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บทที ่1  โครงการศึกษาวจิัย มาตรฐานความปลอดภยัรถรับส่งนักเรียน 

1.  ทีม่าของโครงการศึกษาวจัิย 
 ปัจจุบนัไดมี้ชาวบา้นเป็นจ านวนมาก น ารถยนต์คนัท่ีตนเองมีอยู่ส าหรับใช้งานในชีวิตประจ าวนัและ
การประกอบอาชีพ ท าการดดัแปลงสภาพใส่หลงัคาและเบาะท่ีนัง่โดยไม่เป็นไปตามหลกัแห่งความปลอดภยั 
เพื่อน าไปใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียนจากบา้นไปยงัโรงเรียนและจากโรงเรียนกลบัมาสู่บา้นอยูเ่ป็นจ านวนมาก ทั้ง
รถท่ีไดรั้บอนุญาตตามแนวทางปฏิบติัในการอนุญาตให้ใช้รถรับจา้งรับส่งนกัเรียนของกรมการขนส่งทางบก
และท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต ซ่ึงไม่วา่จะเป็นรถท่ีขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตเป็นรถรับส่งนกัเรียน ก็ไดส่้งผลให้เกิด
ความไม่ปลอดภยัแก่นกัเรียนผูใ้ช้บริการทั้งสาเหตุท่ีมาจากตวัรถและผูข้บัรถ มีนกัเรียนตอ้งเสียชีวิตและไดรั้บ
บาดเจบ็เป็นจ านวนมาก ดงัข่าวท่ีปรากฏทางส่ือมวลชนอยา่งต่อเน่ือง 
 ส านกังานขนส่งจงัหวดัจนัทบุรีไดด้ าเนินโครงการจดัระเบียบรถรับส่งนักเรียนในจงัหวดั ดว้ยการจดั
ประชุมให้ความรู้เก่ียวกับการใช้รถเพื่อรับจ้างรับส่งนักเรียนตามแนวทางปฏิบติัของกรมการขนส่งทางบก  
ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มผูข้บัรถรับส่งนกัเรียนในจงัหวดัจนัทบุรีรวมถึงคณะครูและผูป้กครองมีความรู้และความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความปลอดภยัของการใช้รถรับส่งนกัเรียนเพิ่มข้ึนในระดบัหน่ึง แต่เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพของ
พื้นท่ีและลกัษณะของถนนเส้นทางต่างๆ ในจงัหวดัจนัทบุรีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั จึงเป็นเหตุให้เจา้ของรถ
รับส่งนักเรียนท่ีอยู่นอกเหนือเง่ือนไขท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนด ไม่สามารถปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติั
ดงักล่าวของกรมการขนส่งทางบกได ้ 
 จากการศึกษาพบว่า รถรับส่งนักเรียนมิใช่หน่วยของระบบรถโดยสารประจ าทางตามกฎหมาย 
การขนส่งทางบก หากแต่เป็นรูปแบบการขนส่งทางสังคมของชุมชน ท่ีเกิดข้ึนเพราะระบบรถโดยสารประจ าทาง
และไม่ประจ าทางในพื้นท่ี รวมถึงบทบาทและความพร้อมในการใชอ้ านาจหนา้ท่ีส าหรับการควบคุมและก ากบั
ดูแลรถโดยสารของหน่วยงานของรัฐ ไม่สามารถท าหน้าท่ีสนองตอบความต้องการของนักเรียนซ่ึงเป็น
ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ชุมชนตอ้งหาวิธีจดัการและด าเนินการดว้ยตนเอง 
เพื่อให้นกัเรียนมีรถเดินทางจากบา้นไปโรงเรียนและจากโรงเรียนมายงับา้นดว้ยรถท่ีมีอยูใ่นชุมชนนั้นประกอบ
กบัวุฒิภาวะในการเอาตวัรอดจากสถานการณ์ท่ีไม่ปกติหรือความไม่ปลอดภยัต่างๆ ของนกัเรียนแต่ละช่วงชั้น
อายจุะอยูใ่นระดบัท่ีแตกต่างกนัและนอ้ยกวา่วุฒิภาวะของบุคคลโดยทัว่ไปท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้ ส่วนในดา้นของ
ความตอ้งการทางดา้นการบริการ ก็จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการจดัให้บริการในระดบัท่ีสูงกว่าการให้บริการโดยปกติ
ของรถโดยสารประจ าทางทัว่ไป 
 จากรูปแบบของรถรับส่งนกัเรียน เกิดข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาการเดินทางของนกัเรียนในชุมชนในลกัษณะ
เชิงพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั โดยมุ่งให้ความส าคญัแก่ ปัจจยัทางดา้นของการมีรถรับส่งนักเรียนเพียงประการเดียว
เหมือนกนั จึงมิได้ให้ความส าคญัต่อหลกัแห่งความปลอดภยัของรถท่ีใช้ส าหรับรับส่งนักเรียนไม่มีมาตรการ
ควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแลพฤติกรรมการขบัรถและการให้บริการของผูข้บัรถ รวมถึงขาดการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียนร่วมกันของผูเ้ก่ียวข้อง ได้แก่ ผูป้กครอง ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

1-2 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

เจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และผูน้ าในทอ้งถ่ิน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดความปลอดภยัแก่นกัเรียนใน
ฐานะผูใ้ชบ้ริการ 
 ดว้ยเหตุน้ีในสถานการณ์ปัจจุบนั รถท่ีชาวบา้นน ามารับส่งนกัเรียนทัว่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย จึงยงั
ไม่มีความปลอดภยัเพียงพอแก่การน ามาใช้รับส่งนักเรียน จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาถึงมาตรฐานความ
ปลอดภยัของรถท่ีใช้รับจา้งรับส่งนักเรียนประเภทต่าง ๆ ตลอดจนความพร้อมของผูข้บัรถและผูค้วบคุมดูแล
นกัเรียน รวมถึงกระบวนการบริหารจดัการรถรับส่วนนกัเรียน เพื่อให้รถรับส่งนกัเรียนเหล่าน้ีมีความปลอดภยั
และไม่เป็นสาเหตุหน่ึงของอุบติัเหตุทางถนน 
 ส าหรับประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากรูปแบบของรถรับส่งนกัเรียน มีดงัน้ี  

 1.1 ประเด็นปัญหาของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง 
 1) ระบบรถโดยสารประจ าทาง(ผูป้ระกอบการ/เส้นทางเดินรถ/การบริการ)ในพื้นท่ี ไม่สามารถ
สนองตอบต่อความตอ้งการจริงของนกัเรียน ในการเดินทางจากบา้นไปสู่โรงเรียนและจากโรงเรียนกลบัสู่บา้น
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2) การเดินทางของนักเรียนด้วยรถโดยสารประจ าทางยงัไม่มีความปลอดภยัอย่างเพียงพอ ต่อชีวิต
ร่างกาย/สวสัดิภาพและคุณภาพชีวติของนกัเรียน 
 3) ขาดความรู้และความเข้าใจ เก่ียวกบักฎหมายและหลกัแห่งความปลอดภยัของรถรับส่งนักเรียน 
รวมถึงหลกัประกนัและการชดใชเ้ยยีวยาในกรณีไดรั้บผลกระทบจากอุบติัเหตุ 
 4) ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมอยา่งมีความรับผดิชอบกบัภาคส่วนอ่ืนๆ ทางสังคมในพื้นท่ี(สถานศึกษา/
กรมการขนส่งทางบกหรือส านักงานขนส่งจงัหวดั/สถานีต ารวจ )ในการจดัการแก้ไขปัญหาการเดินทางของ
นกัเรียนร่วมกนั 
 5) การก าหนดอตัราค่าจา้งรถรับส่งนกัเรียนอยูบ่นพื้นฐานท่ีไม่เป็นธรรมและไม่เหมาะสม ระหวา่งฝ่าย
ผูป้กครองกบัฝ่ายรถรับส่งนกัเรียน 
 6) ขาดมิติความสัมพนัธ์เชิงอ านาจหน้าท่ีในการควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแลตวัรถ ผูข้บัรถและ
เจา้ของรถรับส่งนกัเรียน 
 7) เครือข่ายผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษาและผูน้ าในทอ้งถ่ิน ไม่ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการจดัการ
แกไ้ขปัญหาการเดินทางของนกัเรียนร่วมกบัสถานศึกษา ผูป้กครองและนกัเรียน 

 1.2 ประเด็นปัญหาของรถทีน่ ามาใช้รับส่งนักเรียน 
 1) มีการน ารถตามกฎหมายรถยนตแ์ละกฎหมายขนส่งหลายประเภทหลายลกัษณะท่ีเจา้ของรถมีไวเ้พื่อ
ใช้ในชีวิตประจ าวนัและในการประกอบอาชีพมาใช้รับส่งนักเรียนในลกัษณะของการเขา้มาเพื่อการประกอบ
อาชีพ และตามความจ าเป็นทางสังคมของชุมชน 
 2) มีการดดัแปลงสภาพรถเพื่อให้บรรทุกจ านวนนกัเรียนไดม้าก จนเกินขีดความสามารถในการทรงตวั 
การบงัคบัควบคุมรถและการหยดุอยา่งกะทนัหนั 
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 3) ตวัรถมีอายุการใช้งานมานาน มีการซ่อมแซมและใชอุ้ปกรณ์ส่วนควบท่ีไม่เหมาะสมแก่การเป็นรถ
โดยสารของนักเรียนท่ีตอ้งการความปลอดภยัสูงกว่าระดบัปกติ รวมถึงการไม่มีเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น สญัญาณแจง้เหตุส าหรับนกัเรียนท่ีถูกลืมไวใ้นรถ 
 4) รถรับส่งนกัเรียนเป็นรูปแบบการขนส่งทางสังคมของชุมชน ท่ีมีความแตกต่างกบัรูปแบบการขนส่ง
ของระบบรถโดยสารตามกฎหมายการขนส่งทางบกและการใช้รถตามกฎหมายรถยนต์ ท าให้ไม่สามารถใช้
กฎหมายการขนส่งทางบกและกฎหมายรถยนตแ์กไ้ขปัญหาของรถรับส่งนกัเรียนได ้
 5) แนวทางปฏิบติัในการอนุญาตให้ใช้รถรับจา้งรับส่งนกัเรียน(พ.ศ.2559) ของกรมการขนส่งทางบก
โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ไม่สามารถจดัการ
และแกไ้ขปัญหาขอ้เทจ็จริงตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนของรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 6) ขาดการก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัของรถประเภทต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้รับส่งนกัเรียน ตลอดจน
คุณลกัษณะของอุปกรณ์และส่วนควบรวมถึงการไม่มีประกนัภยัภาคสมคัรใจ 
 7) ขาดหลกัประกนัการเยยีวยาและชดใชใ้นกรณีเกิดอุบติัเหตุและความสูญเสีย 

 1.3 ประเด็นปัญหาของคนขับรถและเจ้าของรถ 
 1) ขาดความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบั การใช้รถและการขบัรถตามหลกัแห่งความปลอดภยัส าหรับ 
รถโดยสาร และขาดจิตส านึกสาธารณะของงานบริการท่ีตอ้งรับผดิชอบความปลอดภยัของนกัเรียนท่ีอยูบ่นรถ 
 2) เขา้มาประกอบอาชีพเพื่อตอ้งการรายไดม้ากกว่าการให้บริการ และมีพฤติกรรมเอาเปรียบนกัเรียน
และผูป้กครอง รวมถึงการไม่เคารพและการปฏิบติัตามกฎหมายและหลกัแห่งความปลอดภยั 
 3) ไม่มีมาตรการหรือหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ส าหรับการคดักรองผูท่ี้จะเขา้มาประกอบ
อาชีพเป็นผูข้บัรถรับส่งนกัเรียน ท่ีตอ้งมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีสูงกวา่การเป็นผูข้บัรถโดยสารสาธารณะ 
 4) ขาดมิติความสัมพนัธ์ในฐานะผูใ้หบ้ริการกบัฝ่ายผูป้กครองนกัเรียนและสถานศึกษา 

 1.4 ประเด็นปัญหาของสถานศึกษา 
 1) บุคลากรมีจ านวนน้อยและมีหน้าท่ีเฉพาะของตนในการสอนหนังสือและการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนท าใหไ้ม่มีบุคคลกรมาท าหนา้ท่ีโดยตรง 
 2) ขาดความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนรูปแบบและ
ลกัษณะต่าง ๆ 
 3) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไม่สนบัสนุนต่อการตดัสินใจเลือกเรียนท่ีโรงเรียนในพื้นท่ี 
 4) ขาดกฎหมายท่ีให้อ านาจหนา้ท่ีแก่ครูและสถานศึกษาในการคดักรองและตรวจสอบ รถและคนขบัรถ
รับส่งนักเรียน รวมถึงการมีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุมตรวจสอบ สั่งให้แก้ไขปรับปรุง หรือลงโทษหรือ 
เพิกถอนหรือระงบั การใชร้ถหรืออนุญาตใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดท าหนา้ท่ีขบัรถรับส่งนกัเรียน 
 5) ขาดการมีส่วนร่วมกบัผูป้กครอง ผูข้บัรถและเจา้ของรถรับส่งนักเรียน กรมการขนส่งทางบกหรือ
ส านกังานขนส่งจงัหวดั สถานีต ารวจ และสถานศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงผูป้ระกอบการรถโดยสารประจ าทาง (ถา้มี)  
ในการจดัการแกไ้ขปัญหาการเดินทางของนกัเรียนและรถรับส่งนกัเรียนร่วมกนั 
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 1.5 ประเด็นปัญหาของเจ้าหน้าทีต่ ารวจในพืน้ที่ 
 1) การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง จะท าให้เด็กนักเรียนไม่มีรถเดินทางไปโรงเรียน
และกลบัสู่บา้นพกั 
 2) ขาดความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนรูปแบบและ
ลกัษณะต่าง ๆ 
 3) ขาดการมีส่วนร่วมกบัผูป้กครอง ผูข้บัรถและเจา้ของรถรับส่งนักเรียน กรมการขนส่งทางบกหรือ
ส านกังานขนส่งจงัหวดั และสถานศึกษา รวมถึงผูป้ระกอบการรถโดยสารประจ าทาง (ถา้มี)  ในการจดัการแกไ้ข
ปัญหาการเดินทางของนกัเรียนและรถรับส่งนกัเรียนร่วมกนั 

 1.6 ประเด็นปัญหาของกรมการขนส่งทางบก/ส านักงานขนส่งจังหวดั 
 1) แนวทางปฏิบติัในการอนุญาตให้ใช้รถรับจา้งรับส่งนกัเรียน(พ.ศ.2559) ของกรมการขนส่งทางบก
โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ไม่สามารถจดัการ
และแกไ้ขปัญหาขอ้เทจ็จริงของรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2) ขาดการศึกษาขอ้เท็จจริงและสภาพการณ์ทางสังคมท่ีเป็นจริงของรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีต่าง ๆ ท า
ให้ไม่มีขอ้มูลท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งต่อการออกแนวทางปฏิบติัในการอนุญาตให้ใช้รถรับจา้งรับส่งนกัเรียน 
และการจดัการเพื่อแกไ้ขปัญหา 
 3) ไม่สามารถจดัให้มีรถโดยสารประจ าทางวิ่งให้บริการแก่ประชาชนและนกัเรียนในพื้นท่ีได ้รวมถึง
การไม่สามารถควบคุมตรวจสอบให้ผูป้ระกอบการรถโดยสารประจ าทางจดัการเดินรถโดยสารประจ าทางให้
สนองตอบต่อความตอ้งการในการเดินทางของประชาชนและนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4) บุคลากรมีจ านวนน้อย ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการขาดความรู้ความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกบัมาตรฐานความปลอดภยัของรถท่ีใชรั้บส่งนกัเรียน 
 5) ขาดการมีส่วนร่วมกบัผูป้กครอง ผูข้บัรถและเจา้ของรถรับส่งนกัเรียน สถานศึกษา เจา้หน้าท่ีต ารวจ 
รวมถึงผูป้ระกอบการรถโดยสารประจ าทาง (ถา้มี)  ในการจดัการแกไ้ขปัญหาการเดินทางของนกัเรียนและรถ
รับส่งนกัเรียนร่วมกนั 

2.  ประเด็นการศึกษา 
 2.1 มาตรฐานความปลอดภยัของรถท่ีใชรั้บส่งนกัเรียนรูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ 
 2.2 หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการเขา้มาประกอบอาชีพใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียน 
 2.3 กฎหมายหรือระเบียบส าหรับการอนุญาตใหใ้ชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียน 
 2.4 รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจดัการรถรับส่งนักเรียน ระหว่าง นักเรียน 
ผูป้กครองนักเรียน สถานศึกษาและครู กรมการขนส่งทางบกและส านักงานขนส่งจงัหวดั สถานีต ารวจ และ
องคก์รภาคประชาสังคมในพื้นท่ี 
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3.   กรอบและแนวคิดการศึกษา 
 จากสถานการณ์ของรถรับส่งนักเรียนตามท่ีปรากฏในบทต่อๆ ไป เป็นขอ้บ่งช้ีให้เห็นเป็นแนวคิดว่า 
ความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียนหรือความเส่ียงจากการเกิดอุบติัเหตุของรถรับส่งนักเรียน  ประกอบดว้ย
เง่ือนไขปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในลกัษณะพลวตัร 3 ประการ กล่าวคือ 1)รถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน 2)คนขบัรถรับส่ง
นกัเรียน และ 3)จุดจดัการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพแสดง แนวคดิความเส่ียงของอุบัตเิหต ุ

4.  พืน้ทีศึ่กษา 
 4.1 พืน้ทีศึ่กษาน าร่อง 
 สถานศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน 3 กลุ่มๆ ละ 2 โรงเรียน 
 กลุ่มท่ี 1  โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจนัทบุรี 
   โรงเรียนสฤษดิเดช  ระดบัประถมศึกษาและมธัยมตน้ 
   โรงเรียนเบญจมานุสรณ์  ระดบัมธัยมตน้และมธัยมปลาย 
 กลุ่มท่ี 2  โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาประจ าอ าเภอ 
   โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อ าเภอมะขาม ระดบัมธัยมตน้และมธัยมปลาย 
   โรงเรียนท่าใหม่“พูลสวสัด์ิราษฎร์นุกูล” อ าเภอท่าใหม่ระดบัมธัยมตน้และมธัยมปลาย 
 กลุ่มท่ี 3  โรงเรียนระดบัต าบลในเขตจงัหวดัจนัทบุรี 
 โรงเรียนบา้นตาเรือง(ต ารวจชายแดนสงเคราะห์) อ าเภอสอยดาว ระดบัอนุบาล ประถมศึกษา

และมธัยมตน้ 
  โรงเรียนบา้นเนินจ าปา  อ าเภอแก่งหางแมว ระดบัอนุบาล ประถมศึกษาและมธัยมตน้ 
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 4.2 พืน้ทีศึ่กษาเปรียบเทยีบคู่ขนานกบัพืน้ที่ศึกษาน าร่อง จ านวน 5 ภาค 15 จังหวดั 

• ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร ชยันาท อ่างทอง สิงห์บุรีศึกษาตวัอยา่งการจดัการรถรับจา้งรับส่ง
นกัเรียนภายใตบ้ริบทของครูดูและ แลมีการใชร้ถประจ าทางวิง่รับส่งนกัเรียน 

• ภาคเหนือ : ตาก ล าปาง น่านศึกษาประเด็นความเส่ียงของเส้นทางท่ีเป็นทางเขาลาดชนัและการ
จดัการโดยองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

• ภาคตะวนัออก : อุดร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ศึกษาในประเด็น การจดัระเบียบรถรับส่งนกัเรียน
โดยมีส านกังานขนส่งจงัหวดัเป็นผูเ้ร่ิมด าเนินการ 

• ภาคตะวนัตก : สมุทรสงครามศึกษาประเด็นการเขา้มาประกอบอาชีพพนกังานขบัรถเพราะเป็น
จงัหวดัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวั ในระดบัปานกลาง 

• ภาคใต ้: นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล ปัตตานี ศึกษาประเด็นเร่ืองความแตกต่างทางศาสนาท่ี
มีผลต่อการจดัรูปแบบรถรับส่งนกัเรียน  

 4.3 พืน้ทีถ่อดบทเรียน โครงการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัรถรับส่งนักเรียน ทีม่ีผู้ด าเนินการไว้แล้ว 

• โครงการบางปลามา้โมเดล โรงเรียนบางปลามา้(สูงสุมารผดุงวทิย)์ ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ 
จ.สุพรรณบุรีระดบัมธัยมตน้และมธัยมปลาย 

• โครงการรถรับส่งนกัเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ต.บางมญั อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรีระดบัมธัยม
ตน้และมธัยมปลายระดบัมธัยมตน้และมธัยมปลาย 

• โครงการพลงัประชารัฐร่วมใจ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ระดบัมธัยมตน้และ
มธัยมปลาย 

• โครงการรถรับส่งนกัเรียนปลอดภยั โรงเรียนท่านครญาณนวโณภาสอุทิศ ต.ปากนคร อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช ระดบัมธัยมตน้และมธัยมปลาย 

• โครงการจดัระเบียบรถรับส่งนกัเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลสาย 
3 กรุงเทพมหานคร ระดบัมธัยมตน้และมธัยมปลาย 

5.  รูปแบบการศึกษา 
 5.1 ระดับพืน้ทีศึ่กษาโรงเรียนน าร่อง 3 โรงเรียน และโรงเรียนคู่ขนาน 3 โรงเรียน 
 รูปแบบการศึกษาเพื่อเป็นพื้นท่ีในการผลิตและทดลองกระบวนการจดัการรถรับส่งนักเรียน ผ่าน
สถานศึกษา รวมทั้ งเป็นพื้นท่ีใช้ทดลองชุดความรู้ท่ี เคยผลิตมาก่อนและท่ีได้มีการศึกษาใหม่เพิ่มเติม มี
กระบวนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 5.1.1 การลงพื้นท่ีเพื่อสร้างความเข้าใจในระดับโรงเรียนน าร่อง 3 โรงเรียนและโรงเรียนคู่ขนาน  
3 โรงเรียน เสนอภาพรวมของสถานการณ์ปัญหาและสร้างแนวร่วม กลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ริหารโรงเรียน และ ครู
ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
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 5.1.2 ประชุมเป็นรายกลุ่ม กรอบเวลาไม่เกิน 120 วนัเพื่อน าเสนอขอ้มูลสถานการณ์ปัญหาและเก็บรวม
รวมทัศนคติความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องพร้อมเสนอกระบวนการและวิธีการเก็บข้อมูล 
ประกอบดว้ย 
 - กลุ่มครูอาจารย ์ผูป้กครองและนกัเรียน รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังาน
ขนส่งจงัหวดั เจา้หนา้ท่ีต ารวจ และผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 - กลุ่มผูป้ระกอบการรถรับส่งนกัเรียน น าเสนอความเส่ียงของสถานการณ์ปัญหาเพื่อสร้างแนวร่วม
และดึงเขา้มาสู่กระบวนการจดัการในระดบัโรงเรียน  
 5.1.3 การลงพื้นท่ี ประชุมเปิดโครงการ ขบัเคล่ือนประเด็นรถรับจา้งรบส่งนกัเรียนในพื้นท่ี เป้าหมาย 
เพื่อช้ีแจงโครงการ และรวมวางแผนการด าเนินงานเพื่อแกไ้ขปัญหาความเส่ียงจากขอ้มูลท่ีมีการเก็บรวบรวมจาก
ขอ้ 5.1.2 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียน อาจารย ์นกัเรียน ผูป้ระกอบการ และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  
 5.1.4 การลงพื้นท่ีเพื่อติดตามการด าเนินงานโครงการฯ ตามแผนท่ีไดก้ าหนดไวท้ั้ง 3 พื้นท่ีน าร่องและ 3 
พื้นท่ีคู่ขนาน เพื่อประเมินการท างานของคณะท างานแก้ไขปัญหาในโรงเรียนตามความรู้และคู่มือต้นแบบ 
พร้อมใหค้  าปรึกษาความเส่ียงท่ียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข ถอดบทเรียนปัญหา 
 5.1.5 การลงพื้นท่ีเพื่อปิดโครงการ สรุปปัญหา ถอดบทเรียนชุดความรู้ตามรายประเด็นความเส่ียง พร้อม
สรุปขอ้เสนอเชิงนโยบายและเตรียมขอ้มูลพร้อมขบัเคล่ือนในระดบัจงัหวดั 
 5.2 ศึกษาลงพื้นที่ ใน 15 จังหวัดและโมเดลการขับเคล่ือนรถรับส่งนักเรียนที่ได้ด าเนินการจนเกิดผล
ส าเร็จ เพื่อถอดบทเรียนน าขอ้สรุปท่ีไดม้าเสริมโมเดลการขบัเคล่ือนในพื้นท่ีน าร่องและพื้นท่ีคู่ขนานทั้ง 6 พื้นท่ี
ในจงัหวดัจนัทบุรี เน่ืองจากรถรับส่งนกัเรียนมีความหลากหลายในรูปแบบการใหบ้ริการและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ เช่น เส้นทางลาดชนั หรือตวัอย่างการจดัการบริหารท่ีมีจุดจดัการนอกจาก
โรงเรียนเพื่อเป็นทางเลือกในชุดความรู้ สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยากหลากหลายวิธี โดยการลงพื้นท่ีทั้ง 15 จงัหวดั 
ประกอบดว้ย การสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินโมเดล  วิเคราะห์เป้าหมายกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน น ามา
สนบัสนุนการท างานในโครงการฯ  

6. ระยะเวลาและขั้นตอนการศึกษา 
 กนัยายน 2560 ถึงเดือน กรกฎาคม 2561(10 เดือน) 
             เพื่อให้ได ้รูปแบบเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนท่ีเหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกั
ของการศึกษาวจิยัฯ โครงการศึกษาวจิยัฯ จึงไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยั ไว ้ดงัน้ี 

1) ศึกษา ถอดบทเรียน วเิคราะห์ การจดัการรถรับส่งนกัเรียนท่ีมีรูปแบบอยูแ่ลว้ 
2) ศึกษาการจดัการรถรับส่งนกัเรียนของโรงเรียนต่างๆ  
3) ศึกษารถท่ีชาวบา้นน ามารับส่งนกัเรียน 
4) ก าหนดพื้นท่ีตน้แบบเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีน าร่องจงัหวดัจนัทบุรี   
5) สังเคราะห์กระบวนการจดัการและความร่วมมือของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน  
6) วเิคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการชุดความรู้และคู่มือต่างๆ  
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7) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

8) ขอ้เสนอแนะร่างกฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียน 
             โดยก าหนดขั้นตอนการศึกษาในพื้นท่ีน าร่องจงัหวดัจนัทบุรีและพื้นท่ีคู่ขนาน ออกเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่
เดือนกนัยายน 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ดงัน้ี 

ระยะแรก ศึกษาแนวคิดเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนพื้นท่ีน าร่องและพื้นท่ีคู่ขนาน เดือนกนัยายน 2560 ถึง
เดือนมกราคม 2561 

             ระยะท่ีสอง การจัดตั้ งเครือข่ายรถรับส่งนัก เรียนพื้ น ท่ีน าร่อง เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือน 
พฤษภาคม 2561 
ระยะท่ีสาม การขับเคล่ือนเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนพื้นท่ีน าร่อง เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2561 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง ระยะเวลาและขั้นตอนการศึกษา 

7. งบประมาณ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

8. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
8.1 ขอ้ก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัของรถท่ีน ามาใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียน 
8.2 ขอ้ก าหนดคุณลกัษณะของผูข้บัรถรับส่งนกัเรียน 
8.3 รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงอ านาจหน้าท่ีในการควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแลมาตรฐานการบริการของ

รถรับส่งนกัเรียนระหวา่ง สถานศึกษา ผูป้กครอง เจา้ของ/ผูข้บัรถรับส่งนกัเรียน และภาคประชาสังคม 
8.4 ร่างกฎหมายส าหรับรถท่ีน ามาใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียน 
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8.5 ชุดความรู้และคู่มือ ไดแ้ก่ 
  (1) ขอ้ปฏิบติัของนกัเรียนส าหรับการเดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียน 
  (2) ขอ้ปฏิบติัการใหบ้ริการของผูข้บัรถรับส่งนกัเรียน 
  (3) ขอ้ก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัของรถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน 
  (4) คู่มือการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานการใหบ้ริการของผูข้บัรถรับส่งนกัเรียน 
  (5) คู่มือการจดัตั้งองคก์รส าหรับการควบคุมและก ากบัดูแลรถรับส่งนกัเรียนเชิงพื้นท่ี 

(6) คู่มือกระบวนการอบรมใหค้วามรู้รถรับส่งนกัเรียนส าหรับเจา้หนา้ท่ีขนส่งจงัหวดัใชท้  างานในพื้นท่ี  
9. ปัญหาและอุปสรรค 
 9.1 ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินโครงการ 
 9.2 ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนไม่เพียงพอ 
 9.3 ผูด้  าเนินโครงการและทีมงานขาดความรู้และความเขา้ใจท่ีเพียงพอ 
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บทที ่2  ข้อมูลพืน้ฐานและกฎหมายเกีย่วกบั “รถโรงเรียน” 

               ในทางสังคม บุคคลโดยทั่วไปต่างมีความเข้าใจว่า “รถโรงเรียน” กับ “รถรับส่งนักเรียน”  มี
ความหมายเหมือนกนั คือ รถท่ีมีนักเรียนอยู่บนรถ หรือ รถท่ีนักเรียนใช้เดินทางไปโรงเรียน และมกัจะเรียก
รวมๆ ว่ารถนักเรียน  แต่ในทางวิชาการแล้ว ค าสองค าน้ีมีท่ีมาจากกฎหมายต่างฉบบัและต่างข้อเท็จจริงกัน  
กฎหมายท่ีใช้บงัคบั ลกัษณะของรถและการจดทะเบียนรถก็มีความแตกต่างกนั  ดว้ยเหตุน้ี จึงไม่สามารถน าค า
สองค าน้ีมาใชป้ะปนกนัไปมากบักฎหมายอ่ืน ๆ ได ้ เพราะจะท าให้เกิดความสับสนและความคลาดเคล่ือนต่อ
เจตนาและวตัถุประสงค์ในการออกกฎหมาย  น าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายหน่ึงไปใช้กับอีกกฎหมายหน่ึง  
จนส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายได้ ท าให้กฎหมายไม่สามารถท าหน้าท่ีเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างความปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรียนในระหวา่งเดินทางได ้

1.  การจดทะเบียนรถตามกฎหมายไทย 
               นบัยอ้นหลงัไปในอดีต ประเทศไทยไดน้ าระบบกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการขนส่งทางถนนจากต่างประเทศ
มาใช ้ โดยตราเป็นกฎหมายข้ึนบงัคบัใช ้ ไดแ้ก่ กฎหมายจราจรทางบก กฎหมายรถยนต ์กฎหมายลอ้เล่ือน และ
กฎหมายการขนส่งทางบก แต่เน่ืองมาจากความคลาดเคล่ือนต่อวตัถุประสงคข์องกฎหมายแต่ละประเภทซ่ึงเป็น
กฎหมายมหาชน จึงท าใหก้ารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข การจดทะเบียนรถส าหรับใชใ้นกิจการส่วนตวัของ
ผูท่ี้เป็นเจา้ของรถหรือผูค้รอบครองกบัการใช้รถเพื่อการรับจา้งปะปนอยู่ในกฎหมายเดียวกนั แมแ้ต่มาจะไดมี้
การยกเลิกกฎหมายฉบบัเดิมและตราเป็นกฎหมายฉบบัใหม่ข้ึนใชบ้งัคบัแทน  แต่เน้ือหาในกฎหมายเดิมก็ยงัคง
ปรากฏอยูใ่นกฎหมายท่ีประกาศข้ึนใชบ้งัคบัใหม่ โดยมิไดมี้การศึกษาแกไ้ขเพื่อใหเ้หมาะสมกบับริบทการใชร้ถ
ตามวถีิของไทย และยงัคงยดึใชก้ฎหมายนั้นมาจนถึงยคุปัจจุบนั  
               ปัจจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดทะเบียนใชร้ถ 2 ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัรถยนต ์
พ.ศ.2522  พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  

               1. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522  เป็นกฎหมายท่ีมีข้อก าหนดเก่ียวการใช้รถยนต์ ของผูท่ี้เป็น
เจา้ของรถหรือผูค้รอบครอง ดงัน้ี 
                    1) ใชร้ถยนตท่ี์มีท่ีนัง่ไม่เกิน 7 คน เพื่อการส่วนตวัและเพื่อการรับจา้ง ได ้
                    2) ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลท่ีมีท่ีนั่งเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน  และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลท่ีมี
น ้าหนกัรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม เพื่อการส่วนตวัได ้แต่ใชรั้บจา้งไม่ได ้(ถ้าท่ีนั่งไม่เกิน 7 คน ใช้รับจ้างได้) 
                    3) การใชร้ถจกัรยานยนต ์รถพว่ง(พว่งจากรถตามกฎหมายรถยนต)์ รถบดถนน รถแทรกเตอร์ 
               2. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  เป็นกฎหมายท่ีมีข้อก าหนด เก่ียวการใช้รถเพื่อการ
ขนส่ง คน สัตว ์และส่ิงของ เพื่อสินจา้ง หรือเพื่อธุรกิจการคา้ประกอบการขนส่ง โดยมีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
ส าหรับรถและการใชร้ถตามพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ดงัน้ี 
                    1) เป็นการใช้รถเพื่อการขนส่ง คน สัตว ์หรือส่ิงของ เพื่อสินจา้ง(กฎหมายใช้ค าว่าสินจ้าง ซ่ึงมี
ความหมายเดียวกับค าว่าค่าจ้าง) หรือเพื่อใชใ้นธุรกิจการคา้ของผูข้ออนุญาต 
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                    2) การใชร้ถตามขอ้ 1. จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งจากนายทะเบียน  
                        - ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง 
                        - ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง 
                        - ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก 
                        - ใบอนุญาตประกอบการขนส่วนบุคคล 
                        - ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหวา่งประเทศ                
                    3) รถท่ีใช้ในการขนส่งผูโ้ดยสาร รถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือส่ิงของ รถขนาดเล็ก จะต้องมี
ลกัษณะ ตามท่ีกฎหมายการขนส่งทางบกก าหนด 
                    4) รถท่ีสามารถน ามาจดทะเบียนตามกฎหมายขนส่งได้ จะต้องมีท่ีนั่งเกิน 7 คน ข้ึนไป หรือมี
น ้าหนกัรถไม่นอ้ยกวา่ 2,200 กิโลกรัม 
               เก่ียวกบัการจดทะเบียนใชร้ถตามพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522  และพระราชบญัญติัการขนส่งทาง
บก พ.ศ.2522  มีขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจ เช่น  
                    1) น ารถยนตท่ี์มีท่ีนัง่ไม่เกิน 7 คน จดทะเบียนเป็นรถรับจา้งไดต้ามกฎหมายรถยนต ์แต่จดทะเบียน
ตามกฎหมายขนส่งไม่ได ้เท่ากบัเป็นการยกเวน้หลกัของกฎหมายการขนส่งทางบก ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบั
การใชร้ถเพื่อการรับจา้งและธุรกิจการคา้ 
                    2) รถท่ีมีท่ีนัง่เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และรถท่ีมีน ้ าหนกัรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม  ถา้ใชร้ถเพื่อ
การส่วนตวั ก็ตอ้งจดทะเบียนไดต้ามกฎหมายรถยนต ์แต่ถา้ใชร้ถเพื่อการรับจา้งก็ตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมาย
การขนส่งทางบก ไม่สามารถจดทะเบียนตามกฎหมายรถยนตเ์หมือนรถท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 7 คน ได ้จึงเป็นเหตุให ้
รถท่ีมีลกัษณะอยา่งเดียวกนั สามารถจดทะเบียนได ้2 กฎหมาย  ซ่ึงส่งผลใหผู้ใ้ชร้ถ น ารถไปใชผ้ิดวตัถุประสงค์
ในการจดทะเบียนรถ ภายใตข้อ้จ ากดัของเจา้หนา้ท่ีในการบงัคบัใชก้ฎหมาย   
                    3) กฎหมายรถยนต์ ก าหนดหลกัเกณฑ์การใชร้ถยนตป์ระเภทรถกระบะ แยกออกจากกนั ระหวา่ง 
การใช้เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล กับการใช้เป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล   ซ่ึงตามข้อเท็จจริงทางสังคม  
ชาวบ้านใช้รถกระบะเพื่อการส่วนตัวและในการประกอบอาชีพท่ีเป็นส่วนตัว ซ่ึงมีลักษณะการใช้งานท่ี
ผสมผสานระหวา่งการใชบ้รรทุกคนและบรรทุกส่ิงของร่วมกนั ในเม่ือกฎหมายก าหนดให้จดทะเบียนการใชร้ถ
แยกออกจากกนั จึงท าใหเ้กิดปัญหาในการใชร้ถของชาวบา้นทั้งท่ีไม่ไดน้ าไปใชรั้บจา้ง 
               จะเห็นว่า กฎหมายพระราชบญัญติัรถยนต์ พ.ศ.2522 และกฎหมายการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เป็น
กฎหมายท่ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจดทะเบียนรถเพื่อการใช้รถ โดยหลกัการอยา่งกวา้งๆ ถา้เป็นการใช้รถเพื่อ
การส่วนตวัของผูเ้ป็นเจา้ของรถ ก็จดทะเบียนรถตามกฎหมายรถยนต์ และแมว้่าการจดทะเบียนเป็นรถรับจา้ง
ตามกฎหมายรถยนต์ ก็ตอ้งใชรั้บจา้งเฉพาะบุคคล จะใช้รับจา้งคนหลายๆ คน ดว้ยรถคนัเดียว โดยผูว้า่จา้งไม่มี
ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัเลยไม่ได ้ ส่วนการใชร้ถตามกฎหมายการขนส่งทางบก เป็นการใชร้ถเพื่อสินจา้งหรือ
ธุรกิจการคา้ การน ารถไปใชรั้บจา้งก็ตอ้งเป็นไปตามประเภทท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาตประกอบการขนส่ง แต่
เน่ืองจากแผ่นป้ายทะเบียนรถแมว้่าจะมีขนาดท่ีแตกต่างกนั โดยแผ่นป้ายทะเบียนรถตามกฎหมายรถยนต์จะมี
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ขนาดท่ีเล็กกวา่ขนาดของแผน่ป้ายทะเบียนรถตามกฎหมายการขนส่งทางบก แต่สีของแผน่ป้ายทะเบียนรถก็มีสี
ขาวและสีเหลืองท่ีเหมือนกนั จึงสมควรท่ีจะทราบประเภทของรถจากแผน่ป้ายทะเบียนรถ ดงัน้ี 
               ตวัอยา่งแผน่ป้ายทะเบียนรถ ตามกฎหมายรถยนต ์
               รถยนตรั์บจา้ง (รถแทก็ซ่ี) 
 
 
 
 
               รถจกัรยานยนตส์าธารณะ(จกัรยานยนตรั์บจา้ง) 
 
 
 
 
               รถยนตบ์ริการธุรกิจ 
 
 
 
 
               รถยนตรั์บจา้งระหวา่งจงัหวดั 
 
 
 
 
               รถยนตส่ี์ลอ้เล็กรับจา้ง 
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               ตวัอยา่งแผน่ป้ายทะเบียนรถตามกฎหมายขนส่ง 
               รถโดยสารประจ าทาง 
 
 
 
 
 
 
               รถโดยสารไม่ประจ าทาง 
 
 
 
 
 
 
               รถโดยสารส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพเปรียบเทียบแผน่ป้ายทะเบียนรถตามกฎหมายรถยนตก์บักฎหมายขนส่ง 
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2.  ววิฒันาการของกฎหมายทีเ่กีย่วกบัรถโรงเรียน 
               จากการศึกษาทบทวนกฎหมายรถยนต ์กฎหมายขนส่ง และกฎหมายจราจรทางบก นับแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั พบความเป็นมาและววิฒันาการของกฎหมายท่ีเก่ียวกบัรถโรงเรียน มีดงัน้ี 
               2.1 กฎหมายรถยนต์ 
               จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวกับรถยนต์ และการใช้ทางหลวงหรือถนน
สาธารณะในอดีต พบวา่   
               ในปี พ.ศ.2444 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเหล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ได้ทรงตรา
กฎหมายพระราชบญัญติัรถลาก ร.ศ.120 ข้ึนใช้บงัคบั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัระเบียบจราจรและควบคุม
กิจการรถลาก โดยก าหนดให้ประชาชนท่ีมีรถลากตอ้งไปจดทะเบียน โดยมีการก าหนดระยะทางและอตัราค่า
โดยสารดว้ย  และในปี พ.ศ.2448 ก็ไดท้รงตรากฎหมายพระราชบญัญติัรถจา้ง ร.ศ.214 ก าหนดให้ลอ้เล่ือนท่ีใช้
บนถนนทางหลวงจะตอ้งจดทะเบียนและรับใบอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
               ในปี พ.ศ.2459 ตรงกบัรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ได้ทรงตรากฎหมาย
พระราชบัญญัติขนาดเกวียน พ.ศ.2459 โดยก าหนดให้มีท่ีมีเกวียนต้องน าไปจดทะเบียน และกฎหมาย
พระราชบญัญติัลอ้เล่ือน พ.ศ.2460 ซ่ึงใชบ้งัคบัเฉพาะลอ้เล่ือนท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดัพระนครธนบุรีตอ้งจดทะเบียน    
               ส าหรับกฎหมายท่ีถือวา่เป็นกฎหมายท่ีมีการควบคุมและก ากบัดูแลการขนส่งและการเดินทางทางถนน
ทางหลวงฉบบัแรกของประเทศไทย คือ พระราชบญัญติัลอ้เล่ือน พ.ศ.2478  ซ่ึงไดบ้ญัญติัข้ึนเพื่อใชบ้งัคบัแทน
พระราชบญัญติัลอ้เล่ือน พ.ศ.2460 โดยมีเจตนาเพื่อควบคุมยานพาหนะท่ีใชก้ าลงัขบัเคล่ือนดว้ยคนและสัตว ์ 
               ในปี พ.ศ.2473 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว ไดท้รง
ตรากฎหมายท่ีเก่ียวกบัรถยนต์ฉบบัแรกของประเทศไทยข้ึนใช้บงัคบั คือ พระราชบญัญติัรถยนต์ พุทธศกัราช 
2473 (ต่อมาในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ใช้ค าว่า ยนต์ แทนค าว่า ยนตร์)  เพราะมีจ านวนของรถยนต ์
รถจกัรยานยนต์ รถเมล์ และรถพ่วง เพิ่มจ านวนมากข้ึน และมีการน ารถยนต์ออกมารับจา้งกนัมากข้ึน โดยมี
เสนาบดีท าหนา้ท่ีรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติั และมีนายทะเบียนซ่ึงเป็นเจา้พนกังานซ่ึงเสนาบดีตั้ง
ให้เป็นนายทะเบียน ต่อมาได้มีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติรถยนตร์ เพิ่มเติมอีกหลายฉบับ เพื่อให้
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในขณะนั้นๆ จนถึง พ.ศ.2522 ไดมี้การแกไ้ขคร้ังใหญ่ โดยไดย้กเลิกพระราชบญัญติั
รถยนตร์ พุทธศกัราช 2473 และประกาศใชพ้ระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522 ข้ึนใชบ้งัคบัแทน ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบั
มาจนถึงปัจจุบนั 
               จากการศึกษาทบทวนพระราชบญัญติัรถยนตร์ พุทธศกัราช 2473  และฉบบัเพิ่มเติมทุกฉบบั รวมถึง
พระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมทุกฉบบั พบวา่   
               1)  กฎหมายรถยนตฉ์บบัพ.ศ.2473 และฉบบัพ.ศ.2522  ไม่มีบทบญัญติัใดกล่าวถึง  “รถโรงเรียน”  
               2)  มาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522 เป็นบทบญัญติัท่ีก าหนดเป็นขอ้ยกเวน้
ของขอ้ห้ามตามวรรคแรก ท่ีอนุญาตให้น ารถยนต์ท่ีไม่ใช่รถโดยสารประจ าทาง มาใช้รับส่งนักเรียน คนงาน 
นกัท่องเท่ียว หรือการรับส่งผูโ้ดยสาร เป็นคร้ังคราวได ้โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากนายทะเบียนก่อน 
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               พระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522 มาตรา 22 บญัญติัไวว้า่  
               “หา้มมิใหผู้ใ้ดใชร้ถยนตอ่ื์นนอกจากรถโดยสารประจ าทางรับจา้งรับคนโดยสาร ซ่ึงเสียค่าโดยสารเป็น
รายตวัตามรายทางในทางท่ีไดรั้บอนุญาตให้มีรถยนตโ์ดยสารประจ าทางทางหรือในเขตจากทางนั้นไม่เกินหน่ึง
ร้อยเมตร 
               ความในวรรคหน่ึง มิให้ใชบ้งัคบัในกรณีท่ีเป็นการรับจา้งรับส่งนกัเรียน คนงาน นกัท่องเท่ียวหรือการ
รับส่งผูโ้ดยสารเป็นคร้ังคราวซ่ึงไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากนายทะเบียน         
               จะเห็นว่า ข้อความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 น้ี มิใช่การก าหนดนิยาม
ความหมายของค าว่า “รถโรงเรียน”  เพียงแต่เป็นการก าหนดเง่ือนไขของการน ารถตามกฎหมายรถยนต์มาใช้
รับส่งนกัเรียนเป็นคร้ังคราว เท่านั้น  
               2.2 กฎหมายการขนส่งทางบก 
                จากรายงานการศึกษาและคน้ควา้ เร่ือง ปัญหารถโดยสารประจ าทางในจงัหัดพระนคร -ธนบุรี โดย  
พ .อ .ป ราก าร  ภู วน ารถ นุ รักษ์  และคณ ะ  นั ก ศึ กษ าวิช า  พัฒ น าก าร เศรษ ฐ กิ จ  รุ่น ท่ี  6  พ .ศ .2508 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้กล่าวถึงประวติัความเป็นมาและวิวฒันาการของรถโดยสารประจ าทางของ
ประเทศไทยในอดีต ก่อนท่ีจะมีการประกาศใช้กฎหมายพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522   
อยา่งน่าสนใจโดยสรุป ดงัน้ี   
               รถโดยสารประจ าทางไทยไดอุ้บติัข้ึนเม่ือประมาณปี พ.ศ.2450 โดยในช่วงแรกๆ ใชร้ถมา้เทียมเกวียน 
ต่อมาไดว้ิวฒันาการใช้รถบสัโดยสารรับส่งผูโ้ดยสาร ผูท่ี้เป็นเจา้ของรถหรือเจา้ของกิจการในสมยันั้นจะเป็น 
ผูก้  าหนดเส้นทางวิ่งรถและอตัราค่าโดยสารเองอยา่งอิสระ ยงัไม่มีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะจึงท าให้เกิด
ความวุน่วายไม่เป็นระเบียบ 
               ในปี พ.ศ.2473 กรมต ารวจในสมยันั้น จึงได้ประกาศใช้กฎหมายหลายฉบบั เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยเก่ียวกับการใช้รถบนถนนหรือทางสาธารณะและกิจการรถโดยสารประจ าทาง และ 
เป็นหลักประกันของประชาชนทางด้านความปลอดภัย ได้แก่ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2473  และ
พระราชบญัญติัลอ้เล่ือน พ.ศ.2473  โดยกรมต ารวจในสมยันั้นไดอ้าศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัรถยนตส่์วน
หน่ึง และพระราชบญัญติัจราจรทางบกอีกส่วนหน่ึง เขา้ควบคุมก าหนดเส้นทาง ก าหนดระเบียบแบบแผนของ
รถโดยสารประจ าทางใหใ้กลเ้คียงกบัประเทศท่ีเจริญแลว้     
               ต่อมา กระทรวงคมนาคมเห็นว่า การขนส่งผูโ้ดยสารเป็นภาระหน้าท่ีของกระทรวงคมนาคม และใน
ขณะนั้นยงัไม่มีกฎหมายควบคุมและจดัระเบียบกิจการขนส่ง เช่นอารยประเทศ จึงเป็นงานท่ีไปฝากไวก้บักรม
ต ารวจและกรมเจา้ท่า แต่เม่ือประเทศไทยมีความเจริญกา้วหนา้ข้ึน ยวดยานพาหนะเพิ่มจ านวนมากข้ึน การท่ีจะ
หวงัให้งานขนส่งเป็นงานท่ีมีสมรรถภาพจึงตอ้งกระท ากนัอย่างจริงจงั โดยเจา้หน้าท่ีซ่ึงจดัไวโ้ดยเฉพาะและ
ควบคุมโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีซ่ึงมีอยูเ่ฉพาะส าหรับการน้ีเท่านั้น กระทรวงคมนาคมในสมยันั้น จึงไดเ้สนอนโยบายต่อ
รัฐบาลในสมัยนั้ น  ซ่ึ งรัฐบาลมีมติให้ ร่างพระราชบัญญัติขนส่งข้ึนมา และได้มีการประกาศใช้เม่ือ 
วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2497 โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีวา่การกระท าทรวงมหาดไทย
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รักษาการตามพระราชบญัญติัขนส่ง พ.ศ.2497 กรมการขนส่งทางบกจึงไดเ้ร่ิมมีการควบคุมการขนส่งรถโดยสาร
ประจ าทางเป็นคร้ังแรกนบัแต่นั้นมา 
               จากการศึกษาทบทวน พระราชบญัญติัการขนส่ง พ.ศ.2497 พบวา่ พระราชบญัญติัการขนส่ง พ.ศ.2497  
เป็นกฎหมายหลกัของการขนส่งทางบกฉบบัแรกของประเทศ  เกิดข้ึนท่ามกลางสถานการณ์ขอ้เท็จจริงทาง
สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในขณะนั้น และความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีหน่วยงานและเจา้หน้าท่ีท่ีตั้งข้ึนโดยเฉพาะ 
เพื่อท าหนา้ท่ีในการควบคุมและก ากบัดูแล โดยไดก้ าหนดใหมี้การควบคุมการประกอบการขนส่งไว ้4 ประเภท
ท่ีตอ้งขออนุญาต ได้แก่ การขนส่งประจ าทาง การขนส่งสาธารณะ การขนส่งส่วนบุคคล และการขนส่งด้วย
เคร่ืองทุ่นแรง โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และมีคณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่ง เพื่อท าหนา้ท่ีควบคุมและก ากบัดูแลให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีพระราชบญัญติัขนส่ง พ.ศ.2497 ก าหนด 
จนถึงปี พ.ศ.2522 จึงไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  
               พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประกาศข้ึนบงัคบัใชโ้ดย มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ควบคุมและ
ก ากบัดูแลการกระกอบการขนส่งทางถนน ทั้งการขนส่งคน การขนส่งสัตว ์และการขนส่งสินคา้ โดยการออก
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง มีการควบคุมการประกอบกิจการตั้งแต่การเขา้มาประกอบกิจการ และระหวา่ง
การประกอบกิจการ ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการประกอบกิจการ และครอบคลุมในเร่ืองของการ
บริการ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกิดการขัดแยง้ระหว่างผูป้ระกอบการ และป้องกันมิให้
ประชาชนตอ้งเส่ือมประโยชน์จากการใชบ้ริการ อยา่งไรก็ตาม พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มิได้
ใชบ้งัคบัแก่การขนส่งท่ีอยูภ่ายใตก้ฎหมายพระราชบญัญติัรถยนต ์เช่น รถยนตรั์บจา้งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน
เจด็คน เป็นตน้  
               พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ก าหนดให้มีใบอนุญาตประกอบการขนส่งไวห้้าประเภท 
ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง ใบอนุญาต
ประกอบการจนส่งโดยรถโดยสารขนาดเล็ก ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล และใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งระหวา่งประเทศ    ซ่ึงใบอนุญาตประกอบการขนส่งแต่ละประเภท จะก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขส าหรับการจดทะเบียนรถและการใช้รถ ส าหรับรถตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งนั้นๆ  เพื่อให้
เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกนั 
               จากการศึกษาทบทวนพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ในช่วงเร่ิมแรกท่ีมีการประกาศใช ้
พบวา่ พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มิไดมี้การก าหนดนิยามของค าวา่ “รถโรงเรียน” ไว ้ และไม่มี
บทบญัญติัมาตราใดกล่าวถึงการใชร้ถรับส่งนกัเรียนไวด้ว้ยเช่นกนั  
               ต่อมาในปี พ.ศ.2526 กระทรวงคมนาคมจึงไดอ้อกกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  (กฎกระทรวงเป็นกฎหมายล าดับรองจากพระราชบัญญัติ) 
ส าหรับรถและการใชร้ถรับส่งนกัเรียนข้ึนเป็นการเฉพาะ  ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขทางดา้นความปลอดภยั
ส าหรับการใชร้ถรับส่งนกัเรียน และก าหนดให้ใชช่ื้อของรถท่ีน ามาใช้รับส่งนกัเรียน นั้นวา่ “รถโรงเรียน”  ซ่ึง
ถือไดว้า่ กฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) น้ี เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัรถโรงเรียน ฉบบัแรกของประเทศไทย  
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               หากนับยอ้นไปในอดีตก่อนหน้าในปี พ.ศ.2522 ซ่ึงเป็นปีท่ีมีการออกกฎหมายสามฉบับ ได้แก่ 
พระราชบญัญติัรถยนต์ พ.ศ.2522 พระราชบญัญติัการจราจรทางบก พ.ศ.2522 และพระราชบญัญติัการขนส่ง
ทางบก พ.ศ.2522 ข้ึนใชบ้งัคบัในเวลาติดต่อกนั กฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบัก่อนปี พ.ศ.2522 ไดแ้ก่ พระราชบญัญติั
รถยนต ์พ.ศ.2473 พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2477 และพระราชบญัญติัการขนส่ง พ.ศ.2497   กฎหมาย
ทั้งสามฉบบัน้ีไม่มีกฎหมายฉบบัใดกล่าวถึงรถโรงเรียนไวแ้ต่อยา่งใด   ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะในยุคสมยันั้นนกัเรียน
ยงัมีเป็นจ านวนนอ้ยและเรียนอยูก่บัโรงเรียนในหมู่บา้นและในต าบล การเดินทางของนกัเรียนเพื่อไปโรงเรียนจึง
ยงัไม่เป็นประเด็นส าคญัเหมือนกบัยคุสมยัน้ีท่ีจะตอ้งใชร้ถท่ีก าหนดข้ึนเป็นการเฉพาะ  
               กฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
ก าหนดนิยามความหมายของ “รถโรงเรียน” ให้หมายความว่า “รถท่ีโรงเรียนใช้รับส่งนักเรียน และให้
หมายความรวมถึงรถท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งน าไปใชใ้นการรับส่งนกัเรียนเพื่อการศึกษาปกติ”  
               การจดทะเบียนเป็นรถโรงเรียนตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) น้ี  กฎหมายการขนส่งทางบก
มิไดแ้ยกชนิดของแผน่ป้ายทะเบียนรถไวต่้างหากจากรถประเภทอ่ืนๆ  ดงันั้น รถท่ีจดทะเบียนเป็นรถโรงเรียนก็
จะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซ่ึงอยู่ในหมวดเดียวกบัรถโดยสารส่วนบุคคล เป็น แผ่นป้ายทะเบียนรถสีขาว  
หมวดป้ายทะเบียนก าหนดประเภทรถ เป็นตวัเลขสีด า ข้ึนตน้ดว้ย 40   
               ในระยะแรกของการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) นั้น ยงัมิไดก้ าหนดให้รถโรงเรียน 
ตอ้งมีสีเหลืองคาดสีด า และห้ามติดฟิล์มกรองแสงหรือห้ามติดม่าน รถโรงเรียนในช่วงนั้นจึงมีสีของตวัรถ
เหมือนกบัรถทัว่ๆ ไป จะมีขอ้สังเกตถึงความแตกต่าง คือ รถโรงเรียนจะมีป้ายขอ้ความวา่ “รถโรงเรียน”    และ
ไฟสัญญาณกระพริบ เท่านั้น  ดงันั้น รถโรงเรียนในช่วงสมยันั้น ตวัรถจึงยงัไม่มีสีเหลืองคาดสีด า 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพตวัอย่าง แสดงรถโรงเรียนตามกฎกระทรวงฉบบัที ่22 (พ.ศ.2526) ตวัรถไม่ต้องมสีีเหลืองคาดสีด า 
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               ต่อมา ในปี พ.ศ.2537 กระทรวงคมนาคมในยุคสมยันั้น ได้ออกกฎกระทรวงฉบบัท่ี 47 (พ.ศ.2537) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2533 ปรับปรุงเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับท่ี 22  
(พ.ศ.2526)  โดยก าหนดให ้ยกเลิกการถอดหรือปิดคลุมขอ้ความรถโรงเรียนเม่ือไม่ไดใ้ชร้ถ และให้เพิ่มขอ้ 2 ทว ิ
ให้รถโรงเรียนตอ้งใช้สีเหลืองคาดสีด า เป็นสีของตวัรถ และขอ้ 2 ตรี ก าหนดให้ กระจกรถโรงเรียนตอ้งเป็น
กระจกท่ีโปร่งใส และหา้มน าวสัดุอ่ืนใดมาติดหรือบงัท่ีกระจกหรือกล่าวไดว้า่ติดฟิลม์กรองแสงและม่าน ดงัน้ี 
               “ขอ้ 2 ทวิ รถโรงเรียนตอ้งใช้สีเหลืองเป็นสีของตวัถงัรถ  และให้มีสีด าคาดตลอดรอบตวัถงัรถยกเวน้
ดา้นหน้ารถจ านวนหน่ึงเส้น ขนาดกวา้งไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตรแต่ไม่เกินยี่สิบเซนติเมตรโดยเร่ิมตั้งแต่แนว
ขอบหนา้ต่างดา้นขา้งรถลงมาสิบเซนติเมตร” 
               “ขอ้ 2 ตรี กระจกรถโรงเรียนตอ้งเป็นกระจกท่ีโปร่งใสสามารถมองเห็นสภาพภายในรถและสภาพ
การจราจรภายนอกรถไดช้ดัเจน และห้ามมิใหน้ าวสัดุอ่ืนใดมาติดหรือบงัส่วนหน่ึงส่วนใดของกระจกเวน้แต่เป็น
การติดเคร่ืองหมายหรือเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือการติดวสัดุส าหรับบงัหรือกรองแสงแดดไวท่ี้
ดา้นบนของกระจกกนัลมดา้นหนา้ตามขนาดท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนด" 
               ผลของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 47 (พ.ศ.2537) ท าให้ นบัแต่นั้นเป็นตน้มา รถโรงเรียนจึงมีสีเหลืองคาดสี
ด า และหา้มติดฟิลม์กรองแสงท่ีกระจกรถ 
               อน่ึง เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัท่ี 47 (พ.ศ.2537) มีดังน้ี “เน่ืองจากปรากฏว่าการ
ก าหนดให้รถโรงเรียนตอ้งถอดแผน่ป้ายหรือปิดคลุมขอ้ความวา่ "รถโรงเรียน" ซ่ึงติดอยูท่ี่ดา้นหนา้และดา้นทา้ย
ของตัวรถ  เม่ือมิได้ใช้รถนั้ นเป็นรถโรงเรียนตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี  22 (พ .ศ. 2526) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไดก่้อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติัเพราะการถอดแผ่นป้ายหรือปิด
คลุมขอ้ความดงักล่าวกระท าไดย้ากและไม่สะดวก สมควรยกเลิกขอ้ก าหนดดงักล่าวประกอบกบัสมควรก าหนด
สีของรถโรงเรียนให้แตกต่างจากรถอ่ืน และก าหนดห้ามมิให้น าวสัดุอ่ืนใดท่ีติดหรือบงัไวบ้นกระจกของรถ
โรงเรียน เวน้แต่เป็นการติดเคร่ืองหมายหรือเอกสารท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ี เพื่อเป็นการป้องกนัอนัตรายและ
เพิ่มความปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรียนจึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี”(รก.2537/38ก/38/7 กนัยายน 2537) 
               ต่อมา ในปี พ.ศ.2539 กระทรวงคมนาคมก็ได้ออกกฎกระทรวงฉบบัท่ี 51 (พ.ศ.2539) ก าหนดให้รถ
โรงเรียนท่ีจดทะเบียนไวต้ามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2536) ให้แกไ้ขปรับปรุงรถให้เป็นไปตาม ขอ้ 2 ทว ิ
ใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท่ี 7 กนัยายน 2540  
               ดว้ยเหตุน้ี นบัแต่วนัท่ี 7 กนัยายน 2540 เป็นตน้มา รถโรงเรียนทุกคนัในประเทศไทยท่ีจดทะเบียนเป็น
รถโรงเรียน ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2536) ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก จึงมีสี
เหลืองคาดสีด า และหา้มติดฟิลม์กรองแสงและม่าน นบัแต่นั้นมา      
               หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของรถโรงเรียน ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) มีดงัน้ี 
               1. เป็นรถท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายการขนส่งทางบก มาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 หรือ มาตรฐาน 3  ท่ีมี
ทางข้ึนลงของนกัเรียนดา้นขา้งตวัรถ  



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

2-10 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

                   กฎกระทรวงฉบบัน้ี ก าหนดลกัษณะเฉพาะของรถโรงเรียน กล่าวคือ จะตอ้งมีทางข้ึนลงของนกัเรียน
ท่ีตวัรถดา้นขา้งเท่านั้น จะใชร้ถท่ีมีทางข้ึนลงทา้ยรถเหมือนรถกระบะลกัษณะสองแถวไม่ได ้ส่วนรถท่ีน ามาจด
ทะเบียนเป็นรถโรงเรียนไดน้ั้น จะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
                   1.1 รถมาตรฐาน 1 หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศพิเศษ ท่ีมีห้องโดยสารแยกเป็นสัดส่วนจากห้องผู ้
ขบัรถ มีหอ้งสุขภณัฑ ์แต่มีท่ีส าหรับผูโ้ดยสารยนื 
                   1.2 รถมาตรฐาน 2 หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศ  ห้องโดยสารไม่แยกออกเป็นสัดส่วนกบัห้องผู ้
ขบัรถ ไม่มีหอ้งสุขภณัฑ ์มีท่ีส าหรับผูโ้ดยสารยนืหรือไม่ก็ได ้
                   1.3 รถมาตรฐาน 3 หมายถึง รถโดยสารท่ีไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ ห้องโดยสารไม่แยกออกเป็น
สัดส่วนกบัหอ้งผูข้บัรถ ไม่มีหอ้งสุขภณัฑ ์มีท่ีส าหรับผูโ้ดยสารยนืหรือไม่ก็ได ้
               2. ตวัรถตอ้งใชสี้เหลืองคาดสีด า ตามแบบท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนด 
               3. ตวัรถดา้นหน้าและดา้นทา้ย ตอ้งมีป้ายขอ้ความวา่ “รถโรงเรียน” ตวัหนงัสือสีด า มีความสูงไม่นอ้ย
กว่า 15 เซนติเมตร บนแผ่นป้ายพื้นสีส้มสะท้อนแสง ขนาดกวา้งอย่างน้อย 35 เซนติเมตร ยาวอย่างน้อย 85 
เซนติเมตร และมองเห็นไดช้ดัเจนในระยะไม่นอ้ยกวา่ 50 เมตร และเม่ือไม่ใช้เป็นรถโรงเรียน ให้ถอดแผน่ป้าย
หรือปิดคลุมขอ้ความ 
               4. ตวัรถดา้นหนา้และดา้นทา้ยทั้งสองฝ่ัง ตอ้งมีไฟสัญญาณสีเหลืองอ าพนัปิดเปิดเป็นระยะ เพื่อให้ผูข้บั
รถท่ีสวนทางมาและตามหลงั มองเห็นไดใ้นระยะไม่นอ้ยกวา่ 150 เมตร 
               5. ในรถตอ้งมี เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น ดงัน้ี  ถงัดบัเพลิง คอ้นทุบกระจก และเหล็กชะแลง ท่ีเก็บไว้
ในท่ีปลอดภยั มองเห็นง่ายและสามารถหยบิใชง่้าย   
               6. ในรถตอ้งมี ป้ายแสดงขอ้ความเตือนเร่ืองความปลอดภยัในการโดยสาร ตามท่ีกรมการขนส่งทางบก
ก าหนด หรือตามท่ีกรมการขนส่งทางบกใหค้วามเห็นชอบ 
               7. ต้องมีผูค้วบคุมดูแลนักเรียน ท่ีมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี ประจ าอยู่ในรถตลอดเวลาท่ีใช้รถรับส่ง
นกัเรียน เพื่อควบคุมดูแลและช่วยเหลือนกัเรียน 
               8. ผูข้บัรถ ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูข้บัรถตามกฎหมายขนส่งทางบก มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี และ
ไม่มีประวติัเสียหายอนัเกิดจากการขบัรถ 
               9. ตอ้งรับส่งนกัเรียนถึงท่ีอยูอ่าศยัหรือสถานท่ีท่ีตกลงไวก้บัผูป้กครอง 
                
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถโรงเรียนตามกฎกระทรวงฉบบัที ่22 (พ.ศ.2526) หลงัวนัที ่7 กนัยายน พ.ศ.2540 
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               (ผู้ เขียน : ข้อสังเกตท่ีน่าสนใจ เกี่ยวกับกรณีท่ีกฎกระทรวงฉบับท่ี 47 (พ.ศ.2537) ก าหนดให้รถ
โรงเรียนต้องใช้สีเหลืองคาดสีด าเป็นสีของตัวรถ ท้ังท่ีกฎกระทรวงฉบับท่ี 22 (พ.ศ.2526) ซ่ึงเป็นกฎหมายฉบับ
แรกของรถโรงเรียน มิได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์เง่ือนไขไว้แต่อย่างใด ซ่ึงโดยหลักคิดทางด้านความปลอดภัย ท่ี
รถโรงเรียนจะต้องได้รับการระมัดระวังเป็นพิเศษจากรถอ่ืนท่ีใช้ทางร่วมกันแล้ว ควรท่ีจะต้องก าหนดให้รถ
โรงเรียนใช้สีเหลืองคาดสีด าเป็นสีของตัวรถ นับแต่ท่ีได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับท่ี 22 (พ.ศ.2526) 
เพราะเหตุใด จึงเพ่ิงได้ก าหนดขึน้มาในภายหลังจากท่ีได้ประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับท่ี 22 (พ.ศ.2526)  มาแล้ว
ถึง 11 ปี  เหตุผลหน่ึงท่ีผู้ เขียนขอยกขึน้กล่าวอ้างอิง กล่าวคือ หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของการก าหนดให้รถ
โรงเรียนต้องใช้สีเหลืองคาดสีด าเป็นสีของตัวรถ มาจากข้อก าหนด ข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2536 ซ่ึงประกาศใช้ก่อนท่ีกระทรวงคมนาคม จะประกาศใช้
กฎกระทรวงฉบับท่ี 47 (พ.ศ.2537) เป็นเวลา 1 ปี   ซ่ึงอาจแสดงให้เห็นว่า ในยุคสมัยนั้น แนวคิดของผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคมและแนวคิดทางกฎระบบกฎหมาย ยงัมิได้ให้ความส าคัญแก่ รถโรงเรียน และการเดินทางของ
นักเรียน  ซ่ึงอาจจะมีมุมมองว่า นักเรียนสามารถเดินทางไปโรงเรียนด้วยรถโดยสารประจ าทางและมีความ
ปลอดภัยในระดับที่กฎหมายก าหนดอยู่แล้ว จึงเป็นเหตุให้มองข้าม ข้อเท็จจริงทางด้านความปลอดภัยซ่ึงเป็น

ลักษณะเฉพาะของรถโรงเรียน และ มองข้ามการจัดรูปแบบการให้บริการของรถโดยสารประจ าทางให้
สนองตอบต่อความต้องการในการเดินทางของนักเรียน โดยอาจมีมมุมองว่า นักเรียนเป็นเพียงผู้โดยสารคนหน่ึง 
ท่ีมีความต้องการทางด้านการบริการเหมือนกับผู้โดยสารท่ัวไป ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้นักเรียนส่วนใหญ่
ของประเทศ ไม่นิยมใช้บริการรถโดยสารประจ าทางเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียน แต่ใช้บริการ
ของรถรับส่งนักเรียนในปัจจุบันแทน) 
               2.3 กฎหมายจราจรทางบก 
               จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัประวติักฎหมายการจราจรทางบก พบวา่ ในปี พ.ศ.2470 
ในจงัหวดักรุงเทพ มีรถยนตไ์ม่ถึง 1,000 คนั และมีถนนไม่ก่ีสายท่ีรถยนตว์ิง่ไดโ้ดยสะดวก ถนนระหวา่งจงัหวดั
ยงัไม่มี แมใ้นจงัหวดัธนบุรีท่ีติดกบัจงัหวดักรุงเทพ ก็ไม่มีถนนและไม่มีรถยนต์ และในขณะนั้นยงัไม่มีต ารวจ
จราจร ในยุคสมยันั้นกฎหมายพระราชบญัญติัรถยนต์ พ.ศ.2463 และกฎหมายลกัษณะอาญา รศ.121 ได้ให้
อ านาจต ารวจในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการเดินทางขนส่งทางถนน และในสมยันั้นยงัไม่มีค  าวา่ จราจร  
               ต่อมาในปี พ.ศ.2475 รถยนต์ชนิดต่าง ๆ ในจงัหวดักรุงเทพและจังหวดัธนบุรี ได้มีเพิ่มมากข้ึน 
ประกอบกบัไดมี้การเปิดใช้งานสะพานพุทธยอดฟ้า มีอุบติัเหตุเกิดเพิ่มมากข้ึน ในปี พ.ศ.2477 กรมต ารวจใน
ขณะนั้น จึงไดจ้ดัตั้ง“กองจดัยวดยาน” เพื่อท าหนา้ท่ีออกตรวจและควบคุมการจราจร และต่อมาในปีเดียวกนันั้น  
กรมต ารวจไดเ้สนอร่างพระราชบญัญติัจราจรทางบกต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้ออกเป็นกฎหมาย โดย
ดดัแปลงมาจากหลกักฎหมายจราจรของประเทศองักฤษ โดยมี พนัต ารวจเอก ซี.บี.ฟอลเล็ต เป็นผูย้กร่าง ค าว่า
จราจรซ่ึงมีอยูใ่นกฎหมายพระราชบญัญติัการจราจรทางบก พ.ศ.2477  จึงกระจายไปสู่ประชาชนคนไทย นบัแต่
นั้นมา  
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               ต่อมาดว้ยความเจริญทางสังคมและการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศจากสังการเกษตรไปสู่
สังคมอุตสาหกรรม ท าให้รถยนตมี์ความจ าเป็นในการเดินทางและการขนส่งสินคา้มากข้ึน มีการพฒันารถและ
เคร่ืองยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน กฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2477 จึงได้มีการแก้ไข
ปรับปรุง ไปสู่ความทนัสมยั และต่อมาใน พ.ศ.2522 จึงไดมี้การยกเลิกพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2477 
และตราพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522  ข้ึนใชบ้งัคบัแทน มาจนถึงปัจจุบนัน้ี 
               จากการศึกษาทบทวน พระราชบญัญติัการจราจรทางบก พ.ศ.2477 พบว่า ไม่มีบทบญัญติัมาตราใด
กล่าวถึง “รถโรงเรียน” แต่อย่างใด และจากการศึกษาทบทวน พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 และ
พระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พบว่า มี เพียงมาตรา 4 ท่ีได้ก าหนดนิยามของค าว่า  
“รถโรงเรียน” หมายความวา่ รถบรรทุกคนโดยสารท่ีโรงเรียนใชรั้บส่งนกัเรียน เท่านั้น    
               2.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2536 
                     ในปี พ.ศ.2536 กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงในการควบคุม
และก ากบัดูแลการด าเนินการและการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆ ทัว่ประเทศ  ทั้งท่ี
เป็นของรัฐและของเอกชน ได้ประกาศใช้ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช ้
รถโรงเรียน พ.ศ.2536  เพื่อเป็นหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการควบคุมดูแลรถท่ีโรงเรียนน ามาใช้รับส่งนกัเรียน 
หรือท่ีเรียกว่า “รถโรงเรียน” โดยระเบียบดงักล่าว ไดก้ าหนดนิยมความหมายของค าวา่ “รถโรงเรียน” ไวอ้ยา่ง
ชดัเจน ไดก้ าหนดขอบเขตบทบาทอ านาจหน้าท่ีของโรงเรียน คนขบัรถรับส่งนกัเรียน ผูค้วบคุมดูแลนักเรียน  
และก าหนดให้มี ผูด้  าเนินกิจการโรงเรียน เพื่อท าหน้าท่ีในการควบคุมดูแลการรับส่งนักเรียนให้เกิดความ
ปลอดภยัและท าหน้าท่ีในการคดัเลือกตรวจสอบผูข้บัรถรับส่งนกัเรียนและผูค้วบคุมดูแลนกัเรียน  อีกทั้งยงัได้
ก าหนดลักษณะของรถท่ีน ามาใช้รับส่งนักเรียน อุปกรณ์ส่วนควบท่ีรถโรงเรียนพึงตอ้งมี และก าหนดให้รถ
โรงเรียนตอ้งใชสี้เหลืองคาดด าตามแบบท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนด  
                     ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการควบคุมดูแลการใชร้ถโรงเรียน พ.ศ.2536 ไดก้ าหนดให้รถ
ท่ีโรงเรียนสามารถน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนและมีความหมายเป็นรถโรงเรียนไดน้ั้น จะตอ้งเป็นรถท่ีเป็นประเภท
ใดประเภทหน่ึง ดงัต่อไปน้ี กล่าวคือ ประเภทแรก รถท่ีผูไ้ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งน าไปใช้ในการ
รับส่งนัก เรียนเพื่ อการศึกษาปกติ ประเภทท่ีสอง รถท่ีโรงเรียนให้ บุคคลภายนอกมารับส่งนัก เรียน 
เพื่อการศึกษาปกติ 
                     ประเภทแรก รถท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งน าไปใชใ้นการรับส่งนกัเรียนเพื่อการศึกษา
ปกติ ซ่ึงหมายถึง รถตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยรถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนไดจ้ะตอ้งเป็นรถมาตรฐาน 
1 คือ รถโดยสารปรับอากาศพิเศษ หมายความว่า รถท่ีใช้ในการขนส่งผูโ้ดยสาร มีเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง
สุขภณัฑ์ ไม่มีท่ีส าหรับผูโ้ดยสารยืน  รถมาตรฐาน 2 คือ รถโดยสารปรับอากาศ หมายความว่า รถท่ีใช้ในการ
ขนส่งผูโ้ดยสาร มีเคร่ืองปรับอากาศ ไม่มีหอ้งสุขภณัฑ ์มีและไม่มีท่ีส าหรับผูโ้ดยสารยนื  หรือรถมาตรฐาน 3 คือ 
รถโดยสารท่ีไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ หมายความว่า รถท่ีใช้ในการขนส่งผูโ้ดยสาร ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ ไม่มี



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

2-13 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

ห้องสุขภณัฑ์  มีและไม่มีท่ีส าหรับผูโ้ดยสารยืน ท่ีต่อตวัถงัให้มีทางข้ึนลงขา้งรถ ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 
(พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ขอ้ 10 (1) (2) และ (3) ใชสี้เหลืองคาด
ด า มี อุปกรณ์ ส่วนควบตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 71 วรรคหน่ึง แห่ง
พระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 รถท่ีโรงเรียนน ามาใช้รับส่งนักเรียนน้ี จะเป็นรถของโรงเรียน
โดยตรงก็ได ้หรือเป็นรถท่ีโรงเรียนมีสัญญาเช่ากบับุคคลอ่ืนเพื่อน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนของโรงเรียนก็ได ้ 
  ประเภทที่สอง รถท่ีโรงเรียนให้บุคคลภายนอกมารับส่งนกัเรียนเพื่อการศึกษาปกติ  ซ่ึงหมายถึง  
รถของบุคคลอ่ืนท่ีโรงเรียนอนุญาตให้น ามาใช้รับส่งนักเรียนของโรงเรียน ในกรณีรถของบุคคลภายนอกท่ี
โรงเรียนใหน้ ามารับส่งนกัเรียนของโรงเรียนได ้จะตอ้งเป็นรถท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบการขนส่งให้น าไปใชใ้น
การรับส่งนกัเรียนได ้กล่าวคือ ตอ้งเป็นรถท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายขนส่งเป็นรถรับส่งนกัเรียน สีเหลืองคาดด า  
ตวัถงัมีทางข้ึนลงขา้งรถ ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประกอบดว้ย กฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2524) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ข้อ 10 (1) (2) และ (3)  และการอนุญาตหรือการให้
บุคคลภายนอกน ารถมารับส่งนักเรียนของโรงเรียนไดน้ั้น จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 4 
ของระเบียบกระทรวงศึกษาฯ ดว้ย กล่าวคือ ตอ้งมีผูด้  าเนินกิจการรถโรงเรียน ซ่ึงหมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ี
ใหบ้ริการรับส่งนกัเรียนโดยอยูใ่นการก ากบัดูแลของโรงเรียน 

               จากการศึกษาทบทวนกฎหมายทั้งส่ีฉบบัดงัท่ีกล่าวมาน้ี จะเห็นวา่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย
การควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2536   เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526)   
ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 หรือกล่าวไดว้า่ รถท่ีโรงเรียนจะน ามาใชรั้บส่ง
นักเรียนได้ ตอ้งเป็นรถท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายขนส่งเท่านั้น (ป้ายทะเบียนรถข้ึนตน้ด้วยเลข 40 หรือ 41)   
และในประการส าคญั แมว้า่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฉบบัดงักล่าวน้ีจะเป็นเพียงประกาศและมีสถานะใน
ล าดบัท่ีต ่ากวา่พระราชบญัญติัและกฎกระทรวง แต่ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการฉบบัน้ี ก็เป็นกฎหมายเพียง
ฉบบัเดียว ท่ีก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีในการควบคุมและก ากบัดูแลการใช้รถโรงเรียนของบุคคลต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  มีการก าหนดนิยามความหมายของค าว่า “รถโรงเรียน” ไวอ้ย่างชดัเจน และยงัได้ก าหนดหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขของรถท่ีมีลกัษณะเป็น “รถโรงเรียน” ตามกฎหมาย และประเภทของรถท่ีสามารถน ามาใช้เป็น  
“รถโรงเรียน” ไวอ้ยา่งชดัเจน ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนจะตอ้งปฏิบติัตามอีกดว้ย  

               จากการศึกษาทบทวน พบวา่  รถท่ีจะมีความหมายเป็น “รถโรงเรียน” อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  ไม่วา่
รถนั้นจะเป็นรถของโรงเรียนหรือเป็นรถของบุคคลอ่ืนๆ ก็ตาม รถคนันั้นจะต้องเป็นรถท่ีจดทะเบียนตาม
กฎหมายขนส่ง คือ กฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก 
พ.ศ.2522 และมีสีเลืองคาดด า มีทางข้ึนลงดา้นขา้ง(รถหมวดป้ายทะเบียนขึน้ต้นด้วยเลข 40 หรือ 41 หรือ 42)  
เท่านั้น  แต่ถา้เป็นรถท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์ หรือเป็นรถท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายขนส่ง ให้ไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางหมวดทะเบียนรถข้ึนตน้ดว้ยเลข 10   ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางหมวดทะเบียนข้ึนตน้ดว้ยเลข 30 และหมวดทะเบียนรับจา้งพิเศษข้ึนตน้ดว้ยเลข 36  และแมว้า่จะใชสี้
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เหลืองคาดด าและมีทางข้ึนลงข้างรถ ก็ไม่ ถือว่ารถนั้ นเป็น “รถโรงเรียน” แต่อย่างใด ดังท่ีกล่าวมาน้ี  
“รถโรงเรียน” จึงมีท่ีมาจาก กฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่ง
ทางบก พ.ศ.2522 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการควบคุมดูแลการใชร้ถโรงเรียน พ.ศ.2536 

 

กฎหมาย / ปี พ.ศ. พ.ศ. 2473 พ.ศ.2477 พ.ศ.2497 พ.ศ.2522 พ.ศ.2526 พ.ศ.2536 พ.ศ.2547 เป็นตน้มา 

พ.ร.บ.รถยนต ์2473  ฉบบัใหม่ 

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2477  ฉบบัใหม่ 

พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522  ฉบบัใหม่ 

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งฯ  ประกาศใช ้

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการควบคุมดูแลการใชร้ถโรงเรียน พ.ศ.2536 ประกาศใช ้

ตารางแสดงความเป็นมาของกฎหมายรถโรงเรียน 

 

3.  องค์ประกอบของการเป็นรถโรงเรียนตามกฎหมาย  
     ค  าวา่ “รถโรงเรียน” เป็นค าท่ีเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมายสามฉบบั ดงัน้ี  
      ฉบบัแรก  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 4 (22)  ได้ก าหนดนิยามของค าว่า “รถ

โรงเรียน” หมายความวา่ รถบรรทุกคนโดยสารท่ีโรงเรียนใชรั้บส่งนกัเรียน   
      ฉบบัท่ีสอง กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.

2522 ไดก้ าหนดค านิยาม “รถโรงเรียน” หมายความว่า รถท่ีโรงเรียนใช้รับส่งนกัเรียน และให้
ความรวมถึงรถท่ีผูไ้ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งน าไปใช้ในการรับส่งนักเรียนเพื่อ
การศึกษาตามปกติ 

        ฉบบัท่ีสาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2536 ขอ้ 3  ได้
ก าหนดนิยามว่า “รถโรงเรียน” หมายความว่า รถท่ีโรงเรียนใช้รับส่งนักเรียน และให้ความ
รวมถึงรถท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งน าไปใช่ในการรับส่งนักเรียน และรถท่ี
โรงเรียนใหบุ้คคลภายนอกมารับส่งนกัเรียน เพื่อการศึกษาตามปกติ 

                      กฎหมายทั้งสามฉบบัน้ี ให้นิยามความหมายของค าว่า “รถโรงเรียน” ไวส้อดคล้องตรงกนั คือ  
รถโรงเรียนเป็นรถที่โรงเรียนใช้รับส่งนักเรียน ซ่ึงค าวา่ “ใช”้ ในประโยคดงักล่าวเป็นค ากริยาของค าวา่โรงเรียน  
ซ่ึงหมายถึง โรงเรียนเป็นผูมี้สิทธิในการใชร้ถคนันั้นรับส่งนกัเรียนของโรงเรียน แต่ถา้โรงเรียนไม่มีสิทธิใชร้ถ
คนัดงักล่าวรับส่งนกัเรียน ก็ตอ้งถือวา่ รถคนันั้นไม่ใช่รถรับส่งนกัเรียนตามนิยามของกฎหมายทั้งสามฉบบัน้ี 
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                      ค  าวา่ “รถโรงเรียน” ตามนิยามของกฎหมายทั้งสามฉบบัน้ี อาจจ าแนกองคป์ระกอบตามกฎหมาย
ของการเป็นรถโรงเรียน ไดด้งัน้ี 
                      (1) การมีสิทธิใช้รถ 
                           นิยามของกฎหมายทั้ งสามฉบับมีถ้อยค าท่ีตรงกัน  กล่าวคือ “เป็นรถท่ีโรงเรียนใช้รับส่ง
นกัเรียน”  ซ่ึงหมายถึง ตอ้งเป็นรถท่ีโรงเรียนมีสิทธิในการใชร้ถคนันั้นรับส่งนกัเรียนของตนเอง ซ่ึงจะเป็นสิทธิ
ท่ีเกิดข้ึนโดยกฎหมาย เช่น เป็นเจา้ของรถตามทะเบียนรถ หรือสิทธิท่ีเกิดข้ึนโดยนิติกรรมสัญญาซ่ึงเป็นสิทธิโดย 
พฤตินยั ก็ได ้เช่น รถท่ีโรงเรียนวา่งจา้งมาใชรั้บส่งนกัเรียน เป็นตน้ 
                           สิทธิในการใชร้ถ ตามเจตนาของกฎหมาย หมายถึง โรงเรียนจะโดยผูบ้ริหารของโรงเรียนหรือ
ครูท่ีไดรั้บมอบหมาย  ตอ้งเป็นผูมี้อ านาจหรือมีสิทธิในการใชร้ถคนันั้นรับส่งนกัเรียนของโรงเรียน ซ่ึงสามารถ
จ าแนกไดเ้ป็นสองกรณี กล่าวคือ 
                           กรณีแรก เป็นรถของโรงเรียนหรือท่ีโรงเรียนเป็นเจา้ของในฐานะผูถื้อกรรมสิทธ์ิหรือผูมี้สิทธิ
ครอบครอง ถา้โรงเรียนใชร้ถคนันั้นในกิจการของโรงเรียนและใชใ้นการรับส่งนกัเรียนดว้ย กรณีน้ี ก็ตอ้งถือวา่ 
ในระหวา่งท่ีโรงเรียนใชร้ถคนันั้นรับส่งนกัเรียน รถคนันั้นก็มีสถานะเป็นรถโรงเรียนตามนิยามของกฎหมายทั้ง
สองฉบบั และส่งผลให้โรงเรียนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบติัตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการฯ  แต่ถ้าโรงเรียนไม่ได้ใช้รถคนันั้นรับส่งนักเรียน ก็ต้องถือว่ารถคนันั้นไม่ได้เป็นรถ
โรงเรียนตามนิยามของกฎหมาย 
                           กรณีท่ีสอง เป็นรถของบุคคลภายนอก กรณีน้ี กฎหมายมีเจตนาให้โรงเรียนมีอ านาจอย่าง
สมบูรณ์ในการใช้รถของบุคคลภายนอกนั้นรับส่งเรียนของโรงเรียน เช่น การก าหนดจ านวนนักเรียนบนรถ  
การก าหนดเส้นทางและจุดรับส่งนกัเรียน เป็นตน้ ซ่ึงอ านาจในการใชร้ถรับส่งนกัเรียนตามเจตนาของกฎหมาย
ทั้งสองฉบบัน้ี ตอ้งเป็นอ านาจฝ่ายเดียวของโรงเรียน ท่ีมีอ านาจในการใชร้ถเหนือกวา่อ านาจของบุคคลภายนอก
ท่ีเป็นเจา้ของรถ ซ่ึงเหมือนกบัอ านาจของผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามกฎหมายการ
ขนส่งทางบก มีอ านาจหรือมีสิทธิในการใชร้ถท่ีเขา้ร่วมประกอบการ เหนือกวา่อ านาจของผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็นเจา้ของ
รถหรือผูค้รอบครอง แต่ถ้าโรงเรียนไม่มีอ านาจในการใช้รถของบุคคลภายนอกรับส่งนักเรียนของโรงเรียน  
ก็ตอ้งถือวา่ รถของบุคคลภายนอกท่ีน ามารับส่งนกัเรียนนั้น ไม่ใชร้ถโรงเรียน ตามนิยามของกฎหมาย 
                      (2) อ านาจในการก ากบัดูแล 
                           พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) ซ่ึงออกตาม
ความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ไม่มีบทบญัญติัก าหนดให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลรถโรงเรียนไวแ้ต่อยา่งใด  แต่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการควบคุมดูแลการใชร้ถโรงเรียน 
พ.ศ.2536 ไดก้ าหนดไวใ้น ขอ้ 5. ใหโ้รงเรียนมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการจดัรถโรงเรียน ไว ้3 ประการ ดงัน้ี 
                           1) ก ากบัดูแลการจดัรถโรงเรียนของผูด้  าเนินกิจการรถโรงเรียน 
                           2) จดัให้มีทะเบียนรถโรงเรียน ทะเบียนประวติัของพนกังานขบัรถ และผูค้วบคุมดูแลนกัเรียน
ตามแบบท่ีก าหนด 
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                           3) รายงานผลการใชร้ถโรงเรียนต่ออธิบดีกรมเจา้สังกดั หรือส่วนราชการท่ีควบคุมดูแลส าหรับ
ในเขตกรุงเทพมหานคร และรายงานต่อหน่วยงานตน้สังกดั หรือหน่วยงานท่ีควบคุมดูแลท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีส าหรับ
จงัหวดัอ่ืน ภาคเรียนละ 1 คร้ัง ตามแบบท่ีก าหนดในกรณทีีเ่กดิอุบัติเหตุให้รายงานให้ทราบเป็นการด่วน  
                           อ  านาจหน้าท่ีของโรงเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ขอ้ 5. น้ี  เรียกว่า อ านาจในการ 
สั่งการหรืออ านาจในการควบคุมและก ากบัดูแล ซ่ึงถือวา่เป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะล าพงัโรงเรียนมีสิทธิ
ใช้รถรับส่งนกัเรียนของโรงเรียน แต่ไม่มีอ านาจในการควบคุมและก ากบัดูแลการจดัการใดๆ ของรถท่ีน ามาใช้
รับส่งนกัเรียนเลย  ก็ยงัไม่อาจถือไดว้า่ รถคนันั้นอยู่ในการควบคุมและก ากบัดูแลจากโรงเรียน และมีผลให้รถ
คนันั้นไม่ใช่รถโรงเรียนตามกฎหมาย                  
                       (3) ประเภทของรถทีน่ ามาใช้รับส่งนักเรียน  
                           พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 4 (22)  ก าหนดให้รถท่ีโรงเรียนสามารถ
น ามาใช้รับส่งนกัเรียนและมีความหมายเป็นรถโรงเรียนไดน้ั้น จะตอ้งเป็นรถบรรทุกคนโดยสาร ตามมาตรา 4 
(21) ไดก้ าหนดนิยามวา่ รถบรรทุกคนโดยสาร หมายความว่า รถยนต์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารเกิน
เจ็ดคน และตามความในมาตรา 4  (16) ไดก้ าหนดนิยมวา่ รถยนต ์หมายความวา่ รถท่ีมีลอ้ตั้งแต่สามลอ้และเดิน
ดว้ยก าลงัเคร่ืองยนต ์ก าลงัไฟฟ้าหรือพลงังานอ่ืน ยกเวน้รถท่ีเดินบนราง ซ่ึงตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก 
พ.ศ.2522  ประเภทของรถท่ีโรงเรียนน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน และมีความหมายเป็นรถโรงเรียน ก็คือ รถยนตท่ี์มี
ล้อตั้ งแต่สามล้อ เดินด้วยก าลังเคร่ืองยนต์ ก าลังไฟฟ้าหรือพลังงานอ่ืน ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อให้น ามาใช้รับส่ง
นกัเรียนของโรงเรียน โดยมีท่ีนัง่บนรถเกินกวา่เจด็คน  
                           อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายท่ีถูกตราข้ึนเพื่อ
ใชบ้งัคบัส าหรับการจดัระเบียบและจดัระบบในการขบัข่ีรถบนทอ้งถนน  มิใช่กฎหมายส าหรับการจดัประเภท
ลกัษณะของรถส าหรับการจดทะเบียนและเรียกเก็บภาษีรถ ดงันั้น รถท่ีผูเ้ป็นเจา้ของรถหรือผูค้รอบครองรถหรือ
ผูข้บัข่ีรถได้น ามาใช้ขบัข่ีบนถนนหรือทางสาธารณะ จึงตอ้งมีความถูกตอ้งและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขของกฎหมายพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  
                           ดว้ยเหตุน้ี การท่ีโรงเรียนจะน ารถมาใชรั้บส่งนกัเรียนของโรงเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  
โรงเรียนจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2536
ประกอบดว้ย กฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
กล่าวคือ ตอ้งเป็นรถท่ีจดทะเบียนเป็นรถโรงเรียนตามกฎหมายขนส่ง ใช้สีเหลืองคาดด า มีทางข้ึนลงดา้นขา้ง  
ไม่วา่รถคนันั้นจะเป็นรถท่ีโรงเรียนเป็นเจา้ของ หรือเป็นรถของบุคคลภายนอกท่ีโรงเรียนมีสิทธิน ามาใชรั้บส่ง
นกัเรียนของโรงเรียน ก็ตาม  
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4.  สถานการณ์ทางสังคมและกฎหมาย ของรถโรงเรียน 
               ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  กระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งทาง
บก พ.ศ.2522 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2536   
เป็นกฎหมายหลกัของรถโรงเรียน ท่ีเป็นบทบงัคบัเด็ดขาดใหโ้รงเรียนและผูอ่ื้นท่ีจะน ารถมาใชว้ิง่รับส่งนกัเรียน
ของโรงเรียนภายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลจากโรงเรียนจะตอ้งปฏิบติัตาม และจะน ารถประเภทหรือลกัษณะ
อย่างอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายทั้ งสองฉบับก าหนดไวม้าใช้รับส่งนักเรียนก็ไม่ได้ ดังจะเห็นได้จาก
ข้อก าหนดในกฎหมายท่ีก าหนดให้  รถโรงเรียนต้องเป็นรถท่ีจดทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบการตาม
กฎหมายขนส่ง และตวัรถตอ้งมีสีเหลืองคาดสีด า  มีทางข้ึนลงดา้นขา้ง มีอุปกรณ์ส่วนควบตามท่ีก าหนด และ
ตอ้งมีป้ายขอ้ความวา่ “รถโรงเรียน” ติดไวท่ี้ตวัรถขา้งหน้าและขา้งหลงั มีไฟกระพริบท่ีตวัรถทั้งสองดา้นทาง
หน้ารถและหลงัรถและเปิดไฟสัญญาณกระพริบเม่ือมีนกัเรียนอยู่ในรถ เพื่อแสดงให้ผูข้บัรถคนัอ่ืนทราบวา่ มี
นกัเรียนอยูใ่นรถ และยงัก าหนดให้มีกลไกในการควบคุมและก ากบัดูแลรถโรงเรียนให้เกิดความปลอดภยั ดว้ย
การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของโรงเรียน คนขบัรถ คนดูแลนกัเรียน และผูด้  าเนินการรถโรงเรียน โดยอ านาจหนา้ท่ี
ในการควบคุมและก ากบัดูแลรถโรงเรียน เป็นอ านาจท่ีกฎหมายก าหนดรับรองให้เป็นอ านาจของทางโรงเรียน 
เพื่อจะไดค้วบคุมและก ากบัดูแลการใชร้ถโรงเรียนให้เกิดความปลอดภยัต่อการเดินทางของนกัเรียน ไม่วา่รถคนั
นั้นจะเป็นของโรงเรียนหรือของบุคคลอ่ืนๆ ก็ตาม ดงัท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นว่า กฎหมายให้ความส าคญักบัความ
ปลอดภยัของนกัเรียนในระหว่างเดินทางเป็นอย่างมาก จึงไดก้ าหนดให้รถโรงเรียนตอ้งมีลกัษณะท่ีพิเศษและ
รูปแบบการดูแลช่วยเหลือท่ีแตกต่างไปจากรถโดยสารประเภทอ่ืนๆ  
               หากนับเวลาจากปีท่ีประกาศใช้กฎหมายจนถึงเวลาน้ี ปี พ.ศ.2561 นับว่าเป็นเวลาถึง 35 ปีแล้ว ท่ี
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) ประกาศใช ้ และเป็นเวลา 25 ปี ท่ีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ดงักล่าวได้
ประกาศใช้ และจากหลกัการท่ีว่า กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนสังคมให้มีความเจริญกา้วหน้าและ
พฒันาประเทศ  การช้ีวดัความส าเร็จของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ท่ี มีอายุถึง 35 ปี  และ 25 ปี  ตามล าดับ ก็ต้องพิจารณาจากจ านวนรถท่ีจดทะเบียนเป็นรถโรงเรียนตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) นับแต่ปี พ.ศ.2526 จนถึงปี พ.ศ.2561 ว่ามีจ  านวนรถโรงเรียนจดทะเบียน
สะสมเป็นจ านวนเท่าไร เพื่อเปรียบสัดส่วนจ านวนรถโรงเรียนท่ีจดทะเบียนสะสมกับจ านวนโรงเรียนทั่ว
ประเทศและจ านวนนกัเรียนท่ีเดินทางไปโรงเรียนดว้ยรถโรงเรียนมีสัดส่วนต่อกนัอยา่งไร  
               จากการสืบคน้ขอ้มูลทางสถิติของกรมการขนส่งทางบก ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจด
ทะเบียนรถโรงเรียนตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) ปรากฏวา่ ไม่มีขอ้มูลการจดทะเบียนรถโรงเรียนแต่
อยา่งใด ท าใหไ้ม่ทราบวา่ ณ ปัจจุบนั มีรถโรงเรียนจดทะเบียนแลว้ก่ีคนั 
               อย่างไรก็ตาม แมว้่ากฎหมายจะไดก้ าหนดให้  “รถโรงเรียน”  มีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากรถโดยสาร
อ่ืนๆ ทัว่ไป มีกลไกในการควบคุมและก ากบัดูแลเพื่อใหร้ถโรงเรียนมีความปลอดภยัต่อการเดินทางของนกัเรียน
ก็ตาม  แต่ขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏอยา่งชดัเจน โรงเรียนหลายแห่งไม่ใชร้ถโรงเรียนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายขนส่ง
รับส่งนกัเรียน แต่ใชร้ถท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายรถยนตเ์ป็นรถโรงเรียน ดว้ยสาเหตุส าคญัหลายประการ ดงัน้ี 
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               1. ประเทศไทยไม่ใช่ผูผ้ลิตรถบสัโดยสาร การน ารถบสัทั้งคนัเขา้มาในประเทศจะตอ้งเสียภาษีในราคา
ท่ีสูงกว่าตัวรถหลายเท่า ท าให้ไม่เป็นท่ีนิยมใช้รถบัสท่ีประกอบส าเร็จรูปมาจากต่างประเทศ มาใช้เป็น 
รถโรงเรียนในประเทศไทย หากจะน ารถกระบะ 6 ลอ้ ซ่ึงมีราคาถูกกวา่ ท าการต่อเติมดดัแปลงกระบะรถจากการ
ข้ึนลงทา้ยรถเป็นทางข้ึนลงขา้งรถ ก็จะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการท าตวัถงัท่ีสูง และยงัตอ้งเสียค่ารับรองแบบทาง
วิศวกรรมในการจดทะเบียนรถอีกด้วย  นับว่าเป็นการยุ่งยากและเพิ่มค่าใช้จ่ายให้แก่เจา้ของรถหรือผูท่ี้จะจด
ทะเบียนรถโรงเรียนเป็นอยา่งมาก และในภายหลงัถา้เลิกใชร้ถคนัน้ีเป็นรถโรงเรียน ก็จะไม่มีราคาในการขายต่อ  
และอาจจะตอ้งเสียเงินในการท าใหร้ถอยูใ่นสภาพเหมือนรถกระบะบรรทุก 6 ลอ้ ปกติทัว่ไป 
               2. อาชีพใช้รถรับจ้างเป็นรถโรงเรียนเพื่อรับส่งนักเรียนของโรงเรียน ไม่เป็นนิยมในประเทศไทย 
เพราะค่าจา้งท่ีไดรั้บจากโรงเรียนไม่สูงมากพอ ต่อความเส่ียงและความรับผดิต่อความปลอดภยัของนกัเรียน และ 
การจดัท ารถใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด  
               3. ขอ้ก าหนดให้ผูข้บัรถจะตอ้งมีใบอนุญาตขนส่งมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมีลกัษณะ
เป็นการจ ากัดสิทธิของผูไ้ด้รับใบอนุญาตขบัรถอย่างไม่เป็นธรรม และท าให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติ 
จะตอ้งหาผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตมาแลว้เกิน 3 ปี ในขณะท่ีการขบัรถโดยสารประจ าทางหรือไม่ประจ าทาง สามารถ
ขบัรถไดใ้นทนัท่ีท่ีมีใบอนุญาตขบัรถ 
               4. ข้อก าหนดห้ามรถโรงเรียนติดฟิล์มกรองแสงหรือม่าน ซ่ึงโรงเรียนต่างๆ และผูป้ระกอบการรถ
โรงเรียนต่างไม่เห็นพอ้งดว้ย แมว้่าจะเป็นขอ้ก าหนดทางดา้นความปลอดภยัเพื่อป้องกนัการหลงลืมนกัเรียนไว้
ในรถ และเพื่อให้ผูข้บัรถคนัอ่ืนท่ีใชท้างร่วมกนัและบุคคลท่ีอยูภ่ายนอกไดม้องเห็นวา่ในรถมีนกัเรียนอยู ่จะได้
ใชค้วามระมดัระวงัมากข้ึนกวา่ปกติ ก็ตาม  แต่ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวกบัรถโรงเรียน ก็ก าหนดให้รถโรงเรียน
ตอ้งมีผูค้วบคุมดูแลนักเรียนอยู่บนรถด้วยตลอดเวลา จึงเป็นไปได้ยากท่ีจะหลงลืมนักเรียนไวบ้นรถ  จึงไม่มี
ความจ าเป็นท่ีระเบียบจะตอ้งก าหนดห้ามมิให้รถโรงเรียนติดฟิล์มกรองแสง ประกอบกบัเมืองไทยมีอากาศร้อน 
จ าเป็นท่ีรถยนต์จะต้องติดฟิล์มกรองแสง เพื่อช่วยลดอุณหภูมิในรถและรักษาระดับความเย็นไวใ้นรถได้
ตลอดเวลา รถโรงเรียนท่ีไม่ติดฟิล์มกรองแสง ก็จะไม่มีนักเรียนข้ึนโดยสารบนรถ ท าให้โรงเรียนไม่ใช้รถ
โรงเรียนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายขนส่งทางบก เพราะขอ้ก าหนดขดัแยง้กบัขอ้เทจ็จริงของการใชร้ถ 
               5. ขอ้ก าหนดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีก าหนดให้มี ผูด้  าเนินกิจการรถโรงเรียน ซ่ึงในทาง
ปฏิบติัโรงเรียนส่วนใหญ่ จะไม่มีผูด้  าเนินกิจการรถโรงเรียน เพราะเป็นการติดต่อว่าจา้งระหว่างโรงเรียนกบั
เจา้ของรถเป็นรายบุคคลหลายๆ คน หากมีผูด้  าเนินกิจการรถโรงเรียนจะท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน เพราะ
อาจจะตอ้งว่าจา้งบุคคลอ่ืนมาท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินกิจการโรงเรียน และไม่สามารถตกลงกนัไดว้่าเจา้ของรถ
โรงเรียนหรือโรงเรียน จะตอ้งเป็นผูแ้บกรับภาระค่าใชจ่้ายของผูด้  าเนินกิจการรถโรงเรียน 

               ดว้ยเหตุดงัท่ีกล่าวมาน้ี จึงพบวา่ โรงเรียนเอกชนหลายแห่งและโรงเรียนของรัฐท่ีมีฐานะทางการเงินดี 
จะใช้รถยนต์ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์มาใช้รับส่งนกัเรียน แทนการใช้รถโรงเรียนท่ีจดทะเบียนตาม
กฎหมายการขนส่งทางบก ไม่ว่าจะเป็นรถของโรงเรียนและรถของบุคคลภายนอกท่ีโรงเรียนรับจา้งให้รับส่ง
นักเรียนของโรงเรียนและหลังจากท่ีมีรถตู้เร่ิมเป็นท่ีแพร่หลายในประเทศไทย เม่ือประมาณปี พ.ศ.2540  
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เป็นตน้มา  โรงเรียนส่วนใหญ่ก็หนัไปใชร้ถตูท่ี้จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์เป็นรถโรงเรียน และแมว้า่จะมี
ทางข้ึนรถขา้งรถ สามารถจดทะเบียนเป็นรถโรงเรียนได้อย่างถูกตอ้งตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526)   
แต่โรงเรียนก็เลือกท่ีจะจดทะเบียนรถตูเ้หล่านั้นเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายรถยนต์ เพราะไม่มีความ
ยุง่ยากและขอ้ปฏิบติัท่ีมากมายดงัท่ีกฎหมายการขนส่งทางบกก าหนด 

5. บทสรุป 
               ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ในบทน้ี สามารถสรุปไดว้า่ 
               1) “รถโรงเรียน” เกิดข้ึนโดยกฎหมายการขนส่งทางบก คือ กฎกระทรวงฉบับท่ี 22 (พ.ศ.2526)  
ออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522   ประกอบด้วย ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
วา่ดว้ยการควบคุมดูแลการใชร้ถโรงเรียน พ.ศ.2526  
               2) การใช้รถรับส่งนักเรียน และมีความหมายเป็น “รถโรงเรียน” ตามกฎหมาย  รถนั้ นจะต้องจด
ทะเบียนตามกฎหมายพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
               3) “รถโรงเรียน” หมายถึง รถของโรงเรียนหรือบุคคลอ่ืนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายขนส่งเป็นรถรับส่ง
นกัเรียน และโรงเรียนน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนของโรงเรียน ภายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลจากโรงเรียน  
               4) ในปัจจุบนั โรงเรียนไม่นิยมจดทะเบียนรถโรงเรียน หากแต่น ารถท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์
มาใชรั้บส่งนกัเรียน และเรียกวา่รถโรงเรียน เพราะไม่มีความยุง่ยากในการปฏิบติั./ 

                
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพแสดง รถตู้ทีจ่ดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์และโรงเรียนน ามาใช้เป็นรถโรงเรียน 
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บทที ่3  ข้อมูลพืน้ฐานและกฎหมายเกีย่วกบั “รถรับส่งนักเรียน” 

1.  ความน า 
               ในบทท่ีผา่นมา ไดก้ล่าวถึงความเป็นมาและวิวฒันาการของรถโรงเรียน ซ่ึงเป็นรถท่ีมีข้ึนโดยนยัของ
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ซ่ึงเป็น
กฎกระทรวงท่ีเก่ียวกบัรถโรงเรียน  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการควบคุมดูแลการใชร้ถโรงเรียน 
พ.ศ.2536  ตามบทบญัญติัของกฎหมายทั้งสองฉบบัน้ี รถท่ีโรงเรียนจะน ามาใช้รับส่งนกัเรียนของโรงเรียนได ้
จะต้องเป็นรถท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายขนส่ง ตัวรถมีสีเหลืองคาดสีด า มีทางข้ึนลงทางข้างรถ เท่านั้ น  
โดยกฎหมายทั้งสองฉบบัน้ี มีความมุ่งหมายให้รถโรงเรียนมีความปลอดภยัต่อการใช้เป็นยานพาหนะในการ
เดินทางของนกัเรียน มีกลไกในการควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแล  
               แต่ในความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน ด้วยหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกฎหมายทั้ งสองฉบับก าหนดไวอ้ย่าง
เฉพาะเจาะจง ไม่มีความยืดหยุน่และไม่สามารถปรับให้เหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ีและสถานการณ์ต่างๆ ได ้
เช่น การก าหนดอายุของผูข้ ับรถท่ีจะต้องมีอายุเกิน 25 ปี ข้ึนไป และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผูข้ ับรถตาม
กฎหมายขนส่งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ในขณะท่ีการเป็นผูข้บัรถประเภทอ่ืนๆ ตามกฎหมายขนส่ง ไม่มีขอ้จ ากดั
เหมือนการเป็นผูข้บัรถโรงเรียน จึงเป็นสาเหตุท าให้โรงเรียนต่างๆ ไม่นิยมใช้รถโรงเรียนในการรับส่งนกัเรียน 
หรือกล่าวไดว้่า ไม่จดทะเบียนรถเป็นรถโรงเรียนตามกฎหมายขนส่ง หากแต่ใช้รถท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย
รถยนตม์าใชรั้บส่งนกัเรียน มีป้ายขอ้ความวา่รถโรงเรียน และเรียกวา่ รถโรงเรียน  
               ท่ีจะกล่าวต่อไปในบทน้ี เป็นรถอีกประเภทหน่ึงท่ีมีการน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนไปโรงเรียนและกลบัมา
ยงับา้น ซ่ึงไม่ใช่รถโรงเรียนตามกฎหมายขนส่ง และไม่ไดเ้ป็นรถท่ีโรงเรียนเป็นผูน้ ามาใช้รับส่งนกัเรียนของ
โรงเรียน และมิได้อยู่ในการควบคุมก ากบัดูแลจากโรงเรียน  หากแต่รถประเภทท่ีจะกล่าวถึงต่อไปในบทน้ี   
เป็นรถท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์และตามกฎหมายการขนส่งทางบกท่ีเป็นของชาวบา้น และชาวบา้น 
เป็นผูน้ ามาใชรั้บจา้งผูป้กครองหลายๆ คน  เพื่อรับส่งนกัเรียนไปโรงเรียนตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัเอง โดยไม่ได้
อยูใ่นการควบคุมดูแลจากโรงเรียน 

2.  นิยามความหมาย “รถรับส่งนักเรียน”  
               จากการสืบค้นบทความ บทวิจยั รายงานการศึกษาและวรรณกรรมต่าง ๆ ปรากฏว่า  ยงัไม่มีผูใ้ด 
ไดศึ้กษาประวติัความเป็นมาของ “รถรับส่งนักเรียน” ไว ้ว่าเกิดข้ึนเม่ือใดและอย่างไร คงมีหลกัฐานบ่งช้ีจาก
ระเบียบกฎหมายท่ีกรมการขนส่งประกาศข้ึนมาบงัคบัใช้ และก าหนดให้รถท่ีชาวบา้นน ามาใช้รับจา้งรับส่ง
นกัเรียนจะตอ้งมีป้ายขอ้ความติดไวท่ี้ตวัรถเสมือนเป็นการตั้งช่ือรถ ซ่ึงก็มีการเปล่ียนแปลงไปตามวาระของผู ้
ออกระเบียบกฎหมายท่ีตอ้งการใหเ้ป็นไป  
               ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่ง
นกัเรียน พ.ศ.2547 ขอ้ 4  ซ่ึงประกาศใชโ้ดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติั
รถยนต ์พ.ศ.2522  ให้นิยามของค าวา่ “รถรับส่งนกัเรียน” หมายความวา่ รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่
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เกินสิบสองคน( รย.2) ตามกฎหมายรถยนต์ท่ีน าไปใช้ในการรับจา้งรับส่งนักเรียน และก าหนดให้รถรับส่ง
นกัเรียนนั้น มีป้ายขอ้ความวา่ “รถรับ-ส่งนกัเรียน”   
               ต่อมา กฎกระทรวงก าหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 ข้อ 5 (2) 
ก าหนดให้รถรับส่งนกัเรียนมีแผน่ป้ายขอ้ความวา่ “รถโรงเรียน” ติดไวท่ี้ดา้นหนา้และดา้นทา้ยของตวัรถ นบัแต่
นั้นมาจนถึงปัจจุบนั 
               จะเห็นว่า กฎหมายสองฉบับ ก าหนดป้ายข้อความท่ีรถรับส่งนักเรียนจะต้องมีต่างกัน  และหาก
พิจารณาในดา้นของการมีผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายแลว้ ก็ตอ้งใชป้้ายขอ้ความวา่ “รถโรงเรียน” ตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดความปลอดภยัในการรับจา้งบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 เพราะยงัมีผลบงัคบัใช้เป็น
กฎหมายอยูใ่นปัจจุบนั ส่วนระเบียบกรมการขนส่งทางบก วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหใ้ชร้ถในการ
รับจา้งรับส่งนกัเรียน พ.ศ.2547 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหเ้พิกถอนระเบียบฉบบัน้ีไปแลว้ จึง
มีผลท าใหร้ะเบียบฉบบัดงักล่าวไม่มีผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายไดต่้อไป 
               แต่เน่ืองจาก ค าวา่ “รถโรงเรียน” เป็นค าท่ีเกิดข้ึนตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) ซ่ึงออกตาม
ความในพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  และโดยนิยามความหมายตามกฎกระทรวงฉบบัน้ี ก็
สะทอ้นให้เห็นภาพของสังคมและบริบทแวดลอ้มของการเป็นรถโรงเรียนอยา่งชดัเจนและถูกตอ้งตามลกัษณะ
การใชร้ถ เป็นการส่ือไปยงักลุ่มผูถู้กบงัคบัใชก้ฎหมายโดยตรง  
               แต่ในด้านของ รถท่ีชาวบา้นน ามาใช้รับจา้งผูป้กครองรับส่งนักเรียน ซ่ึงมีลกัษณะท่ีแตกต่างกบัรถ
โรงเรียนอย่างส้ินเชิง หากจะก าหนดให้รถท่ีชาวบ้านน ามาใช้รับจ้างรับส่งนักเรียน มีป้ายข้อความว่า  
“รถโรงเรียน” ก็จะท าให้สังคมและผูท่ี้ตอ้งถูกบงัคบัใช้กฎหมายได้แก่ ผูข้บัรถ และผูบ้งัคบัใช้กฎหมายไดแ้ก่
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ เกิดการสับสน  เพราะขอ้ความหรือวลีซ่ึงเป็นภาษาทางกฎหมายมิไดส่ื้อความหมายวา่ เป็นรถท่ี
ชาวบา้นน ามาใช้รับจา้งรับส่งนกัเรียน แต่ถา้ใชป้้ายขอ้ความวา่ “รถรับส่งนกัเรียน”  จะท าให้ผูต้อ้งถูกบงัคบัใช้
กฎหมาย และผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย รวมถึงสังคม มีเขา้ใจวตัถุประสงค์และเจตนาของกฎหมายไดใ้นทนัทีอย่าง
ชดัเจนวา่ หมายถึง รถท่ีชาวบา้นน ามาใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียน  
               ด้วยเหตุน้ี จึงควรก าหนดให้ รถท่ีชาวบ้านน ามาใช้รับจา้งรับส่งนักเรียนมีช่ือ และก าหนดให้มีป้าย
ขอ้ความวา่ “รถรับส่งนกัเรียน”  และต่อไปในรายงานการศึกษาน้ี ก็จะเรียกวา่ “รถรับส่งนกัเรียน”  
               ดงันั้น เพื่อให้ค  านิยามความหมายของค าว่า “รถรับส่งนกัเรียน”  มีความครอบคลุมและสอดคลอ้งกบั
บริบทขอ้เท็จจริงในพื้นท่ี จึงก าหนดนิยามความหมายของ ค าว่า “รถรับส่งนักเรียน” หมายถึง “รถที่ชาวบ้าน
น ามาใช้รับจ้างผู้ปกครอง เพ่ือรับส่งนักเรียนจากบ้านไปยังโรงเรียนและจากโรงเรียนกลับมายังบ้านเป็นการ
ประจ า ตามเง่ือนไขการว่าจ้างทีต่กลงกนั” 

3.  ความเป็นมาและววิฒันาการทางกฎหมายของ  “รถรับส่งนักเรียน” 
               “รถรับส่งนกัเรียน” แมว้า่จะยงัไม่ไดมี้ผูใ้ดท าการศึกษาเก็บบนัทึกความเป็นมาและวิวฒันาการ ไวเ้ป็น
เอกสารหรือมีการศึกษาคน้ควา้ความเป็นมาของรถรับส่งนกัเรียนมาก่อน  แต่อาจกล่าวไดว้า่ มีความเป็นมาควบคู่
กบัความเป็นมาของรถโดยสารประจ าทางอย่างต่อเน่ืองเพียงแต่ในอดีตท่ีผ่านมา รถรับส่งนักเรียนมีอยู่เป็น
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จ านวนน้อยชั่วระยะเวลาหน่ึงในระยะทางใกล้ๆ ภายในเขตต าบลและอ าเภอเท่านั้น  แต่ในช่วงเวลาต่อๆ มา 
ประเทศไทยมีการพฒันาความเจริญไปตามล าดบั จ  านวนประชากรต่อปีมีเพิ่มจ านวนมากข้ึน ความตอ้งการของ
ประชาชนทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและวถีิชีวิตความเป็นอยู ่ก็มีความตอ้งการเพิ่มมากข้ึน ความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึน
เหล่าน้ี ในสังคมชนบทไม่ไดท้  าให้พฤติกรรมของคนในชุมชนหรือหมู่บา้น ตอ้งกลายเป็นคนท่ีมีพฤติกรรมเด่ียว
หรือสังคมเด่ียวเหมือนกบัคนท่ีอยูใ่นเมืองหลวงหรือตามหมู่บา้นจดัสรรต่างๆ หากแต่ความสัมพนัธ์ของคนใน
ชนบทยงัคงมีพฤติกรรมของสังคมกลุ่ม ยงัคงมีน ้าใจใหค้วามช่วยเหลือและพึ่งพาอาศยักนัอยา่งเหนียวแน่น  
               ดว้ยความสัมพนัธ์ในลกัษณะพึ่งพาอาศยักนัของคนในสังคมชนบทไทย ท่ีฝังแน่นเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีและยดึถือปฏิบติัต่อกนัมานานนบัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  การใชร้ถรับส่งเฉพาะบุตรหลานของตนเองไป
โรงเรียน ก็ตอ้งพฒันาไปสู่การรับบุตรหลานของคนขา้งบา้นและญาติพี่นอ้งไปโรงเรียนดว้ยอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
และในท่ีสุดเม่ือความตอ้งการและความจ าเป็นของผูป้กครองมีเพิ่มมากข้ึน รถรับส่งนักเรียนตอ้งวิวฒันาการ
ตนเองไปสู่การรับจา้ง และยึดเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  ในปัจจุบนั(พ.ศ.2561) 
คาดการณ์วา่ทั้งประเทศไทย มีรถท่ีชาวบา้นน ามาใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียน ไม่นอ้ยกว่า 100,000 คนั และน่าจะมี
จ านวนเพิ่มมากข้ึน  อยา่งไรก็ตาม ตลอดเวลาท่ีผา่นมายงัไม่มีประเด็นท่ีเก่ียวกบัอุบติัเหตุของรถรับส่งนกัเรียนท่ี
มีความรุนแรง จนเป็นสาเหตุให้สังคมเกิดความสนใจเป็นพิเศษ แมแ้ต่หน่วยงานภาครัฐก็ยงัเพิกเฉยและละเลย
ต่อการควบคุมและก ากบัดูแลการประกอบอาชีพใชร้ถรับส่งนกัเรียนของชาวบา้น  
               จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2558 ไดเ้กิดเหตุรถรับส่งนกัเรียนเกิดอุบติัเหตุและมีนกัเรียนเสียชีวติ เช่น กรณีเม่ือ
วนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ.2558  ไดเ้กิดเหตุรถตูรั้บส่งนกัเรียนชนประสานงานกบัรถกระบะท่ีวิ่งสวนทางมา และ
แซงรถท่ีวิง่อยูข่า้งหนา้ไม่พน้ จึงชนเขา้กบัรถตูรั้บส่งนกัเรียนท่ีวิง่รถอยูใ่นช่องทางเดินรถของตนเองอยา่งรุนแรง 
ท าให้นักเรียนเสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ  13 คน ซ่ึงนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย  และกรณี
อุบติัเหตุเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลาประมาณ 17.30 น.ไดเ้กิดเหตุรถท่ีชาวบา้นน ามารับส่งนักเรียน
โรงเรียนนราสิขาลยัและโรงเรียนบางนราวทิยา อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส  ไดเ้กิดเหตุรถผูข้บัรถเกิดอาการ
วูบหลบัในขณะขบัรถ เป็นเหตุให้เท้าเหยียบคนัเร่งรถ และพุ่งตกลงขา้งทางด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง แลว้ไปชนเขา้กบัตน้ไมข้า้งทาง เป็นเหตุให้ผูข้บัรถเสียชีวติทนัที  และนกัเรียนท่ีอยูใ่นรถคนันั้นเสียชีวิต
ในท่ีเกิดเหตุ 9 ราย และบาดเจบ็สาหสัอีก 2 ราย ดงัภาพข่าวท่ีแสดงน้ี     
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               อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัรถท่ีชาวบา้นน ามารับส่งนกัเรียน ในปี พ.ศ.2558 ดงัท่ีกล่าวมาน้ี นบัวา่สร้างความ
สูญเสียทั้งทางตรงและทางออ้มให้แก่ครับครัวของนักเรียนและสังคมเป็นอย่างมาก  จึงเป็นประเด็นปัญหาท่ี
สังคมและหน่วยงานภาครัฐและองคก์รเอกชน ต่างหนัมาให้ความสนใจให้ความส าคญั และหาทางแกไ้ขให้รถ
รับส่งนกัเรียนเหล่านั้น มีความปลอดภยัต่อการใชเ้ป็นยานพาหนะในการเดินทางของนกัเรียน 
               จากการลงพื้นท่ีด้วยการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถรับส่งนักเรียนและรถโดยสารประจ าทาง  
ได้แก่ คนขบัรถรับส่งนักเรียน คนขบัรถโดยสารประจ าทาง ผูป้ระกอบการรถโดยสารประจ าทาง ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครู ผูป้กครองนกัเรียน ผูใ้หญ่บา้น ก านัน ผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ิน เจา้หน้าท่ีต ารวจ และเจา้หน้าท่ีของ
กรมการขนส่งทางบกจงัหวดัต่างๆ  ในพื้นท่ีน าร่องจงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดัคู่ขนาน ไดข้อ้มูลท่ีสอดคล้อง
ตอ้งกนั เก่ียวกบัความเป็นมาและวิวฒันาการของรถรับส่งนกัเรียนท่ีเป็นจริงและมีความชดัเจน  สามารถล าดบั
ความเป็นมาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งตอ้งกนัไดอ้ยา่งมีเหตุผล   
               เพื่อให้เห็นภาพ วิวฒันาการของรถรับส่งนกัเรียนท่ีชดัเจนทั้งในดา้นของขอ้เท็จจริงและในดา้นของ
กฎหมาย ท่ีไม่อาจอธิบายแยกออกจากกนัไดอ้ยา่งเด็ดขาด ผูศึ้กษาวิจยัจึงใชปี้ พ.ศ. ท่ีมีการประกาศใชก้ฎหมายท่ี
เก่ียวกบัการใชร้ถและรถรับส่งนกัเรียน ซ่ึงมีเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจและมีคุณค่าแก่การศึกษาเกิดข้ึน  เป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งช่วงววิฒันาการของรถรับส่งนกัเรียน ซ่ึงสามารถจ าแนกเป็นช่วง 4 ระยะเวลา ดงัน้ี 
                         1) ก่อนปี พ.ศ.2522 
                         2) ช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2522 – พ.ศ.2547 
                         3) ช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2559 
                         4) ช่วงปี พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบนั 
               1) ก่อนปี พ.ศ.2522  
                   ประเทศไทย เร่ิมมี “รถโรงเรียน” และ “รถรับส่งนักเรียน” เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือใดนั้น ไม่มี
หลกัฐานปรากฏชัด เพราะไม่มีการรวบรวมบนัทึกขอ้มูลไว ้แต่จากค าบอกเล่าจากบุคคลท่ีมีอายุ  60 ปีข้ึนไป 
หรือเกิดก่อน พ.ศ.2500 ต่างใหข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งตรงกนัวา่  
                   ในช่วงแรกๆ ของตน้พุทธศกัราช 2500 นักเรียนจะเรียนอยู่กบัโรงเรียนในหมู่บ้านและโรงเรียน
ประจ าต าบลหรือประจ าอ าเภอ  จะไม่เดินทางไปเรียนในตวัเมืองหรือในตวัจงัหวดั ใช้การเดินเทา้ไปโรงเรียน
หรือจกัรยาน เพราะในสมยันั้นความเจริญยงัไม่ไดก้ระจายไปทัว่ทุกท่ี ถนนหนทางมีเฉพาะในตวัเมือง และจาก
ตวัเมืองไปยงัอ าเภอและต าบลท่ีใหญ่ๆ  เท่านั้น ถนนหนทางเป็นดินลูกรังและเป็นหลุมบ่อไม่ราบเรียบ ในสมยั
นั้น รถโดยสารประจ าทางมีวิ่งเฉพาะในตวัเมืองของบางจงัหวดัท่ีใหญ่ๆ   ส่วนถนนท่ีเช่ือมระหวา่งตวัจงัหวดัไป
ยงัอ าเภอต่างๆ  ก็ยงัมีไม่ทัว่ถึง นกัเรียนในยคุสมยันั้น ถา้จะตอ้งเขา้มาเรียนท่ีโรงเรียนประจ าอ าเภอ ก็จะยา้ยมาอยู ่
กบัญาติท่ีมีบา้นอยู่ใกลก้บัโรงเรียน หรือไปอยู่กบัพระตามวดัต่างๆ หรือไปอยูห่อพกัท่ีโรงเรียน เช่น โรงเรียน
สิงห์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี(โรงเรียนสิงห์บุรีตั้งขึน้เม่ือปี พ.ศ.2449) 
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                    ในช่วงประมาณปี พ.ศ.2515-2522 ประเทศไทยเร่ิมมีความเจริญมากข้ึน นกัเรียนมีจ านวนมากข้ึน 
การเดินทางเร่ิมมีความสะดวกมากข้ึน มีรถโดยสารประจ าทางเกิดข้ึนเกือบทุกจังหวดัของประเทศไทย  
ประชาชนมีก าลังท่ีจะซ้ือรถยนต์มากข้ึน นักเรียนเร่ิมไปเรียนยงัโรงเรียนไกลบ้านมากข้ึน ทั้ งโดยรถไฟ   
รถโดยสารประจ าทาง ทางเรือ และผูป้กครองน ารถยนตท่ี์มีอยูไ่ปรับส่ง  ส าหรับการเดินทางทางถนนรถยนตถ์า้
มีรถโดยสารประจ าทางวิ่งผ่าน ผูป้กครองก็จะให้บุตรหลานไปโรงเรียนดว้ยรถโดยสารประจ าทางท่ีวิ่งผ่านอยู่
นั้น   แต่ถา้ไม่มีรถโดยสารประจ าทางวิ่งผา่น ผูป้กครองก็จะให้นกัเรียนไปโรงเรียนดว้ยรถจกัรยาน หรือเดินเทา้
ไปต่อรถโดยสารประจ าทางอีกต่อหน่ึง (อาจจะถือได้ว่าเป็นยุคท่ีประชาชนเปลี่ยนการเดินทางจากรถไฟและเรือ
ไปสู่รถรับจ้าง)  ส าหรับผูป้กครองท่ีมีรถยนตเ์ป็นของตนเอง ก็จะน ารถไปรับส่งบุตรหลานของตนเองท่ีโรงเรียน 
แต่เน่ืองจากวิถีชีวิตของประชาชนตามชนบทท่ีต้องพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ผูป้กครองของนักเรียนท่ีไม่มี
รถยนต์และไม่มีรถโดยสารประจ าทางจากท่ีบา้นไปยงัโรงเรียน ก็จะฝากบุตรหลานของตนให้ไปโรงเรียนกบั
เพื่อนบ้านท่ีมีรถยนต์และไปส่งบุตรหลานท่ีโรงเรียนด้วย แต่ในยุคสมยันั้นยงัไม่มีการรับจา้ง เพียงแต่มีการ
ช่วยเหลือค่าน ้ ามนัรถเป็นการตอบแทนบา้ง รถท่ีชาวบา้นในยคุนั้นใชรั้บส่งบุตรหลานไปโรงเรียนในช่วงก่อนปี 
2522 จะมีทั้งรถเก๋ง รถกระบะ ทั้ง 4 ลอ้ และ 6 ลอ้ และมีธุรกิจไฟแนนซ์เกิดข้ึนแลว้ในประเทศไทย  
                    ต่อมาในปี พ.ศ. 2522  เป็นปีท่ีรัฐบาลในสมยันั้น ไดป้ระกาศใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบัการใชร้ถยนต ์2 
ฉบบั ในเวลาติดต่อกนัไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522  
ผลจากการประกาศใช ้กฎหมายทั้งสองฉบบัน้ี ท าให้มีการแบ่งแยกประเภทการใชร้ถระหวา่ง รถยนต์ท่ีมีไวใ้ช้
เพื่อการส่วนตัวของผูเ้ป็นเจ้าของ หรือการรับจ้างท่ีมีผูโ้ดยสารไม่เกินเจ็ดคน จะต้องจดรถทะเบียนตาม
พระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522   กบัรถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อการรับจา้งขนส่งประจ าทางและไม่ประจ าทางหรือการ
ขนส่งสัตว์และส่ิงของหรือเพื่ อการค้าหรือธุรกิจของบุคคลผู ้เป็นเจ้าของ จะต้องจดทะเบียนรถตาม
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522   
                   กฎหมายพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 23 ก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ส าหรับการ
ประกอบการขนส่งประจ าทางไว ้กล่าวคือ ผูท่ี้จะประกอบอาชีพขนส่งผูโ้ดยสารดว้ยรถโดยสารประจ าทาง  หรือ
ท่ีชาวบา้นเรียกวา่ “คิวรถประจ าทาง”  จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางจากนายทะเบียน 
ดงันั้น หลงัจากท่ีรัฐบาลประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการขนส่งทางบก ปี พ.ศ.2522 แลว้ กรมการขนส่งทางบกจึง
ได้ด าเนินการให้ผูท่ี้ใช้รถท าการขนส่งผูโ้ดยสารแบบรถโดยสารประจ าทาง ไปจดทะเบียนรถเป็นรถโดยสาร
ประจ าทาง ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถสีเหลืองตวัหนงัสือสีด า ข้ึนตน้ดว้ยหมวดทะเบียนตวัเลย 10 เหมือนกนัทั้ง
ประเทศนบัแต่นั้นมา 
                    ดว้ยเหตุน้ี เจา้ของรถท่ีใช้รถรับจา้งแบบรถโดยสารประจ าทางในลกัษณะของการประกอบอาชีพ  
ซ่ึงในสมยันั้นเป็นรถท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2473  จึงตอ้งน ารถไปจดทะเบียน 
เป็นรถโดยสารประจ าทางตามพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 นบัแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบนั  
                   แต่เน่ืองจาก รถท่ีชาวบา้นน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนท่ีเป็นบุตรหลานไปโรงเรียนนั้น ผูท่ี้เป็นเจา้ของรถ
ไม่ไดเ้ป็นรถตั้งใจใชร้ถประกอบเป็นอาชีพเพื่อรับจา้งรับส่งนกัเรียน หากแต่เป็นการมีรถไวใ้นในกิจการงานของ
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ตนเองและครอบครัว และการใช้รถรับส่งนกัเรียนก็เป็นการรับส่งเฉพาะช่วงระยะเวลาหน่ึง เชา้กบัเยน็ เท่านั้น 
และในขณะนั้นก็มีรถรับส่งนกัเรียนในลกัษณะน้ีเป็นจ านวนน้อย เจา้หนา้ท่ีก็มิไดเ้คร่งครัดกบัรถรับส่งนกัเรียน
เหล่าน้ี  การรับส่งนกัเรียนในยุคสมยันั้นก็เป็นการรับส่งนกัเรียนท่ีไม่อยู่ในเขตเส้นทางของรถโดยสารประจ า
ทาง  จึงไม่มีผลกระทบกบัผูป้ระกอบการและเจา้ของรถโดยสารประจ าทางในพื้นท่ี ดว้ยเหตุน้ี รถรับส่งนกัเรียน
ในยคุสมยัก่อนปี พ.ศ.2522 นั้น จึงยงัคงรับส่งนกัเรียนไดต้ามปกติเร่ือยมา โดยไม่ตอ้งจดทะเบียนเป็นรถโดยสาร
ประจ าทาง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการเดนิทางของนกัเรียน ในปี พ.ศ.2499 (ภาพจากเวปไซด์ สยามเม่ือวนัวาน) 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการเดนิทางของนกัเรียน ในปี พ.ศ.2506 (ภาพจากเวปไซด์ สยามเม่ือวนัวาน) 
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ภาพแสดงการเดนิทางของนกัเรียน ในปี พ.ศ.2516 (ภาพจากเวปไซด์ สยามเม่ือวนัวาน) 

 
 
 
 
 
 
  

ภาพแสดง การเดนิทางของนักเรียนด้วยรถโดยสารประจ าทางในกรุงเทพมหานคร ก่อนปี พ.ศ.2522 
 

                    ดงัท่ีกล่าวมาน้ี จะเห็นวา่ การเดินทางของนกัเรียนในยคุสมยัก่อนปี พ.ศ.2522 นั้น ส่วนใหญ่เป็นการ
เดินทางไปโรงเรียนดว้ยตนเอง โดยการเดินเทา้ โดยรถจกัรยาน โดยผูป้กครองท่ีมีรถไปรับส่งท่ีโรงเรียน  และ
โดยรถโดยสารประจ าทาง ยงัไม่มีรถโรงเรียนหรือรถรับส่งนกัเรียนข้ึนเป็นการเฉพาะ การเดินทางไปโรงเรียน
ดว้ยรถของบุคคลอ่ืน ก็เป็นไปในลกัษณะของการพึ่งพาอาศยักนัและกนัระหว่างเจา้ของรถกบัผูป้กครองของ
นกัเรียน ท่ีมีความรู้จกัและอยูใ่นชุมชนสังคมเดียวกนัหรือเป็นญาติพี่นอ้งกนั  นกัเรียนยงัคงเรียนอยูก่บัโรงเรียน
ใกลบ้า้นหรือโรงเรียนในพื้นท่ี การรับส่งนกัเรียนในยุคสมยันั้น ไม่ไดเ้กิดข้ึนจากความตอ้งการทางดา้นค่าจา้ง
หรือมีลกัษณะเป็นการประกอบเป็นอาชีพ แต่อยา่งใด  
                    สรุป ลกัษณะส าคญัของรถรับจา้งรับส่งนกัเรียนในยคุก่อนปี พ.ศ.2522 มีดงัน้ี 
                    (1) มีรถรับส่งนกัเรียนจ านวนนอ้ย 
                    (2) ส่วนใหญ่รับส่งนกัเรียนไปยงัโรงเรียนท่ีอยูใ่นตวัต าบลและอ าเภอ 
                    (3) ไม่ใช่การรับจา้ง แต่เป็นการช่วยเหลือค่าน ้ามนัรถ 
                    (4) ยงัไม่มีกฎหมายควบคุมและก ากบัดูแล เป็นไปโดยอิสระ  
                    ยคุก่อนปี พ.ศ.2522 น้ี อาจถือวา่เป็น ยคุเร่ิมตน้อยา่งไม่เป็นทางการของรถรับส่งนกัเรียน  
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                2) ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2522 – พ.ศ.2547 
                   ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2522 จนถึงปี พ.ศ.2547  รถรับส่งนกัเรียนเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปสู่ความ
ชดัเจน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  รัฐบาลทุกยุคสมยั มีนโยบายส่งเสริม
ให้มีการค้า การลงทุนและการส่งออก และให้ความส าคญัต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพฒันาทุน
มนุษย ์  ปัจจยัการเปล่ียนแปลงจากการด าเนินนโยบายต่างๆ เหล่านั้นของรัฐบาล ไดส่้งผลกต่อวถีิการด าเนินชีวิต
ของประชาชนเป็นอย่างมาก  และไดส่้งผลกระทบต่อเน่ืองมายงัรถรับส่งนกัเรียนทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึง
ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อเน่ืองมายงัรถรับส่งนกัเรียน ประกอบดว้ย 
                   1) ในดา้นของการพฒันาประเทศ รัฐบาลทุกยุคสมยั ก าหนดให้มีและใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นกรอบและทิศทางในการพฒันาประเทศ โดยเร่ิมมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2504-พ.ศ.2509) เม่ือปี พ.ศ.2504 มีวาระแผนฯ ละ 5 ปี  
                      ในช่วง พ.ศ.2522  เป็นช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนท่ี 4 (พ.ศ.2520-2524)  
ท่ีเน้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศและการกระจายรายได้ ซ่ึงส่งผลให้มีการขยายตัวทางภาคการค้า  
การบริการและภาคอุตสาหกรรม ท่ีต่อเน่ืองมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  3  
(พ.ศ.2515-2519) ในขณะท่ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) ฉบับท่ี 6  
(พ.ศ.2530-2534) ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539) ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ต่างมุ่งเน้น
ให้ความส าคญัทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และการกระจายความเจริญจากส่วนกลางไปยงัส่วนภูมิภาคและ
ท้องถ่ิน รัฐบาลของแต่ละยุคสมยัได้มีการลงทุนเพื่อพฒันาประเทศทางด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ พร้อมๆ กบัมุ่งเนน้ให้ประเทศเป็นศูนยก์ลางการคา้การลงทุนและเป็นศูนยก์ลางในภูมิภาคอาเซียน 
ผลจากการขับเคล่ือนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆ ส่งผลให้ ประเทศไทยมีการ
เปล่ียนแปลงจากประเทศก าลงัพฒันา ไปสู่ประเทศท่ีพฒันาอยา่งกา้วหนา้ การเดินทางสัญจรของประชาชนจาก
พื้นท่ีต่างๆ สามารถเดินทางไปมาหาสู่และเช่ือมต่อกนัไดง่้ายและสะดวกข้ึน ถนนทุกสายมุ่งหนา้เขา้สู่ตวัเมืองท่ี
เป็นศูนยก์ลางความเจริญของแต่ละจงัหวดั มีการขยายและปรับปรุงถนนและการก่อสร้างถนนเส้นทางสาย
ใหม่ๆ เพิ่มข้ึน  ท าให้การเดินทางจากต าบลและอ าเภอต่างๆ ท่ีอยูน่อกเมืองมาสู่ตวัเมืองเป็นไปดว้ยความสะดวก
และรวดเร็วมากข้ึน    
                      ผลจากการพฒันาถนนหนทางตามโครงสร้างพื้นฐานของประเทศน้ี ท าให้หลงัจากปี พ.ศ.2522  
เป็นตน้มา นกัเรียนท่ีอยูต่ามต าบลและอ าเภอรอบนอกตวัจงัหวดั สามารถเดินทางไปเขา้รับการศึกษายงัโรงเรียน 
ท่ีอยูใ่นเมืองไดโ้ดยสะดวก  
                   2) ในดา้นของฐานะทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ภายใตร้ะบบการคา้เสรีทุน
นิยม รัฐบาลในยุคสมยันั้นต่างด าเนินมาตรการกระจายรายไดแ้ละส่งเสริมใหป้ระชาชนมีงานท าทั้งในภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก  เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากมีการหมุนเวียน ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้
และมีก าลงัซ้ือเพิ่มข้ึน เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีข้ึนเป็นท่ีเช่ือถือของนานาประเทศ มีการผลิตและน า
รถยนตป์ระเภทต่างๆ จ าหน่ายในประเทศ มีสถาบนัการเงินใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนตเ์พิ่มข้ึน   
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                      ในช่วงปี พ.ศ.2510  บริษทัโตโยตา้มอเตอร์สจากประเทศญ่ีปุ่น(ก่อตั้งในประเทศไทยเม่ือ พ.ศ.
2505) เร่ิมน ารถตูโ้ตโยตา้ไฮเอช เขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทย  แต่ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากนกั เพราะตวัรถ
เป็นตูทึ้บไม่มีท่ีนัง่โดยสาร ส่วนใหญ่จึงน ามาใช้ในกิจการขนส่งบรรทุกสินคา้ ต่อมาในปี พ.ศ.2532 บริษทัโต
โยตา้ ไดพ้ฒันาออกแบบรถตูโ้ตโยตา้ไฮเอช ข้ึนใหม่  ให้สามารถใชง้านไดห้ลากหลายข้ึน มีกระจกรอบคนัและ
มีท่ีนัง่โดยสารในรถ รถตูรุ่้นน้ีจึงเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ีแพร่หลายของสังคมไทย มีการน าไปใช้งานในภาคการ
ขนส่งและของหน่วยราชการไทยหลายๆ แห่ง คนไทยเรียกรถตูรุ่้นน้ีวา่ รุ่นหวัจรวด และมียอดการจ าหน่ายมาก
ท่ีสุดเป็นระยะเวลายาวนานถึง 15 ปี ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงเป็นรุ่นปัจจุบนั  รถตูโ้ตโยตา้ไฮเอช รุ่นหวัจรวด 
น้ี ไดมี้ประชาชนเร่ิมซ้ือมาใชใ้นชีวติประจ าวนัและการประกอบกิจการ รวมถึงการน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน และ
เร่ิมมีมากข้ึนในช่วงประมาณปี พ.ศ.2540 โดยกรมการขนส่งทางบกไดจ้ดทะเบียนเป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน
เจ็ดคนแต่ไม่เกิน 12 คน (รย.2) และเป็นท่ีนิยมใช้เพราะมีเคร่ืองปรับอากาศ  นอกจากน้ี ยงัไดน้ ารถยนต์กระบะ
บรรทุก 4 ลอ้  6 ลอ้ และ 10 ลอ้ เขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทย ท าใหป้ระชาชนซ้ือรถเหล่าน้ีมาใชใ้นการ 
ประกอบอาชีพและในการด าเนินชีวติรวมถึงน ามาใชใ้นการรับส่งนกัเรียนดว้ย 
                
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงรถยนต์โตโยต้าไฮเอช รุ่นหัวจรวด 

 
                      ผลจากการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีข้ึน และมีสถานะทาง
สังคมดีข้ึน และในประการส าคญัท าใหมี้รถรับส่งนกัเรียนเพิ่มจ านวนมากข้ึน และมีรถหลายประเภทมากข้ึน 
                   3) ในดา้นของระบบการศึกษาของโรงเรียนและสถาบนัการศึกษาต่างๆ ก็มีการแข่งขนักนัทางดา้น
คุณภาพของการเรียนและการสอน มีการน าระบบการตลาดมาประยุกต์ใช้ เกิดจากเคล่ือนไหลของบุคลากรครู
คุณภาพจากโรงเรียนในทอ้งถ่ินและโรงเรียนขนาดเล็กไปสู่โรงเรียนในตวัเมืองท่ีมีช่ือเสียงและสวสัดิการท่ีดีกวา่  
เกิดการดึงดูดนักเรียนจากท่ี ต่างๆ ทั้ งในและจังหวดัปริมณฑล ให้ เข้ามารับการศึกษาท่ีโรงเรียนหรือ
สถาบนัการศึกษาของตนให้เป็นจ านวนท่ีมาก เพื่อไดเ้งินอุดหนุนรายหัวนกัเรียนจากรัฐเป็นจ านวนท่ีมากตาม
สัดส่วนจ านวนนักเรียน โดยละเลยต่อข้อก าหนดการแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษาและการเป็นนักเรียนต่างพื้นท่ี
บริการ ประกอบกบันโยบายของสถาบนัระดบัอุดมศึกษาต่างๆ ท่ีให้โควตา้เขา้ศึกษาต่อโดยไม่ตอ้งสอบเขา้แก่
นกัเรียนท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงในจงัหวดั  
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                      ประกอบกบัในปี พ.ศ.2542 รัฐบาลในยุคสมยันั้น ไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 โดยมีหลกัการส าคญัก าหนดให้การศึกษาตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชนัมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
เป็นการศึกษาภาคบงัคบัตามกฎหมาย โดยผูป้กครองมีหน้าท่ีจะตอ้งให้บุตรหลานไดรั้บการศึกษาตั้งชั้นประถม 
1 จนจบชั้น ม.3 ถ้าผูป้กครองไม่ให้บุตรหลานเขา้รับการศึกษาจะตอ้งมีความผิดตามกฎหมาย ด้วยเหตุน้ีจึงมี
นกัเรียนเพิ่มข้ึนในสถาบนัการศึกษาต่างๆ เป็นจ านวนมาก เพราะเด็กท่ีอยูใ่นวยัการศึกษาทุกคนจะตอ้งไปเรียน 
จนเป็นเหตุให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาบางแห่ง ตอ้งเปิดเรียนสองรอบ คือ รอบเช้าและรอบบ่าย ส่งผลให้มี
ปริมาณการเดินทางของนกัเรียนจากบา้นไปยงัโรงเรียนมากข้ึน 
                      ผลจากนโยบายการศึกษาภาคบงัคบัและการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนท่ีอยูใ่น
ตวัเมือง และเพื่อโอกาสทางการศึกษาท่ีโรงเรียนนั้นมีมากกว่าโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีอยูต่ามอ าเภอและต าบล จึงเป็น
สาเหตุส าคญัท่ีท าให้นกัเรียนส่วนใหญ่ท่ีอยูน่อกตวัเมือง ยอมเดินทางไกลขา้มอ าเภอ เพื่อมาเขา้รับการศึกษายงั
โรงเรียนท่ีอยูใ่นตวัเมือง 
                   4) พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก เป็นกฎหมายมหาชน  ท่ีเก่ียวกบัการจดัระเบียบและจดัระบบ
การใชร้ถประเภทต่างๆ ส าหรับการขนส่งคน สัตวแ์ละส่ิงของ เพื่อค่าจา้งและเพื่อกิจการธุรกิจของผูป้ระกอบการ  
รวมถึงการขนส่งระหวา่งประเทศ   
                      หลงัจากท่ีพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ไดป้ระกาศใชแ้ลว้ ไดเ้ร่ิมมีเส้นทางเดินรถ
โดยสารประจ าทางเกิดข้ึน มีรถโดยสารประจ าทางวิ่งรับส่งผูโ้ดยสารจากตวัเมืองไปยงัอ าเภอและต าบลใน
จงัหวดัต่างๆ เพิ่มข้ึน โดยใช ้รถบสัธรรมดาและรถบสัปรับอากาศ รถกระบะ 4 ลอ้ และ 6 ลอ้ มาเป็นรถโดยสาร
ประจ าทาง การเดินทางสัญจรของประชาชนเร่ิมมีความสะดวกข้ึน นกัเรียนท่ีมีความตอ้งไปศึกษายงัโรงเรียนใน
ตวัเมืองหรือตวัจงัหวดั ก็สามารถเดินทางไปเรียนไดโ้ดยสะดวก และทุกจงัหวดั   ถนนทุกสายท่ีอยูภ่ายในเขต 
จงัหวดัก็จะมีเส้นทางมุ่งหนา้สู่ตวัเมืองหรือตวัจงัหวดัทุกเส้นทาง 
                      ผลจากการมีเส้นทางรถโดยสารประจ าทางท่ีสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของนกัเรียนได ้
จึงท าให้มีนกัเรียนใชบ้ริการของรถโดยสารประจ าทาง เป็นยานพาหนะในการเดินทางเพื่อมาศึกษายงัโรงเรียน
ในตวัเมืองหรือตวัจงัหวดัไดโ้ดยสะดวกข้ึน 
                
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถโดยสารสองแถวประจ าทางในระหว่างปี พ.ศ.2522-2547 
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                   จากเหตุปัจจยัดงัท่ีกล่าวมาน้ี จะเห็นว่า สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในบริบทของพื้นท่ี ลว้นแต่เป็น
แรงกระตุน้ให้นักเรียนท่ีมีบ้านเรือนอยู่ตามหมู่บา้น ต าบลและอ าเภอ รอบนอกของตวัเมือง จ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เดินทางไปศึกษายงัโรงเรียนท่ีอยู่ในตวัเมือง เพื่อโอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางสังคมท่ีดีกว่า และท าให้
เกิดปรากฎการณ์ท่ีส่งผลต่อการเดินทางของนกัเรียนในขณะนั้น กล่าวคือ 
                  ประการแรก ชาวบา้นซ้ือรถยนตม์าใช้ในชีวิตประจ าวนัเพื่อการประกอบอาชีพ แลว้น าไปใช้รับส่ง
เฉพาะบุตรหลานของตนเองไปโรงเรียนดว้ย  ส่วนใหญ่เป็นรถเก๋งหรือรถกระบะ 4 ลอ้ และอาจมีรถตูบ้า้ง 
                   ประการท่ีสอง ชาวบ้านส่วนหน่ึงซ้ือรถยนต์มาเพื่อรับส่งบุตรหลานไปโรงเรียน และใช้รับจ้าง
ผูป้กครองของนกัเรียนคนอ่ืนรับส่งบุตรหลานไปโรงเรียนดว้ย ส่วนใหญ่ใชร้ถตูแ้ละรถกระบะ 4 ลอ้ หรือ 6 ลอ้ 
                   ประการท่ีสาม ชาวบา้นส่วนหน่ึง ซ้ือรถยนตห์รือน ารถยนตท่ี์ตนเองมีอยูม่าใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียน
โดยเฉพาะ ไดแ้ก่ รถตู ้รถกระบะ 4 ลอ้ รถกระบะ 6 ลอ้ และรถบสัโดยสาร 
                   ประการท่ีส่ี ชาวบ้านท่ีไม่มีรถยนต์ และไม่มีรถรับส่งนักเรียนให้ใช้บริการ ก็จะให้บุตรหลาน
เดินทางไปโรงเรียนดว้ยรถโดยสารประจ าทาง 

                   ในปี พ.ศ.2540  ได้เกิดวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย หรือเรียกว่า “วิกฤตต้มย  ากุ้ง” เป็นช่วง
วิกฤตการณ์ทางการเงินซ่ึงส่งผลกระทบถึงหลายประเทศในทวีปเอเชีย เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 
ก่อใหเ้กิดความกลวัวา่จะเกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจทัว่โลกเน่ืองจากการแพร่ระบาดทางการเงิน   วกิฤตการณ์
ดงักล่าวเร่ิมข้ึนในประเทศไทยเม่ือค่าเงินบาทลดลงอยา่งมาก  อนัเกิดจากการตดัสินใจของรัฐบาลไทย ท่ีด าเนิน
มาตรการลอยตวัค่าเงินบาทตดัการอิงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ หลังจากความพยายามทั้งหมดท่ีจะสนับสนุน
ค่าเงินบาท เม่ือเผชิญกบัการแผข่ยายแบบเกินเลยทางการเงิน (financial overextension) อยา่งรุนแรง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส่วนขบัเคล่ือนอสังหาริมทรัพย  ์ในเวลานั้น ประเทศไทยมีภาระหน้ีสาธารณะซ่ึงท าให้ประเทศอยู่ใน
สภาพล้มละลายก่อนหน้าการล่มสลายของค่าเงิน และเม่ือวิกฤตดังกล่าวขยายออกนอกประเทศ ค่าเงินของ
ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละญ่ีปุ่น ก็ไดท้รุดตวัลงเช่นกนั ตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัลดลงและ
รวมไปถึงราคาสินทรัพยอ่ื์น ๆ และท าใหห้น้ีเอกชนเพิ่มสูงข้ึน ไม่วา่จะเป็น สถาบนัการเงินหรือบา้นจดัสรร ต่าง
ก็พากนัปิดกิจการลง พนักงานถูกปลดออก มีหน้ีสินเกิดข้ึนมหาศาล รายไดข้องประชาชนเร่ิมลดน้อยลง และ
ตอ้งจ ากดัค่าใชจ่้ายลง  
                   แมว้า่จะเป็นวิกฤตของประชาชน แต่ก็เป็นโอกาสของรถรับส่งนกัเรียน  กล่าวคือ ผูป้กครองท่ีเคยน า
รถของตนเองรับส่งบุตรหลานไปโรงเรียน ก็ตอ้งยุติการใช้รถรับส่งบุตรหลาน และหันไปใชร้ถของชาวบา้นท่ี
น ามาใช้รับจา้งรับส่งนักเรียนแทน เพราะประหยดัค่าใช้จ่ายได้มากกว่า ในขณะท่ีผูป้กครองส่วนหน่ึงท่ีได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจตม้ย  ากุง้ ก็หนัมาใชร้ถท่ีตนเองมีอยูห่รือน าเงินท่ีมีอยูไ่ปซ้ือรถ แลว้น ามาใชรั้บส่ง
บุตรหลานไปโรงเรียนพร้อมๆ กับการรับจ้างผูป้กครองอ่ืนรับส่งนักเรียนด้วย ด้วยเหตุน้ี หลังปี พ.ศ.2540  
ทุกจงัหวดัของประเทศไทยจึงไดมี้รถรับส่งนกัเรียนเพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว  
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97_(%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
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                   แต่การเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของรถรับส่งนกัเรียนตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นการเพิ่มข้ึนอย่างอิสระ
ตามความตอ้งการของผูท่ี้อยากจะน ารถมาใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียน โดยปราศจากการควบคุมและก ากบัดูแลจาก
หน่วยงานภาครัฐ การเขา้มาประกอบอาชีพใชร้ถยนตรั์บจา้งรับส่งนกัเรียนก็ท าไดโ้ดยง่ายกวา่การประกอบอาชีพ 
รถโดยสารประจ าทาง เพียงแค่มีรถตูห้รือรถกระบะท่ีมีหลงัคาและท่ีนัง่ ก็สามารถน าไปใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียน
ไดแ้ลว้ ไม่วา่รถคนันั้นจะจดทะเบียนเป็นรถนัง่ยนต์ส่วนบุคคล รย.2 หรือรถกระบะบรรทุก รย.3 ก็ตามการจดั
เส้นทางรับส่งนกัเรียนก็เป็นไปตามความตอ้งการของนกัเรียนผูใ้ชบ้ริการไดต้ลอดเวลา  ซ่ึงต่างกบัรถโดยสาร
ประจ าทางท่ีจะต้องมีประกอบการขนส่งประจ าทางหรือเข้าร่วมเดินรถกับผูป้ระกอบการท่ีมีใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง  และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากับดูแลจากกรมการขนส่งทางบกทุกประการ  
จะปรับเปล่ียนเส้นทางเดินรถให้เป็นไปและสอดคลอ้งตามความตอ้งการของนกัเรียนผูใ้ชบ้ริการอยา่งทนัท่วงที
เพื่อสนองตอบให้ทนัต่อความตอ้งการของผูใ้ช้บริการก็ไม่ได ้ ดว้ยเหตุท่ีรูปแบบการให้บริการของรถรับส่ง
นกัเรียนมีความแตกต่างกบัรถโดยสารประจ าทาง จึงท าให้นกัเรียนเขา้ถึงการบริการของรถรับส่งนกัเรียนไดดี้ 
ง่าย และสะดวกกว่าการให้บริการของรถโดยสารประจ าทาง นักเรียนท่ีเคยใช้รถโดยสารประจ าทางเป็น
ยานพาหนะเดินทางไปโรงเรียน จึงหนัไปใชบ้ริการของรถรับส่งนกัเรียนแทน และดว้ยเหตุน้ี ท าให้มีรถโดยสาร
ประจ าทางเป็นจ านวนมาก หยุดวิ่งการรับส่งผูโ้ดยสารในเส้นทางรถโดยสารประจ าทาง และน ารถคนันั้นมาใช้
เป็นรถรับจา้งรับส่งนกัเรียน ซ่ึงจะพบเห็นไดทุ้กจงัหวดัของประเทศไทย 
                   ดว้ยเหตุน้ี การรับส่งนกัเรียนจากแต่เดิม ท่ีมีขอบเขตการเฉพาะการรับส่งนกัเรียนจากหมู่บา้นหรือ
ต าบลไปยงัโรงเรียนใกล้ๆ หรือภายในเขตต าบลหรืออ าเภอ และในเส้นทางท่ีไม่มีรถโดยสารประจ าทางวิ่ง
ให้บริการ ก็เป็นการรับส่งนักเรียนข้ามอ าเภอข้ามจงัหวดั และรับส่งนักเรียนในถนนท่ีเป็นเส้นทางของรถ
โดยสารประจ าทางดว้ย   
                   จ  านวนรถรถรับส่งนักเรียนท่ีเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นตน้มาน้ี เป็นผลดีต่อ
นกัเรียนท่ีผูป้กครองไดรั้บผลประทบจากวกิฤตเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก เพราะไม่ตอ้งยา้ยโรงเรียนจากในเมืองไป
อยูโ่รงเรียนใกลบ้า้น และเป็นผลดีต่อนกัเรียนโดยทัว่ไปท่ีสามารถเดินทางไปศึกษายงัโรงเรียนในตวัเมืองไดม้าก
ข้ึน  เพราะมีรถรับส่งนกัเรียนรับส่งเป็นประจ าอยูต่ลอดทุกปีการศึกษา  และเป็นโอกาสของผูป้กครอง ท าให้เกิด
ความสะดวกและประหยดัเวลาไม่ต้องไปรับส่งบุตรหลานด้วยตนเอง ท าให้มีเวลาไปท างานได้ตามปกติ  
ในขณะท่ีโรงเรียนหลายแห่งก็ไดรั้บโอกาสท่ีเป็นประโยชน์น้ีดว้ย  เพราะท าให้มีจ  านวนนกัเรียนของโรงเรียน
เพิ่มมากข้ึน จากนกัเรียนท่ีเดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียน ในขณะท่ีโรงเรียนในระดบัต าบลและอ าเภอท่ีจ านวน
นกัเรียนลดลง เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเลือกท่ีจะเดินทางไปศึกษายงัโรงเรียนท่ีอยูใ่นตวัเมือง  
                   ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีจะเห็นว่า จ  านวนรถรถรับส่งนักเรียนท่ีเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็วน้ี  เป็นการ
เพิ่มข้ึนตามความตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครองในฐานะท่ีเป็นผูใ้ช้บริการ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ รูปแบบการ
ให้บริการของรถรับส่งนกัเรียน สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครองในฐานะท่ีเป็น
ผูใ้ช้บริการไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม เขา้ถึงการบริการท่ีง่ายและสะดวก ทั้งท่ีในขณะนั้น ก็มีรถโดยสาร
ประจ าทางวิ่งให้บริการในพื้นท่ีต่างๆ  ซ่ึงนบัวา่สะทอ้นต่อการให้บริการของรถโดยสารประจ าทางวา่ สามารถ
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สนองตอบต่อความตอ้งการของนกัเรียนในฐานะท่ีเป็นผูใ้ช้บริการไดม้ากน้อยเพียงใด (ความแตกต่างทางด้าน
การบริการระหว่างรถรับส่งนักเรียนกับรถโดยสารประจ าทาง จะได้กล่าวถึงต่อไปในบทนี)้ 
                    สรุป ลกัษณะส าคญัของรถรับส่งนกัเรียนในยคุระหวา่งปี พ.ศ.2522 – พ.ศ.2547  มีดงัน้ี 
                    (1) มีรถรับส่งนกัเรียนจ านวนเพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
                    (2) รับส่งนกัเรียนจากต าบลและอ าเภอนอกเมืองเขา้มาในตวัเมือง 
                    (3) เป็นการใชร้ถเพื่อรับจา้งรับส่งนกัเรียน 
                    (4) ยงัไม่มีกฎหมายควบคุมและก ากบัดูแล สามารถเขา้มาประกอบอาชีพไดง่้าย  
                    ยุคของรถรับส่งนักเรียนระหว่างปี พ.ศ.2522 - พ.ศ.2547 น้ี อาจถือว่าเป็น ยุคเร่ิมต้นอย่างเป็น
ทางการของรถรับจา้งรับส่งนกัเรียน   
                3) ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2559 
                     ช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2559 ถือไดว้า่เป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบักฎหมายรรับส่ง
นักเรียนอย่างส าคัญ  หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นช่วงท่ีมีการออกกฎหมายและการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายเก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีเป็นผลต่อเน่ืองมาจนถึงทุกวนัน้ี                    
                     การเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วของรถรับส่งนกัเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นตน้มานั้น ไดส่้งผลกระทบต่อ
การประกอบการของรถโดยสารประจ าทางเป็นอยา่งมาก เพราะนกัเรียนซ่ึงเป็นกลุ่มผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ของรถ
โดยสารประจ าทางในต่างจงัหวดั หันไปใช้การเดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียนแทน เพราะสนองตอบต่อความ
ตอ้งการในการเดินทางไดดี้กวา่ ทั้งในดา้นของ ค่าโดยสารของรถรับส่งนกัเรียนซ่ึงถูกกวา่รถโดยสารประจ าทาง  
การตรงต่อเวลาท่ีรถรับส่งนกัเรียนไปถึงโรงเรียนก่อนเวลาเขา้เรียน ความสะดวกท่ีนกัเรียนไดน้ัง่ทุกคนขณะท่ี
รถโดยสารประจ าทางจะตอ้งห้อยโหน และการดูแลนกัเรียนแทนผูป้กครองซ่ึงผูข้บัรถรับส่งนกัเรียนท าหนา้ท่ี
เสมือนเป็นผูป้กครองของนักเรียนขณะท่ีผูข้บัรถโดยสารประจ าทางท าหน้าท่ีในฐานะผูข้บัรถคนหน่ึงเท่านั้น   
ท าให้จ  านวนนกัเรียนท่ีใชร้ถโดยสารประจ าทางลดนอ้ยลง ส่งผลให้ผูป้ระกอบการรถโดยสารประจ าทาง หมวด 
4 ในจงัหวดั และเส้นทางหมวด 3 ระหวา่งจงัหวดั ร้องเรียนไปยงัส านกังานขนส่งและกรมการขนส่งทางบก ให้
แกไ้ขปัญหารถรับส่งนกัเรียนแยง่รับคนโดยสารท่ีเป็นนกัเรียนไปจากรถโดยสารประจ าทาง   
                     ต่อมา ในปี พ.ศ.2547  กรมการขนส่งทางบก จึงไดป้ระกาศใช้ ระเบียบว่าดว้ยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้ใช้รถในการรับจา้งรับส่งนกัเรียน พ.ศ.2547 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2547 เป็นตน้มา  
โดยมีหลกัการให้ การใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน (รย.2) ตามกฎหมายรถยนต ์
รับจา้งรับส่งนกัเรียนจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียน  ผลของระเบียบกรมการขนส่งทางบกฉบบัน้ี  ท าให้
การใชร้ถเพื่อรับจา้งรับส่งนกัเรียน เป็นกิจการท่ีอยูใ่นบงัคบัของกฎหมายและถูกตอ้งตามกฎหมาย นบัแต่นั้นมา 
                    วตัถุประสงค์ในการออกระเบียบกรมการขนส่งทางบก วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้
รถในการรับจา้งรับส่งนกัเรียน พ.ศ.2547 กล่าวคือ เพื่อให้การปฏิบติัเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้
ใช้รถในการรับจา้งรับส่งนกัเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกตอ้ง กรมการขนส่งทางบกจึงอาศยัอ านาจตาม
ความในมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522 ออกประกาศฯ ฉบบัดงักล่าว 
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                    หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข การขออนุญาตใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนและไม่เกินสิบสองคน 
รย.2  รับจา้งรับส่งนกัเรียน ตามระเบียบฉบบัดงักล่าว ประกอบดว้ย 
                    1) ผูข้อตอ้งเป็นเจา้ของรถหรือผูค้รอบครองรถท่ีมีช่ือตามทะเบียนรถ 
                    2) รับนกัเรียนไดไ้ม่เกิน 10 คน หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
                    3) มีอุปกรณ์ส าหรับรถครบถว้นถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 
                    4) มีแผน่ป้ายขอ้ความวา่ “รถรับ-ส่งนกัเรียน”  มีไฟสัญญาณสีเหลืองอ าพนัหรือสีแดงปิดเปิดเป็น 
ระยะ ท่ีมุมรถทั้งส่ีดา้น มีถงัดบัเพลิง มีคอ้นทุบกระจก และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นเพื่อช่วยเหลือนกัเรียน 
                    5) ถา้ผูข้บัรถใชใ้บอนุญาตขบัรถตามกฎหมายรถยนต ์ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี           
                    5) มีผูค้วบคุมดูแลนกัเรียนท่ีมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 18 ปี 
                    7) ไดรั้บอนุญาตคราวละหกเดือน 
                    ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2553 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าพิพากษา   ของศาลปกครองเชียงใหม่ 
ในคดีหมายเลขแดงท่ี 17/2550 ระหวา่ง นายประจกัษ์ สุนนัต๊ะ ผูฟ้้องคดี กบั อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผูถู้ก
ฟ้องคดี โดยมีค าพิพากษาว่า “ระเบียบกรมการขนส่งทางบก วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถใน
การรับจา้งรับส่งนักเรียน พ.ศ.2547 ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2547 เป็นระเบียบท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย”  โดยมีค า
วนิิจฉยัท่ีน่าสนใจตอนหน่ึงวา่ “แมจ้ะปรากฏขอ้เท็จจริงวา่ ระเบียบดงักล่าวจะเป็นการก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีเป็น
ประโยชน์และเพื่อความปลอดภยัของนกัเรียนท่ีตอ้งอาศยัรถรับจา้งรับส่งนกัเรียนก็ตาม แม่เม่ือมาตรา 22 วรรค
สอง แห่งพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522 ไม่ไดก้  าหนดให้ผูถู้กฟ้องคดีมีอ านาจออกระเบียบดงักล่าว ผูถู้กฟ้อง
คดีจึงไม่มีอ านาจออกระเบียบดงักล่าว ผูถู้กฟ้องคดีจึงไม่มีอ านาจออกระเบียบกรมการขนส่งทางบก  วา่ดว้ยการ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหใ้ชร้ถในการรับจา้งรับส่งนกัเรียน พ.ศ.2547 ไดเ้อง” 
                    ต่อมา กรมการขนส่งทางบกไดมี้บนัทึกขอ้ความ ท่ี คค 0408/ว113 ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2554  แจง้
ไปยงัส านกังานขนส่งจงัหวดัทุกจงัหวดั ยกเลิกระเบียบกรมการขนส่งทางบก  ว่าดว้ยการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้ใชร้ถในการรับจา้งรับส่งนกัเรียน พ.ศ.2547 ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2547 และในหนงัสือบนัทึกขอ้ความ
ฉบบัเดียวกนั กรมการขนส่งทางบกไดก้ าหนดให้นายทะเบียน ผูมี้อ  านาจอนุญาตให้ใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียน 
ตามความในมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522 ไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
                    (1) ต้องเป็นรถยนต์ท่ีจดทะเบียนประเภทนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 12 คน (รย.2) 
                    (2) ให้ใช้ค าขออ่ืนๆ เป็นแบบค าขอ โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขอ 5 บาท และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
20 บาท รวมเป็น 25 บาท 
                    (3) ให้อนุญาตได้คร้ังละ 1 ภาคการศึกษา (ไม่เกินวนัปิดเทอมของแต่ละภาคการศึกษา)                                   
                    (4) หนังสืออนุญาตให้ใช้ตามแบบท่ีแนบมา 
                    (5) กรณีตรวจพบการกระท าผิดหลักเกณฑ์ประการหน่ึงประการใดท่ีก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต 
ให้นายทะเบียนเพิกถอนการอนุญาต 
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                    อย่างไรก็ตามในการอนุญาตให้ใช้รถรับจ้างรับส่งนักเรียนหรือไม่ ให้นายทะเบียนพิจารณาถึง
ผลกระทบท่ีอาจจะมีขึ้นกับผู้ ประกอบการหรือผู้ มีอาชีพขับรถรับจ้างประเภทอ่ืนในพื้นท่ีของตนเอง  
เป็นส าคัญด้วย 
                   จะเห็นว่า หลักเกณฑ์ตามบันทึกข้อความ ลงวนัท่ี 22 เมษายน นั้ น  กรมการขนส่งทางบกได้
ก าหนดให้นายทะเบียนเป็นผูมี้อ านาจตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522  ในการมี
อ านาจอนุญาตให้ใช้รถรับจา้งรับส่งนักเรียนได้  โดยกรมการขนส่งทางบกมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์เง่ือนไข
เก่ียวกบัอุปกรณ์ส่วนควบของรถท่ีจะไดรั้บอนุญาตให้ใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียนไวแ้ต่อยา่งใด  เช่น  ผูค้วบคุมดูแล
นกัเรียน  ป้ายขอ้ความวา่ รถรับ-ส่งนกัเรียน ไฟสัญญาณ ถงัดบัเพลิง เป็นตน้ เพราะจะเป็นการใชอ้ านาจโดยไม่มี
กฎหมายรองรับ ตามท่ีศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าวนิิจฉยัไว ้ 
                    ด้วยเหตุน้ี ต่อมาในปี พ.ศ.2555 กระทรวงคมนาคม ได้ประกาศใช้ กฎกระทรวงก าหนดความ
ปลอดภยัในการรับจา้งบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5(15/1) และมาตรา 57 
ฉ (7) แห่งพระราชบญัญติัรถยนต์ พ.ศ.2522  ซ่ึงประกาศราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2555  มีผล
บงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2555 เป็นตน้มา  
                    เน้ือหาของกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าวน้ี  เป็นการก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขส าหรับรถ ไดแ้ก่  
รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ รถจกัรยานยนต์รับจา้ง และรถรับจา้งรับส่งนักเรียน ท่ีจะตอ้งจดัเตรียมและ
จดัท ารถให้มีความเป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงฉบบัน้ีก าหนด โดยมีวตัถุประสงคใ์นการออกกฎกระทรวง  เพื่อให้
คนโดยสารของรถรับจา้งตามพระราชบญัญติัรถยนต์ พ.ศ.2522  และนกัเรียนท่ีอยูบ่นรถรับจา้งรับส่งนกัเรียน 
ไดรั้บความปลอดภยัมากข้ึน ซ่ึงสาเหตุท่ีตอ้งออกกฎกระทรวงฉบบัน้ี จ  าแนกไดด้งัน้ี 
                    (1) รถยนต์รับจา้งต่างๆ ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติอดัหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวงเป็นเช้ือเพลิง ไดเ้กิดการ
ระเบิด ลุกไหม ้ท าใหผู้โ้ดยสารเกิดอนัตรายต่อชีวติและร่างกาย 
                    (2) สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุทางถนนของรถยนต์รับจา้งและรถรับจา้งรับส่งนกัเรียน ส่วนใหญ่
เกิดจากพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภยัของผูข้บัรถในขณะขบัรถ 
                    หลกัเกณฑ์เง่ือนไขท่ีผูข้บัรถรับส่งนกัเรียน จะตอ้งจดัเตรียมและจดัท ารถให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของกฎกระทรวงฉบบัน้ี จ  าแนกได ้3 ประการ ดงัน้ี                     
                    1) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัตวัรถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน 
                         กฎกระทรวงฉบบัน้ี ก าหนดให้รถท่ีสามารถน ามาใช้รับจา้งรับส่งนักเรียนได้ จะตอ้งเป็นรถท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา 22 วรรคสอง ซ่ึงหมายถึงรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกิน
สิบสองคน หรือรถยนต์ รย.2  ตามท่ีก าหนดไวใ้นบนัทึกขอ้ความ ท่ี คค 0408/ว113 ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2554  
และรถรับจา้งรับส่งนกัเรียนท่ีไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียน จะตอ้งจดัท ารถใหม้ีป้ายข้อความว่า  “รถโรงเรียน” 
มีไฟสัญญาณสีเหลืองอ าพนัหรือสีแดง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียน มีเคร่ืองดบัเพลิง มี
คอ้นทุบกระจก ไม่เปล่ียนแปลงตวัรถหรือส่านหน่ึงส่วนใดของรถ กรณีรถใชก้๊าซเป็นเช่ือเพลิงก็จะตอ้งผา่นการ
ตรวจและทดสอบตามท่ีกฎหมายก าหนด  



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

3-16 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

                    2) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูข้บัรถและผูค้วบคุมดูแลนกัเรียน 
                         กฎกระทรวงฉบับน้ี ก าหนดให้ผูข้ ับรถรับส่งนักเรียน จะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์
สาธารณะหรือใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถตามกฎหมายขนส่งทางบก กรณีท่ีไดรั้บใบอนุญาตขบัรถยนตส่์วนบุคคล 
ตามกฎหมายรถยนต ์จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี   กรณี ผูค้วบคุมดูแลนกัเรียน ก าหนดใหมี้ 
อายไุม่นอ้ยกวา่ 18 ปี โดยไม่ไดก้  าหนดใหต้อ้งผา่นการอบรม 
                    3) ขอ้ก าหนดการท าหนา้ท่ีของผูข้บัรถ   
                         กฎกระทรวงฉบบัน้ี ก าหนดให้ผูข้บัรถรับส่งนักเรียนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบติัในระหว่างท า
หน้าท่ีขบัรถ ได้แก่ ตอ้งให้นักเรียนข้ึนนั่งบนรถให้เรียบร้อยก่อนออกรถ ตอ้งให้นักเรียนท่ีนั่งตอนหน้าแถว
เดียวกบัผูข้บัรถสวมเข็มขดันิรภยั  ตอ้งดูแลนกัเรียนใหมี้ความปลอดภยัระหวา่งเดินทาง ไม่บรรทุกส่ิงของปนไป
กบัการรับส่งนกัเรียน ไม่ขบัรถโดยประมาทหวาดเสียว ไม่ใชโ้ทรศพัทร์ะหวา่งขบัรถ ไม่กระท าการอนัควรขาย
หนา้ และตอ้งดบัเคร่ืองยนตทุ์กคร้ังขณะเติมเช้ือเพลิง อน่ึง กฎกระทรวงฉบบัน้ี ก าหนดให้ผูข้บัรถรับจา้งรับส่ง
นกัเรียนตอ้งจดัให้มีผูค้วบคุมดูแลนกัเรียน แต่มิไดก้ าหนดหน้าท่ีไว ้ซ่ึงอนุโลมไดว้า่ให้มีหน้าท่ีดูแลนกัเรียนให้
เกิดความปลอดภยัตลอดเวลาท่ีอยูใ่นระหวา่งเดินทาง 

                    ดังกล่าวมาข้างต้นน้ี นับแต่ท่ีได้มีประกาศใช้ระเบียบของกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถในการรับจา้งรับส่งนกัเรียน พ.ศ.2547 ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2547  ต่อเน่ืองมา
จนถึงบนัทึกขอ้ความของกรมการขนส่งทางบก ท่ี คค 0408/ว113 ลงวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2554  ประกอบดว้ย
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขตามกฎกระทรวงก าหนดความปลอดภยัในการรับจา้งบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555  ท า
ให้ มีผูข้บัรถรับส่งนกัเรียนทัว่ประเทศท่ีใช้รถยนต์ รย.2 ประเภทรถตูแ้ละรถกระบะลกัษณะสองแถวท่ีมีท่ีนั่ง
เกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน  ยื่นค าขอรับหนงัสืออนุญาตใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียนในระดบัหน่ึง (เน่ืองจาก
กรมการขนส่งทางบกไม่ได้จัดท าสถิติจ านวนรถยนต์ รย.2 ท่ีขอรับอนุญาตใช้รถรับส่งนักเรียนไว้ จึงไม่มีข้อมูล
มาแสดง)   
                    ซ่ึงถือไดว้่า ระเบียบของกรมการขนส่งทางบก ว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถใน
การรับจา้งรับส่งนกัเรียน พ.ศ.2547  เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียนฉบบัแรกของประเทศไทย ท่ีท าให้
รถท่ีชาวบา้นน ารถยนต์ตามกฎหมายรถยนต์มาใช้รับจา้งรับส่งนกัเรียนไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  ท าให้มี
ความปลอดภยัตามกฎหมายมากข้ึน  
                    อย่างไรก็ตาม แมว้า่กรมการขนส่งทางบกจะไดอ้อกระเบียบก าหนดให้ชาวบา้นท่ีน ารถยนต์มาใช้
รับจา้งรับส่งนกัเรียนจะตอ้งขอรับอนุญาตจากนายทะเบียน และแมว้า่จะมีการตรวจสอบกวดขนัของเจา้หนา้ท่ี 
อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาก็ตาม ก็ยงัปรากฏวา่ยงัมีอุบติัเหตุเกิดรถรับส่งนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง เช่น   
                    กรณีอุบติัเหตุรถตูรั้บส่งนกัเรียนพุ่งชนทา้ยรถพ่วงท่ีจงัหวดัอ่างทอง เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ.
2555 จงัหวดัอ่างทอง เป็นเหตุให้นักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาโรงเรียนวดันางในธัมมิการาม และ
โรงเรียนอมราวทิยาภูมิ ไดรั้บบาดเจบ็กวา่ 10 คน  
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                    กรณีเดือนเมษายน พ.ศ.2556 เกิดเหตุคนขบัรถรับส่งนกัเรียนอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลในจงัหวดั
สมุทรปราการ ลืมนักเรียนไวใ้นรถจนหมดสติและเสียชีวิต  และต่อมาในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2556  ก็เกิด
เหตุครูโรงเรียนอนุบาลแห่งหน่ึงในอ าเภออุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ ลืมนักเรียนไวใ้นรถกระบะรับ-ส่ง
นกัเรียนของโรงเรียน เป็นเหตุใหน้กัเรียนเสียชีวติ    
                    และอุบติัของรถรับส่งนกัเรียนคร้ังท่ีรุนแรงและส าคญัท่ีสุด เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 เกิด
อุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนนราสิขาลัยและโรงเรียนบางนราวิทยา อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส  
คนขบัหลบัใน ในระหว่างขบัรถ ท าให้รถเสียหลกัตกลงขา้งทางและพุ่งชนตน้ไม ้ เป็นเหตุให้คนขบัรถและ
นกัเรียนท่ีอยูใ่นรถคนันั้นเสียชีวติรวม 9 ราย และบาดเจบ็สาหสัอีก 3 ราย                       
                    การเกิดอุบติักบัรถรับจา้งรับส่งนักเรียนและมีนักเรียนเสียชีวิตน้ี  ได้ส่งผลให้เกิดกระแสสังคม
เรียกร้องให้กรมการขนส่งทางบกมีความเข้มงวดกวดขนักบัรถรับส่งนักเรียนมากข้ึน พร้อมทั้งเรียกร้องให้
โรงเรียนดูแลความปลอดภยัของนักเรียนในระหว่างเดินทางมากข้ึน โดยสังคมและหน่วยงานราชการต่าง ๆ   
ต่างมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกนัวา่ สาเหตุของการเกิดอุบติัของรถรับส่งนกัเรียน เกิดข้ึนจากสาเหตุ 3 ประการ 
ท่ีมาจากการใช้รถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย กล่าวคือ ประการแรกเกิดจากการน ารถมาใช้รับส่ง
นกัเรียนโดยไม่ขออนุญาต ประการท่ีสองเกิดจากการรับนกัเรียนเกินจ านวน 10 คน และ ประการท่ีสาม เกิดจาก
การน ารถกระบะบรรทุก รย.3 ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต ์และรถบรรทุกตามกฎหมายขนส่ง มาดดัแปลง
สภาพ ต่อเติมหลงัคาและท่ีนัง่ แลว้น ามาใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียนโดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
                    ดว้ยเหตุดงักล่าว ในปี พ.ศ.2559 กรมการขนส่งทางบกจึงไดมี้บนัทึกขอ้ความ ท่ี คค 0408/ว253 ลง
วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 ยกเลิกหนงัสือท่ี คค 0408/ว 113 ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2554  และก าหนดแนวทางปฏิบติั
ในการอนุญาตให้ใชร้ถยนต์ส่วนบุคคลรับจา้งรับส่งนกัเรียนให้นายทะเบียนทัว่ราชอาณาจกัรถือปฏิบติั นบัแต่
วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั โดยหลกัการส าคญัประการหน่ึงของแนวทางปฏิบติัฯ ฉบบัน้ี 
คือ ใหโ้รงเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนการขออนุญาตใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียนดว้ย 
                    จะเห็นได้ว่า วิวฒันาการของรถรับส่งนักเรียนในช่วงท่ี 3 พ.ศ.2547 – พ.ศ.2559 น้ี  ถือว่าเป็น
ช่วงเวลาท่ีมีกฎหมายของรถรับจา้งรับส่งนกัเรียนเกิดข้ึนและเป็นคร้ังแรกของประเทศไทยประการหน่ึง  และอีก
ประการหน่ึง ถือวา่เป็นช่วงเวลาท่ีมีจ  านวนรถรับส่งนกัเรียนเพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว ทั้งรถประเภทท่ีขออนุญาต 
ไม่ขออนุญาต และขออนุญาตไม่ได ้ทั้งรถท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายรถยนตแ์ละจดทะเบียนตามกฎหมายขนส่ง 
(การเกิดขึน้ของรถรับส่งนักเรียนท่ีเพ่ิมมากขึน้นี ้ไม่ได้เกิดขึน้จากการมีกฎหมายขึน้บังคับใช้ หากแต่เป็นการ
เกิดขึน้จากความต้องการของนักเรียน ท่ีจ าเป็นต้องมียานพาหนะส าหรับเดินทางไปโรงเรียน ในช่วงเช้าและ
กลับมายงับ้านในช่วงเยน็ ซ่ึงจะได้กล่าวถึงในบทต่อไป) 
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ภาพแสดง รถรับส่งนกัเรียน ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2547 

                    สรุป ลกัษณะส าคญัของรถรับส่งนกัเรียนในยคุระหวา่งปี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2559  มีดงัน้ี 
                    (1) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหใ้ชร้ถในการรับจา้งรับส่ง 
นกัเรียน พ.ศ.2547  เป็นกฎหมายฉบบัแรกของ“รถรับส่งนกัเรียน”  ท่ีอนุญาตให้รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกินเจด็คน
แต่ไม่เกินสิบสองคน ขออนุญาตใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียนจากนายทะเบียนได ้
                    (2) กฎกระทรวงก าหนดความปลอดภยัในการรับจา้งบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 เป็นกฎหมาย  
ฉบบัแรก ท่ีก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับรถและการใชเ้คร่ืองอุปกรณ์ส าหรับรถยนตน์ัง่ส่วน
บุคคลท่ีน ามาใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียน อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
                    (3) มีรถรับส่งนกัเรียนทุกประเภทและทุกกฎหมาย และมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
                    (4) เขา้มาประกอบเป็นอาชีพขบัรถรับจา้งรับส่งนกัเรียนไดง่้าย 
                    (5) อุบติัเหตุของรถรับส่งนกัเรียนเกิดข้ึนบ่อยคร้ังและมีความรุนแรง 
                    อาจกล่าวไดว้า่ รถรับส่งนกัเรียนในยุคช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2559 น้ี เป็นยุคท่ีมีกฎหมาย
ของรถรับส่งนกัเรียนฉบบัแรกของประเทศไทย 
                4) ปี พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน 
                    จากสถานการณ์อุบติัเหตุของรถรับส่งนกัเรียนท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนกบัรถรับส่งนกัเรียนดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น  ในปี พ.ศ.2559  กรมการขนส่งทางบกจึงไดมี้ค าสั่งไปยงั
นายทะเบียนทัว่ราชอาณาจกัร ตามบนัทึกขอ้ความ ท่ี คค 0408/ว253 ลงวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559  โดยมี
ค าสั่งยกเลิกหนังสือท่ี คค 0408/ว 113  ลงวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2554   และก าหนดแนวทางปฏิบติัในการ
อนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจา้งรับส่งนกัเรียน โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 22 วรรคสอง แห่ง
พระราชบญัญติัรถยนต์ พ.ศ.2522 ให้นายทะเบียนทัว่ราชอาณาจกัรถือปฏิบติั นับแต่วนัท่ี  29 กรกฎาคม พ.ศ.
2559 เป็นตน้มา                      
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                    หลกัการส าคญัของแนวทางปฏิบติัตามบนัทึกขอ้ความ ท่ี คค 0408/ว253 ลงวนัท่ี 29  กรกฎาคม 
พ.ศ.2559  น้ี นอกจากจะไดน้ าหลกัเกณฑ์เง่ือนไขตามท่ีเคยก าหนดไวใ้น ระเบียบกรมการขนส่งทางบกวา่ดว้ย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ใชร้ถในการรับจา้งรับส่งนกัเรียน พ.ศ.2547 แลว้  ยงัไดก้ าหนดให้โรงเรียน
และสถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนการขออนุญาตใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียน ดว้ย  
                    จึงกล่าวไดว้า่ การด าเนินการของกรมการขนส่งทางบกท่ีเก่ียวกบัการอนุญาตใหช้าวบา้น น ารถยนต์
ส่วนบุคคลมาใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียนนั้น จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ 2 ฉบบัควบคู่กนัไป กล่าวคือ 
                    (1) หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงก าหนดความปลอดภยัในการรับจา้งบรรทุก
คนโดยสาร พ.ศ.2555              
                    (2) ขอ้ก าหนดตามแนวทางปฏิบติัในการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจา้งรับส่งนักเรียน 
ฉบบั พ.ศ.2559 ของกรมการขนส่งทางบก ซ่ึงเป็นค าสั่งทางการบริหารของอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในการ
ให้อ านาจแก่นายทะเบียน มีอ านาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลใช้รับจา้งรับส่ง
นกัเรียน  
                    ซ่ึงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขตามกฎหมายและระเบียบ ดงัท่ีกล่าวน้ี มีสาระส าคญั สามารถจ าแนกออก
ไดเ้ป็น 5 หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
                         1. หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียน 
                         2. หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัคุณสมบติัของผูข้บัรถและผูค้วบคุมดูแลนกัเรียน 
                         3. หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
                         4. หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบักระบวนการขออนุญาต 
                         5. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาผลกระทบต่อผูป้ระกอบการขนส่งหรือผูมี้อาชีพขบัรถรับจา้งในพื้นท่ี            
                    1. หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบัรถรับส่งนักเรียน              
                         แนวทางปฏิบติัฯ ฉบบั พ.ศ.2559 ของกรมการขนส่งทางบก ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
ส าหรับรถท่ีสามารถน ามาขออนุญาตจากนายทะเบียนเพื่อใช้รับจา้งรับส่งนกัเรียนไวใ้น ขอ้ 1 (1) และ (2)  และ
ในขอ้ 4  ไดก้  าหนดให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงก าหนดความปลอดภยัในการรับจา้งบรรทุก
คนโดยสาร พ.ศ.2555 ดว้ยโดยอนุโลม  ซ่ึงหมายถึง ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้งจดัเตรียมและจดัท ารถคนัท่ีน ามาใช้
รับจา้งรับส่งนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าวน้ีดว้ย กล่าวคือ    
                        1.1 เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน หรือ รถ รย.2 ประเภทรถตู้และ 
รถกระบะลกัษณะสองแถว ตามกฎหมายรถยนตเ์ท่านั้น  
                              ส่วนรถประเภทอ่ืนๆ เช่น รถกระบะ รย.3  รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน(รย.1)  หรือท่ี
เรียกกันว่ารถเก๋ง  หรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รย.2 ท่ีจดทะเบียนให้มีท่ีนั่งเกิน 12 คน หรือรถโดยสารตาม
กฎหมายขนส่งทางบกก็ไม่สามารถน ามาขออนุญาตใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียนได ้
                        1.2 ถา้เป็นรถกระบะลกัษณะสองแถว หากมีทางข้ึนลงอยูด่า้นทา้ยรถ ตอ้งมีประตูและท่ีกั้นกนั
นกัเรียนตกจากรถท่ีปลายท่ีนัง่ ถา้เป็นรถตู ้ตอ้งจดัวางท่ีนัง่เป็นแถวตอนตามความกวา้งของตวัรถ 
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                        1.3 ท่ีนัง่ตอ้งยดึติดกบัพื้นรถอยา่งมัน่คงแขง็แรง ไม่มีพื้นท่ีใหน้กัเรียนยนื 
                        1.4 เปล่ียนแปลงตวัรถหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของตวัรถ หรือเพิ่มส่ิงหน่ึงส่ิงใดเขา้ไป ซ่ึงน่าจะเป็น
อนัตรายแก่การขบัรถหรือการโดยสาร 
                        1.5 ถา้ใช้ก๊าซธรรมชาติอดัหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเช้ือเพลิง รถและอุปกรณ์ส่วนควบตอ้ง
ผา่นการตรวจและทดสอบตามท่ีกฎกระทรวงวา่ดว้ยการนั้นๆ ก าหนดแลว้แต่กรณี 
                        1.6 จดัใหมี้ป้ายขอ้ความวา่ “รถโรงเรียน” ติดไวท่ี้ดา้นหนา้และดา้นทา้ยของรถ 
                        1.7 จดัให้มีไฟสัญญาณสีเหลืองอ าพนัหรือสีแดงปิดเปิดเป็นระยะ ติดไวด้้านหน้าและดา้นทา้ย
ของตวัรถในต าแหน่งท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผูข้บัรถท่ีสวนมาหรือตามหลงั มองเห็นไดโ้ดยชดัเจนในระยะไม่นอ้ย
กวา่ 150 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพแสดง รถกระบะลกัษณะสองแถวรับส่งนกัเรียน ของกรมการขนส่งทางบก 
 

                        1.8 จดัให้มี ถงัดบัเพลิงและคอ้นทุบกระจก เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น  เพื่อช่วยเหลือนกัเรียนเม่ือ
มีอุบติัเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน  
                        1.9 ไม่ติดฟิล์มกรองแสงท่ีกระจกหน้าและหลงัและหนา้ต่างดา้นขา้ง  ต่อมา กรมการขนส่งทาง
บก ไดมี้บนัทึกขอ้ความท่ี คค 0408/ว.421 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561  อนุญาตใหร้ถรับส่งนกัเรียนติดฟิล์มกรอง
แสงแบบโปร่งใสหรือชนิดท่ีไม่สะทอ้นแสงได ้ซ่ึงเม่ือวดัปริมาณแสงผา่นแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
ตอ้งสามารถมองเห็นสภาพในรถไดเ้ป็นอยา่งดี  
                    2. หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบัคุณสมบัติของผู้ขับรถและผู้ควบคุมดูแลนักเรียน 
                         กฎกระทรวงก าหนดความปลอดภยัในการรับจา้งบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 ได้ก าหนด
คุณสมบติัของผูข้บัรถและผูค้วบคุมดูแลนกัเรียนไว ้ดงัน้ี 
                         2.1 ไม่ก าหนดเกณฑอ์ายขุองผูข้บัรถ กรณีผูค้วบคุมดูแลนกัเรียน ตอ้งมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป 
                         2.2 กฎกระทรวงฉบบัน้ี ก าหนดคุณสมบติัเก่ียวกบัใบอนุญาตของผูข้บัรถ ไวด้งัน้ี 
                               (1) เป็นผูมี้ใบอนุญาตขบัรถยนตส์าธารณะตามกฎหมายรถยนต ์หรือเป็นผูมี้ใบอนุญาตให้ 
เป็นผูข้บัรถตามกฎหมายการขนส่งทางบก  
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                               (2) เป็นผูมี้ใบอนุญาตขบัรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายรถยนต ์ท่ีไดรั้บอนุญาตมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 3 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บใบอนุญาตคร้ังแรก  
                         2.3 ผูข้บัรถตอ้งไม่มีประวติัเสียหายจากการขบัรถ 
                    3. หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบัโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
                         แนวทางปฏิบติัฯ ฉบบั พ.ศ.2559 ของกรมการขนส่งทางบก ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
ไวใ้นขอ้ 2 (จ) โดยก าหนดให้ผูข้บัรถท่ียืน่ค  าขอ จะตอ้งน าหลกัฐานอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี มาแสดงพร้อม
กบัค าขออนุญาตดว้ย กล่าวคือ 
                         3.1 หลกัฐานการข้ึนทะเบียนรถโรงเรียน และการข้ึนทะเบียนประวติัผูข้บัรถและผูค้วบคุมดูแล
นกัเรียนจากโรงเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการควบคุมดูแลการใชร้ถโรงเรียน พ.ศ.2536                                          
                         3.2 หนงัสือรับรองการรับส่งนกัเรียนจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตามแบบท่ีก าหนด 
                               แมว้า่ บนัทึกขอ้ความ ท่ี คค 0408/ว253 ลงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559  จะมิไดก้ล่าวถึง เหตุผล
และจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ผูย้ื่นค าขอตอ้งมีเอกสารดงัท่ีกล่าวอยา่งใดอยา่งหน่ึงมาประกอบการขออนุญาต  แต่ก็พอ
อนุมานไดว้า่ เพื่อตอ้งการให้สถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการก ากบัดูแลรถรับส่งนกัเรียน ในฐานะท่ีรถรับส่ง
นกัเรียนคั้นนั้นมีนกัเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาอยูด่ว้ยบนรถคนันั้นดว้ย  
                         อน่ึง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดให้ ผูย้ื่นค าขออนุญาตตอ้งมีหลกัฐานการข้ึนทะเบียนหรือ
หนงัสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา มายื่นประกอบค าขออนุญาตดว้ยน้ี เพิ่งมีการก าหนดข้ึนเป็นคร้ัง
แรก ตามแนวทางปฏิบติัฯ ฉบบั พ.ศ.2559 ของกรมการขนส่งทางบกฉบบัน้ี  โดยท่ีระเบียบกรมการขนส่งทาง
บกวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใชร้ถในการรับจา้งรับส่งนกัเรียน พ.ศ.2547  ก็มิไดมี้การก าหนดไว้
แต่อยา่งใด  
                    4. หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบักระบวนการขออนุญาต 
                        แนวทางปฏิบติัฯ ฉบบั พ.ศ.2559 ของกรมการขนส่งทางบก สามารถจ าแนกกระบวนขออนุญาต
ใชร้ถยนตส่์วนบุคคลรับจา้งรับส่งนกัเรียน ไดเ้ป็น 2 ขั้นตอนต่อเน่ืองกนัตามล าดบั ดงัน้ี 
                        4.1 ขั้นตอนตรวจสอบรถ 
                              ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนเร่ิมแรก โดยผู ้ยื่นค าขอต้องน ารถคันท่ีขออนุญาต ไปเข้ารับการ
ตรวจสอบรถจากเจา้หนา้ท่ีตรวจสภาพรถของส านกังานขนส่ง  ว่ารถคนัท่ีน ามาขออนุญาตนั้น มีลกัษณะและมี
เคร่ืองอุปกรณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงก าหนดความปลอดภยัในการรับจา้งบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 
และตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1 ของแนวทางปฏิบติัฯ พ.ศ.2559 ถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ ถา้ผา่นการตรวจสอบรถ ก็
ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีสองต่อไป ถา้ไม่ผา่นก็ตอ้งไปแกไ้ขใหถู้กตอ้งและน ารถมาตรวจสอบใหม่ 
                        4.2 ขั้นตอนการขออนุญาต  
                              หลงัจากท่ีรถผา่นการตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูข้อก็ตอ้งน าเอกสารและหลกัฐานตาม
ขอ้ 2 ของแนวทางปฏิบติัฯ ฉบบัปี พ.ศ.2559 พร้อมดว้ยหลกัฐานการตรวจสอบรถวา่ “ผา่นการตรวจสอบ”  ไป
แสดงต่อเจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนและภาษีรถของส านกังานขนส่ง เพื่อขออนุญาตใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียน    
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                              ถา้เอกสารหลกัฐานทุกอยา่งครบถว้นถูกตอ้ง เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนและภาษีรถ ก็จะเสนอให้
นายทะเบียนลงนามในหนังสืออนุญาตใช้ใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียน โดยผูย้ื่นค าขอจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าค าขอรวม 25 บาท 
                              นายทะเบียนมีอ านาจอนุญาตใหไ้ดค้ร้ังละ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
                              ขอ้สังเกต แนวทางปฏิบติัฯ ฉบบัปี พ.ศ.2559 น้ี  มิไดก้  าหนดขอบเขตการใช้อ านาจอนุญาต
ของนายทะเบียน กรณีท่ีรถรับส่งนกัเรียนไดรั้บส่งนกัเรียนขา้มจงัหวดัไปยงัจงัหวดัท่ีมีเขตติดต่อกนั  วา่จะให้
นายทะเบียนมีอ านาจอนุญาตไดห้รือไม่  ซ่ึงต่างกบัหลกัเกณฑก์ารใชอ้  านาจอนุญาตของนายทะเบียน ตามบนัทึก
ขอ้ความท่ี คค 0407.2/ว250 ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2547 ท่ีไดใ้หอ้ านาจนายทะเบียนไว ้            
                    5. หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบัผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้มีอาชีพขับรถรับจ้างในพืน้ที ่           
                         แนวทางปฏิบติัฯ ฉบบั พ.ศ.2559 ของกรมการขนส่งทางบก ขอ้ 3   ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไข ใหน้ายทะเบียนตอ้งพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูป้ระกอบการขนส่งหรือผูท่ี้มีอาชีพรถรับจา้ง 
ประเภทอ่ืนในพื้นท่ีความรับผดิชอบของนายทะเบียนเป็นส าคญัดว้ย  
                         ประเด็นการพิจารณาเร่ืองผลกระทบ กบัผูป้ระกอบการขนส่งและผูป้ระกอบอาชีพรถรับจา้ง
ประเภทอ่ืนในพื้นท่ี   กรมการขนส่งทางบกเพิ่งไดมี้การน ามาก าหนดไวใ้นแนวทางปฏิบติัฯ ฉบบั พ.ศ.2559  
เป็นคร้ังแรก ( ผู้ เขียนเห็นว่า : การพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพ
รถรับจ้างประเภทอ่ืนในพื้นท่ี  เป็นกรณีท่ีจะต้องมีการพิจารณาจากปัจจัยหลายๆ ประการอย่างละเอียดและ
รอบคอบ  ท้ังปัจจัยท่ีเกิดขึน้จากผู้ประกอบการขนส่งและจากผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้าง ปัจจัยจากรถรับส่ง
นักเรียน และท่ีส าคัญปัจจัยความจ าเป็นและความต้องการจากนักเรียนและผู้ปกครองในฐานะท่ีเป็นผู้ใช้บริการ 
ล าพังการพิจารณาจากปัจจัยการทับซ้อนเส้นทางรับส่งนักเรียนกับเส้นทางเดินรถรับส่งผู้ โดยสารของ
ผู้ประกอบการขนส่งเพียงประการเดียว ยงัไม่เป็นเหตุผลท่ีมคีวามส าคัญเพียงพอต่อการพิจารณาผลกระทบ)  

                    ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นวา่ แนวทางปฏิบติัในการอนุญาตให้ใชร้ถยนตส่์วนบุคคลรับจา้งรับส่ง
นกัเรียน ตามบนัทึกขอ้ความท่ี คค 0408/ว253 ลงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 ของกรมการขนส่งทางบกนั้น เป็น
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดขอบเขตการใชอ้  านาจของนายทะเบียนในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใชร้ถยนตน์ัง่ส่วน
บุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน หรือรถยนต ์รย.2 ใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียนได ้โดยรถรับจา้งรับส่งนกัเรียน
นั้น จะตอ้งมีลกัษณะและเคร่ืองอุปกรณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงความปลอดภยัในการรับจา้งบรรทุกคน
โดยสาร พ.ศ.2555 ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522 ดว้ย 
                    จะเห็นได้ว่า วิวฒันาการของรถรับส่งนักเรียนในช่วงปี พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน น้ี เป็นผลต่อ
เน่ืองมาจากช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2559 แต่การวิวฒันาการท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2559 น้ี เป็นเพียงแค่การ
วิวฒันาการทางดา้นกฎหมายของการควบคุมและก ากบัดูแลรถรับจา้งรับส่งนกัเรียน  และเฉพาะท่ีเป็นรถยนต์
ส่วนบุคคลเกินเจด็คนแต่ไม่เกินสอบสองคน หรือรถยนต ์รย.2 เท่านั้น  แต่รถรับส่งนกัเรียนท่ีเป็นรถประเภทอ่ืน 
กฎหมายก็มิไดมี้ขอบเขตครอบคลุมไปถึงแต่อยา่งใด ในขณะท่ีรถประเภทอ่ืนๆ ท่ีชาวบา้นน ามารับส่งนกัเรียน 
ยงัคงใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียนไปไดอ้ยา่งปกติร่วมกบัรถท่ีขออนุญาต และในประการส าคญั อุบติัเหตุก็ยงัคงเกิด
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3-23 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

ข้ึนกบัรถรับส่งนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งท่ีเกิดข้ึนจากรถท่ีขออนุญาตและไม่ขออนุญาต ซ่ึงท าให้เห็นวา่  การขอ
อนุญาตหรือไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียนให้ใช้รถรับจา้งรับส่งนักเรียนได้ ไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัหรือเป็น
เคร่ืองหมายท่ีสามารถยนืยนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์วา่ รถคนันั้นจะไม่เกิดอุบติัเหตุหรือมีความปลอดภยัเพียงพอต่อการ
น ามาใช้รับส่งนักเรียน(หมายเหตุ เน่ืองจากกรมการขนส่งทางบก มิได้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีสามารถบ่ง
บอกได้ว่า การเกิดอุบัติเหตุของรถรับส่งนักเรียนท่ีเป็นรถยนต์ รย.2 นั้น เป็นรถท่ีขออนุญาตใช้รับจ้างรับส่ง
นักเรียนหรือไม่ จึงท าให้มข้ีอมลูทางสถิติมาแสดงให้เห็นเปรียบเทียบ) 
                    สรุป ลกัษณะส าคญัของรถรับส่งนกัเรียนในช่วงปี พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบนั มีดงัน้ี 
                    (1) รถรับจา้งรับส่งนกัเรียนใชข้อ้ความวา่ “รถโรงเรียน”  
                    (2) ในสถานการณ์จริง มีรถรับส่งนกัเรียน รย.2 ท่ีขออนุญาตและไม่ขออนุญาต และรถท่ีขออนุญาต
ไม่ได ้ วิง่ปะปนรับส่งนกัเรียนอยูด่ว้ยกนัเป็นจ านวนมาก  
                    (3) อุบติัเหตุของรถรับส่งนกัเรียนยงัคงเกิดข้ึนบ่อยคร้ังและต่อเน่ือง 
                    อาจกล่าวไดว้า่ รถรับส่งนกัเรียนในยุคปี พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบนั น้ี เป็นยุคท่ีมีกฎหมายของรถรับส่ง
นกัเรียนมีความชดัเจนและสมบูรณ์มากข้ึน  

               สรุป จะเห็นวา่รถรับส่งนกัเรียนมีความเป็นมาจากระเบียบกฎหมายหลายฉบบัท่ีต่อเน่ืองกนั กล่าวคือ  
               ฉบบัแรก ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถในการรับจา้ง
รับส่งนกัเรียน พ.ศ.2547  
               ฉบบัท่ีสอง บนัทึกขอ้ความ ท่ี คค 0408/ว 113 ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2544  
               ฉบบัท่ีสาม กฎกระทรวงก าหนดความปลอดภยัในการรับจา้งบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555  และ 
               ฉบบัท่ีส่ี แนวทางปฏิบติัในการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจา้งรับส่งนักเรียน ตามบันทึก
ขอ้ความท่ี คค 0408/ว 253 ลงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 
               อน่ึง รถท่ีชาวบา้นน ามารับส่งนกัเรียนน้ี ส่วนใหญ่จะเป็นการรับส่งนกัเรียนไปยงัโรงเรียนต่างๆ หลาย
แห่ง  และติดต่อรับจา้งโดยตรงกบัผูป้กครองหลายคน โดยทางโรงเรียนมิไดมี้ส่วนรู้เห็นและไม่มีอ านาจในการ
ควบคุมและก ากบัดูแล  และจากการท่ีรูปแบบการรับส่งนกัเรียนของชาวบา้น ท่ี มีลกัษณะเป็นการต่อเน่ืองตั้งแต่
ชั้ นอนุบาล ชั้ นประถม ไปจนถึงระดับชั้ นมัธยมต้นและมัธยมปลาย นักเรียนก็จะข้ึนรถน้ีเป็นการประจ า
ต่อเน่ืองกนัหลายปี และจะไม่เปล่ียนรถ ชาวบา้นจึงมกัเรียกรถท่ีรับส่งนกัเรียนอีกช่ือหน่ึงวา่  “รถประจ า” 

4.  ความแตกต่างระหว่างรถโรงเรียนกบัรถรับส่งนักเรียน 
               ตามท่ีกล่าวมาในบทก่อนหนา้ท่ี จะพบวา่ ค าวา่ “รถโรงเรียน” เป็นค าท่ีเกิดข้ึนโดยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 
22 (พ.ศ.2526)ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วา่ดว้ยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2536 ประกอบดว้ยพระราชบญัญติัการจราจรทางบก พ.ศ.2522  
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า “รถโรงเรียน” เร่ิมมีข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ.2526  โดยมีหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขจากกฎหมายทั้งสามฉบบั ดงัน้ี 
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3-24 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

               1) โรงเรียนเป็นผูมี้สิทธิใชร้ถเพื่อรับส่งนกัเรียนของโรงเรียน ไม่วา่จะเป็นรถของโรงเรียนหรือรถของ
บุคคลอ่ืน 
               2) โรงเรียนมีอ านาจหนา้ท่ีในการควบคุมและก ากบัดูแลรถโรงเรียน 
               3) เป็นรถท่ีจดทะเบียนรถตามกฎหมายขนส่ง  
               4) ตวัรถมีสีเหลืองคาดด า มีทางข้ึนลงดา้นขา้ง มีป้ายขอ้ความวา่ “รถนกัเรียน”  มีสัญญาณไฟกระพริบ 
และมีอุปกรณ์ส่วนควบตามท่ีก าหนด 
               5) มีผูดู้แลนกัเรียนอายไุม่นอ้ยกวา่ 18 ปี เป็นครูหรือบุคคลท่ีผา่นการอบรม 
               6) มีผูด้  าเนินกิจการรถโรงเรียน และอยูใ่นการควบคุมและก ากบัดูแลจากโรงเรียน 
               7) จดัท าทะเบียนรถโรงเรียน ทะเบียนประวติั รายงานผลการใชร้ถโรงเรียน และรายงานอุบติัเหตุ 
               8) การจดทะเบียนรถ ถือวา่เป็นการไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นรถโรงเรียน 
               9) ผูข้บัรถโรงเรียน ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูข้บัรถตามกฎหมายขนส่งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
             10) รับส่งนกัเรียนโรงเรียนเดียวท่ีเป็นนกัเรียนของโรงเรียนผูว้า่จา้ง 
               ส่วน “รถรับส่งนักเรียน” เกิดข้ึนตาม กฎกระทรวงก าหนดความปลอดภยัในการรับจา้งบรรทุกคน
โดยสาร พ.ศ.2555 ออกตามความในพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522 และแนวทางปฏิบติัในการอนุญาตให้ใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลรับจา้งรับส่งนกัเรียน ตามบนัทึกขอ้ความ ท่ี คค 0408/ว253 ลงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559  มี
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข ดงัน้ี 
               1) เป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย. 2  ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต ์ 
               2) เจา้ของรถหรือคนขบัรถ ติดต่อกนัเองกบัผูป้กครองของนกัเรียน 
               3) มีผูดู้แลนกัเรียนอายไุม่นอ้ยกวา่ 18 ปี ผูข้บัรถไม่จ  ากดัอาย ุ
               4) ไม่จ  ากดัสีรถ และทางข้ึนลงตามลกัษณะของรถ           
               5) ไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียนท่ีรถนั้นอยูใ่นเขตความรับผดิชอบ 
               6) โรงเรียนไม่มีอ านาจในการควบคุมและก ากบัดูแล 
               7) ถา้ผูข้บัรถใช้ใบอนุญาตขบัรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายรถยนต ์ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 3 ปี แต่ถา้เป็นใบอนุญาตขบัรถยนตส์าธารณะ หรือใบอนุญาตขบัรถตามกฎหมายขนส่ง ก็สามารถขบั
รถรับส่งนกัเรียนไดท้นัที 
               อยา่งไรก็ตาม ตามขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏในพื้นท่ีต่างๆ รถท่ีชาวบา้นน าใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียน มิไดมี้ 
เพียงรถยนต ์รย.2 นัง่เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน เท่านั้น หากแต่ชาวบา้นยงัน ารถประเภทอ่ืนๆ ตามกฎหมาย 
รถยนตแ์ละตามกฎหมายการขนส่งทางบก มาใชรั้บส่งนกัเรียน ดว้ย 
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3-25 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

ตารางแสดง เปรียบเทยีบความแตกต่าง ระหว่าง รถโรงเรียน กบั รถรับส่งนักเรียน 
ล าดบั ประเด็น รถโรงเรียน รถรับส่งนกัเรียน 

1 กฎหมาย พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ร.บ.รถยนต ์

2 รถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน รถตามกฎหมายการขนส่งทางบก 
รถยนตทุ์กประเภทตามกฎหมายรถยนต ์

และกฎหมายการขนส่งทางบก 
3 สิทธิการใชร้ถ โรงเรียน เจา้ของรถ 
4 สีตวัรถ สีเหลืองคาดสีด า ทุกสี 

5 เจา้ของรถ 
โรงเรียน 

บุคคลภายนอกท่ีโรงเรียนอนุญาต 
ชาวบา้น 

6 ลกัษณะรถ โดยสารมาตรฐาน 1-3 รถยนต ์รย.2 (เกิน 7 แต่ไม่เกิน 12) 
7 ทางข้ึนลง ขา้งลง ขา้งรถ และ ทา้ยรถ 
8 รถกระบะ ทางข้ึนลงดา้นขา้ง ถา้ข้ึนลงทา้ยรถ ตอ้งมีท่ีกั้นกนัตกและประตปิูดเปิด 
9 อุปกรณ์ส่วนควบของรถ ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด 
10 อายผุูข้บัรถ ไม่ต ่ากวา่ 25 ปี ไม่ก าหนด 
11 ผูดู้แลนกัเรียน อาย ุ18 ปี เป็นครูหรือบุคคลทัว่ไป อาย ุ18 ปี บุคคลทัว่ไป  
12 คดัเลือกผูข้บัรถขบั/ผูดู้แล คดัเลือก ไม่ 

13 ขอ้ก าหนดใบอนุญาตขบัรถ กฎหมายขนส่งมาแลว้  3 ปี 
กฎหมายรถยนตม์าแลว้ 3 ปี 

ใบอนุญาตตามกฎหมายขนส่ง/รถสาธารณะ ขบัรถ
ไดท้นัที 

14 ป้ายขอ้ความรถโรงเรียน มี มี 
15 ไฟสญัญาณกระพริบ มี มี 
16 เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น มี มี 
17 เคร่ืองมือปฐมพยาบาล มี ไม่มี 
18 เคร่ืองมือส่ือสาร มี ไม่มี 
19 การอบรมผูข้บัรถ/ผูดู้แล ผา่นการอบรม ไม่ 
20 การควบคุมก ากบัดูแล โรงเรียน เจา้ของรถ/ผูข้บัรถ 
21 ผูด้  าเนินกิจการรถโรงเรียน มี ไม่ 
22 นกัเรียน : โรงเรียน โรงเรียนเดียว หลายโรงเรียน 
23 จ านวนนกัเรียน ตามจ านวนท่ีจดทะเบียนรถ ไม่เกิน 10 คน 
24 รายงานการจดัรถโรงเรียน เดือนละ 1 คร้ัง ไม่ 
25 ทะเบียนรถโรงเรียน มี ไม่ 
26 ทะเบียนประวติัคนขบัรถ มี ไม่ 
27 ทะเบียนประวติัคนดูแลนกัเรียน มี ไม่ 
28 รายงานการตรวจสอบรถ มี ไม่ 
29 รายงานการเกิดอุบติัเหต ุ ทุกคร้ัง ไม่ 
30 ค่าจา้ง โรงเรียน ผูป้กครองเป็นรายบุคคล 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

3-26 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

ความแตกต่างระหวา่งรถโรงเรียนกบัรถรับส่งนกัเรียน ตามท่ีแสดงไวใ้นตารางขา้งตน้น้ี  จะเห็นไดว้า่ มี
ความแตกต่างหลายประการท่ีเป็นสาระส าคญั ท่ีส่งผลให้ โรงเรียนต่างๆ ไม่นิยมใชร้ถท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย
ขนส่งมาใช้เป็นรถโรงเรียน แต่น ารถท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายรถยนตม์าใช้เป็นรถโรงเรียนแทน ซ่ึงสามารถ
ความแตกต่างท่ีเป็นสาระส าคญัได ้5 ประการ ดงัน้ี 
               1. ความแตกต่างทางดา้นกฎหมายท่ีจดทะเบียนรถ 
                   กล่าวคือ การจดทะเบียนรถตามกฎหมายรถยนต์ จะมีความสะดวกรวดเร็วกว่า การจดทะเบียนรถ
ตามกฎหมายการขนส่งทางบก ท่ีจะตอ้งมีเอกสารและขั้นตอนต่างๆ ท่ีมากและยุง่ยากกวา่ 
               2. ความแตกต่างทางดา้นสีของรถ 
                   กล่าวคือ สีของรถโรงเรียน จะต้องเป็นสีเหลืองคาดด า ท าให้ผูท่ี้ต้องการจดทะเบียนรถเป็นรถ
โรงเรียน จะตอ้งเสียเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการท าสีรถให้เป็นสีเหลืองคาดด า และเม่ือเลิกใช้รถเป็นรถโรงเรียน ก็
ตอ้งเสียเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการท าสีรถให้เป็นสีอ่ืนๆ ขณะท่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลท่ีโรงเรียนน ามาใช้เป็นรถ
โรงเรียน จะใชสี้อะไรก็ได ้ไม่ตอ้งเสียเงินเป็นค่าใชจ่้ายในการท าสีรถถึงสองคร้ัง  
               3. ความแตกต่างทางดา้นทางข้ึนลงดา้นขา้งรถ 
                   กล่าวคือ รถโรงเรียนมีทางข้ึนลงด้านขา้งรถเท่านั้น ท าให้มีขอ้จ ากดัท่ีจะตอ้งเป็นรถบสัหรือรถตู้
เท่านั้น ขณะท่ีรถรับส่งนกัเรียนจะมีทางข้ึนลงดา้นขา้งรถหรือดา้นทา้ยรถก็ได ้ 
               4. ความแตกต่างทางดา้นฟิลม์กรองแสง 
                   กล่าวคือ รถโรงเรียนจะติดฟิล์มกรองแสงไม่ได ้ขณะท่ีรถรับส่งนกัเรียนติดฟิล์มท่ีความเขม้ไม่เกิน
ร้อยละ 40 ได ้
               5. ความแตกต่างทางดา้นอายแุละใบอนุญาตขบัรถ 
                   กล่าวคือ ผูข้ ับรถโรงเรียนจะต้องมีอายุ 25 ปี ข้ึนไป และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู ้ข ับรถตาม
กฎหมายขนส่งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี  ขณะท่ีผูข้บัรถรับส่งนกัเรียนไม่จ  ากดัอายุ และถา้ใชใ้บอนุญาตให้เป็นผู ้
ขบัรถตามกฎหมายขนส่งก็สามารถขบัรถรับส่งนกัเรียนไดท้นัที  

5.  สถานการณ์ทางสังคมและทางกฎหมายของรถรับส่งนักเรียน 
               การท่ีมนุษยม์าอยู่รวมกนัเป็นสังคม ก็เพื่อการด ารงอยู่ของชีวิตเพื่อสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆ 
ของตนเอง ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนันั้น ท าใหเ้กิดการรวมตวักนัและพฒันาเป็นสถาบนัทางสังคมเกิดข้ึน  ทั้ง
สถาบนัในลกัษณะของกลุ่มบุคคลและในลกัษณะขององค์กร และสถาบนัท่ีเกิดข้ึนโดยพฤตินัยและโดยการ
จดัตั้ง  เช่น สถาบนัครอบครัว สถาบนัผูสู้งอายุ สถาบนันกัเรียน สถาบนัครู สถาบนัการศึกษา สถาบนัเศรษฐกิจ 
สถาบันผูป้ระกอบอาชีพต่างๆ สถาบนัการเมืองและการปกครอง เป็นต้น สถาบันต่างๆ เหล่าน้ี จะมีความ
เคล่ือนไหว ท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงทั้งในทางบวกและทางลบตลอดเวลา ตามความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนของคนใน
สังคม อาจชา้บา้งหรือเร็วบา้งตามปัจจยัแวดลอ้มของสถาบนันั้นๆ  เช่น จ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน โลกทศัน์ของ
คนในสังคม การมีนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ การเขา้ถึงบริการสาธารณะต่างๆ ของรัฐ เป็นตน้ อยา่งไรก็
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ตามปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ เหล่าน้ี ส่งผลโดยตรงและทางออ้มต่อระดบัความตอ้งการของคนในสังคมตลอดเวลา    
ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ สถาบนัทางสังคมเป็นรูปแบบทางสังคม ท่ีแสดงออกถึงความตอ้งการร่วมกนัของคนในสังคม  
               การเปล่ียนแปลงของสถาบนัทางสังคม จะมีลกัษณะเป็นการปรับตวัของบุคคลและของกลุ่มไปเร่ือยๆ 
ตามสถานการณ์และปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบ โดยไม่มีการวางแผน
หรือเตรียมการณ์ไวล่้วงหนา้  ซ่ึงอาจเรียกวา่ เป็นการเปล่ียนแปลงทางวิวฒันาการความตอ้งการของสถาบนัทาง
สังคม ซ่ึงอาจเป็นการเปล่ียนแปลงจากรูปแบบหน่ึงไปสู่รูปแบบหน่ึง เช่นตวัอย่างกรณีประเทศไทย การ
เปล่ียนแปลงจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมือง การเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นตน้ หรือเปล่ียนแปลงบางอยา่งท่ีแตกต่างกนัตามบริบทของพื้นท่ี 
และวฒันธรรมเดิมของแต่ละสังคม ตวัอยา่งเช่น  ความช่วยเหลือเก้ือกูลของคนท่ีอยูใ่นสังคมเมืองท่ีเป็นหมู่บา้น
จดัสรรท่ีมีต่อกนัในระดบัท่ีนอ้ยกวา่คนท่ีอยูใ่นสังคมชนบทท่ีเรียกวา่หมู่บา้นหรือชุมชน เป็นตน้ 
               มีค  ากล่าวเป็นภาษาลาตินไวว้า่ “Ubi Socxietas, Ibi jus” หรือแปลเป็นภาษาไทยไดว้า่ “ท่ีใดมีสังคม ท่ี
นัง่มีกฎหมาย” หมายความวา่ สังคมจะด ารงอยูไ่ดก้็จะตอ้งมีกฎหมายบงัคบัใช ้ซ่ึงเป็นค ากล่าวท่ีแสดงให้เห็นวา่ 
สังคมกบักฎหมายมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด การเปล่ียนแปลงทางดา้นต่างๆ ของสังคม ยอ่มส่งผลกระทบ
ท าให้มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายไปตามสถานการณ์ของสังคม หรืออาจกล่าวไดว้่า วิวฒันาการของกฎหมาย
เกิดข้ึนตามวิวฒันาการของสังคม เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ กฎหมายเป็นเคร่ืองมือท่ีก าหนดความสัมพนัธ์ของ
สถาบนัต่างๆในสังคม ใหธ้ ารงอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งปกติสุข ในเม่ือสถานการณ์ของสถาบนัทางสังคมเปล่ียนแปลง
ไป เคร่ืองมือในการก าหนดความสัมพนัธ์ของสถาบนัต่างๆ ในสังคม  คือ กฎหมาย ซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด
กรอบความประพฤติของคนในสังคมและสถาบนัต่างๆ ในสังคมให้ปฏิบติัตาม และมีการลงโทษแก่ผูท่ี้ฝ่าฝืน จึง
ต้องเปล่ียนแปลงไปตามความต้องการของสังคมด้วย  เพราะไม่เช่นนั้ น กฎหมายนั้ น ก็จะแปรสภาพจาก
เคร่ืองมือในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม ไปสู่การเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความไม่เป็นธรรมใหแ้ก่สังคม   
               ววิฒันาการของรถรับส่งนกัเรียนท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ การท่ีชาวบา้นไดน้ ารถ
ประเภทต่าง ๆ ท่ีตนเองมีอยูม่าใช้รับจา้งรับส่งนกัเรียนนั้น ถือไดว้า่ มีลกัษณะเป็นการร่วมกนัเพื่อจดัการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีของคนในหมู่บา้นและชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ย นกัเรียน ผูป้กครอง และคนขบัรถรับส่ง
นกัเรียน เน่ืองมาจากสาเหตุส าคญัท่ีเป็นสถานการณ์ทางสังคม ดงัน้ี 
               1) เพื่อให้นกัเรียนไดมี้โอกาสทางการศึกษา ไดเ้ขา้รับการศึกษายงัโรงเรียนท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะน าไปสู่การ
มีโอกาสทางสังคมหลงัจากท่ีจบการศึกษาแล้ว ทั้ งในด้านของการประกอบอาชีพ การมีครอบครัว และการ
ด าเนินชีวติร่วมกบัคนอ่ืนในสังคม  
                   โอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางสังคม เป็นกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดไวใ้ห้เป็นสิทธิท่ีพึงไดรั้บ 
และเป็นหน้าท่ีท่ีจกัตอ้งกระท า  เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 พระราชบญัญติั
การศึกษาภาคบังคบั พ.ศ.2545 ปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็กและเยาวชน องค์การสหประชาชาติ และ
ปฏิญญาอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม เป็นตน้ 
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               2) เพื่อให้นักเรียนมียานพาหนะเดินทางไปโรงเรียนเพื่อได้รับโอกาสทางการศึกษา อนัเน่ืองมาจาก
สาเหตุท่ี ไม่มีรถโดยสารประจ าทางในพื้นท่ี  
                   หน้าท่ีในการจดัท าหรือจดัให้มีรถโดยสารประจ าทางในพื้นท่ี เพื่อเป็นยานพาหนะในการเดินทาง
จากบ้านไปโรงเรียนและจากโรงเรียนกลับมายงับ้าน เป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องจดัท าและจดัให้มี ตามท่ีมี
ก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 และพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
               ผลของสถานการณ์ทางสังคมท่ีส าคญั 2 สาเหตุขา้งตน้ ส่งผลกระทบต่อสังคมดงัน้ี 
               1) โรงเรียนและสถาบนัการศึกษา ไดรั้บผลกระทบท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
                     1.1 มีรถรับส่งนกัเรียนเกิดข้ึนทุกโรงเรียน ท าให้นกัเรียนสามารถเดินทางไปโรงเรียนท่ีตั้งอยู่นอก
ชุมชน นอกเมือง หรือในท่ีไม่มีรถโดยสารประจ าทาง ไดโ้ดยสะดวกดว้ยการใชร้ถรับส่งนกัเรียน 
                     1.2 มีการแข่งขนัพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีข้ึน เพื่อให้เป็นท่ีตอ้งการเขา้รับการศึกษา
ของนกัเรียน   
               2) เกิดอาชีพใหม่ของประชาชนในพื้นท่ี คือ อาชีพรับจา้งรับส่งนกัเรียน ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน  
               3) ผูป้กครองสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มท่ี ไม่ต้องไปส่งบุตรหลานด้วยตนเอง สามารถ
ประหยดัค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการไปรับส่งบุตรหลานด้วยตนเอง และไม่มีความกังวลใจหากให้บุตรหลาน
เดินทางไปโรงเรียนดว้ยตนเองหรือดว้ยรถจกัรยานหรือรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงมีความเส่ียงจากอุบติัเหตุท่ีสูง  
               ดงัท่ีกล่าวมาน้ี จะเห็นไดว้า่รถรับส่งนกัเรียน มีความเก่ียวพนักบัสถาบนัทางสังคม ท่ีส าคญั 3 สถาบนั  
ไดแ้ก่ สถาบนัการศึกษา สถาบนัครอบครัว และสถาบนัชุมชน ความตอ้งการดงัท่ีจ  าแนกมาขา้งตน้น้ี  ลว้นแต่
เป็นความตอ้งการท่ีส่งผลต่อการพฒันาสถาบนัทั้งสามซ่ึงเป็นระบบยอ่ยของสถาบนัประเทศซ่ึงเป็นระบบหลกั
ของประเทศ ให้มีความเจริญกา้วหนา้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงหากสถาบนัทั้งสามมีการพฒันาไปสู่ความ
เจริญแลว้ ก็จะส่งผลใหป้ระเทศมีความเจริญกา้วหนา้และมีความมัน่คงเช่นเดียวกนั 
               ในดา้นของสถานการณ์ทางกฎหมายของรถรับส่งนกัเรียนดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  จะเห็นวา่ กฎหมาย
ท่ีเก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียน เร่ิมใชม้าตั้งแต่ พ.ศ.2547 และยงัคงหลกัการเดิมมาจนถึงปัจจุบนัน้ี เป็นเวลาถึง 14 ปี 
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงหลกัการอนุญาตให้รถยนต์ประเภทอ่ืนๆ มาใช้รับส่งนักเรียน  ก าหนดอนุญาตให้
เฉพาะรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลมีท่ีนัง่เกินเจด็คนแต่ไม่เกินสิบสองคน หรือรถยนต ์รย.2  ท่ีสามารถน ามาขออนุญาต
จากนายทะเบียนเพื่อใช้รับจา้งรับส่งนักเรียนได้ ซ่ึงได้แก่ รถตู้ และรถกระบะลักษณะสองแถว เท่านั้น ซ่ึง
ตลอดเวลาท่ีผา่นมา กรมการขนส่งทางบกก็ใชม้าตรการในการจบั ปรับ และห้ามรถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่ถูกตอ้ง
ไม่ให้วิ่งรับส่งนักเรียนมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถห้ามปรามหรือบังคบัใช้กฎหมายได้อย่างเต็มท่ี เพราะ
กรมการขนส่งทางบกก็ตระหนกัวา่ จะท าให้นกัเรียนตอ้งไดรั้บความล าบากและความเดือดร้อนในการเดินทาง
ไปโรงเรียน ซ่ึงถือว่า กฎหมายท่ีเก่ียวกับรถรับส่งนักเรียนน้ี เป็นกฎหมายท่ีมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติั ท่ีท าให้
สังคมไม่อาจปฏิบติัตามได้ แม้แต่กรมการขนส่งทางบกในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจะต้องบงัคบัใช้
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กฎหมาย และในประการส าคญั อาจถือได้ว่าเป็นกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคขดัขวางท่ีส าคญั ต่อโอกาสในการ
ไดรั้บการบศึกษาของนกัเรียน และเป็นอุปสรรคขดัขวางการเดินทางไปโรงเรียนของนกัเรียน 
               ดงันั้น ในฐานะท่ีกฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสัมพนัธ์ของสถาบนัต่างๆ ในสังคม  และเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาประเทศให้มีความเจริญกา้วหนา้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  เม่ือความตอ้งการของสังคม
มีการเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึน และความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนของสถาบนัทั้งสามน้ี  เกิดข้ึนจากการ
ท่ีจะตอ้งท าหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไวป้ระการหน่ึง และเกิดข้ึนจากการไม่สามารถเขา้ถึงบริการสาธารณะ
ของรัฐท่ีรัฐไม่สามารถจดัท าให้ไดอี้กประการหน่ึง  รัฐในฐานะเป็นผูป้กครอง เป็นผูใ้ชอ้  านาจมหาชน ก็ควรท่ี
จะตอ้งปรับปรุงออกกฎหมายรถรับส่งนกัเรียนข้ึนใหม่  ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการโดยรวมของประชาชนและสถาบนัทางสังคมต่างๆ ได ้

.......................................... 
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บทที ่4  การตดัสินใจเลือกโรงเรียนและเลือกใช้ยานพาหนะเพ่ือเดนิทางไปโรงเรียน 

1. บทน า 
               แต่เดิมการศึกษาของไทย อาศัยบ้าน  วดั ว ัง เป็นสถานศึกษา มาตั้ งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ ต่อมาพระบาทสมเด็จจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5  ทรงริเร่ิมวางรากฐานการประถมศึกษา
ของไทยข้ึน โดยไดจ้ดัตั้งโรงเรียนแห่งแรกข้ึนในพระบรมมหาราชวงั เม่ือ พ.ศ.2414 และขยายการศึกษาต่อไป
ตามหวัเมืองต่างๆ ต่อมาเม่ือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 6  ข้ึนเสวยราชสมบติั พระองค์
ไดท้รงรับภารกิจเก่ียวกบัการจดัการศึกษา ทรงยกฐานะโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ท่ีทรงสร้างในปี พ.ศ. 2453 ข้ึนเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทรงให้จดัสร้างโรงเรียนเพาะ
ช่างข้ึนในปี พ.ศ. 2456  ทรงจดัตั้งโรงเรียนเบญจมราชาลยัเพื่อฝึกหดัครูในปี พ.ศ. 2456  ทรงตั้งโรงเรียนฝึกหัด
ครูชั้นประถมในปี พ.ศ.2460  ในปี พ.ศ.2461 ไดท้รงตราพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ข้ึนใชบ้งัคบั เพื่อให้เด็ก
ทุกคนรู้หนงัสือ  ต่อมาในปี พ.ศ.2464 ทรงตราพระราชบญัญติัประถมศึกษา ออกบงัคบัใชเ้ป็นพื้นท่ีไป ซ่ึงเป็น
การศึกษาภาคบงัคบัคร้ังแรก โดยบงัคบัให้เด็กท่ีมีอายุ 7-14 ปีบริบูรณ์ เรียนหนงัสืออยู่ในโรงเรียนโดยไม่ตอ้ง
เสียค่าเล่าเรียน   นอกจากน้ียงัทรงตั้ งโรงเรียนประชาบาลข้ึนตามท้องท่ีในอ าเภอ ต าบลต่างๆกัน โดยให้
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผูดู้แล 
               การประถมศึกษาของไทยได้เจริญรุดหน้าไปตามล าดับ ในปี พ.ศ.2509 ได้มีการโอนโรงเรียน
ประชาบาลนอกเขตเทศบาลทั้งหมดให้แก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการกระจายอ านาจ
ให้ท้องถ่ินมีบทบาทในการจดัการศึกษา และในปี พ.ศ.2523 มีพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียน
ประชาบาล และโรงเรียนประถมศึกษาไปสั งกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ด้วยเหตุน้ี จึงท าให้ในปัจจุบนัประเทศไทย มีโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเป็นจ านวนมาก ตามลักษณะของรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาค ได้แก่ จงัหวดั อ าเภอ ต าบลและ
หมู่บา้น  และยงัมีโรงเรียนอีกประเภทหน่ึงเกิดข้ึน และอยูใ่นสังกดัของส านกังานต ารวจแห่งชาติหรือกรมต ารวจ
ในสมยัก่อน คือโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ท่ีกระจายอยูใ่นพื้นท่ีถ่ินทุรกนัดารท่ีติดต่อกบัประเทศขา้งเคียง 

2. ลกัษณะทางกายภาพของโรงเรียน 
               ปัจจุบนั ประเทศไทยมีโรงเรียน รวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 45,000 แห่ง สามารถแยกสังกดัของโรงเรียน
ต่างๆ ไดเ้ป็น 3 สังกดั ดงัน้ี (ไม่นบัรวมสถาบนัการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป) 
                    1. โรงเรียนในสังกดัของรัฐบาล ไดแ้ก่ โรงเรียนระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และสถาบนั
อาชีวศึกษา ท่ีเป็นของรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
                    2. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นตน้   

http://campus.sanook.com/1380493/
https://www.sanook.com/home/
http://campus.sanook.com/u-life/
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                    3. โรงเรียนในสังกัดเอกชนหรือโรงเรียนราษฎร์ เป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนสายสามัญและสาย
อาชีวศึกษา แมว้า่จะเป็นโรงเรียนเอกชน แต่ก็ข้ึนตรงต่อส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
เป็นหน่วยงานในสังกดัส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
               โรงเรียนต่างๆ เหล่าน้ี จะกระจายกนัตั้งอยูต่ามพื้นท่ีต่างๆ ทุกจงัหวดั ดงัน้ี 
                โรงเรียนในอ าเภอเมือง ในเขตอ าเภอเมืองจะเป็นท่ีตั้ งของโรงเรียนทุกระดับชั้นทุกสังกัด และมี
โรงเรียนเป็นจ านวนมาก ตั้ งแต่ชั้ นอนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนต้น มธัยมศึกษาตอนปลาย และ
โรงเรียนอาชีวศึกษาต่างๆ  ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงและเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  หรือท่ีเรียกวา่เป็น
โรงเรียนประจ าจงัหวดั                
               โรงเรียนในอ าเภอเมืองหรือโรงเรียนในเมือง จะมีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีดีกวา่โรงเรียนท่ีอยูต่าม
อ าเภอรอบนอก เพราะเป็นโรงเรียนท่ีอยูใ่นจุดศูนยก์ลางของความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของจงัหวดั 
แวดลอ้มไปดว้ยหน่วยงานราชการของทุกกระทรวง  งบประมาณในดา้นต่างๆ ทั้งท่ีมาจากกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ก็จะมุ่งตรงมายงัโรงเรียนในเมือง แมแ้ต่ครูท่ีมีความสามารถในการสอนก็
มกัจะขอประจ าอยูแ่ต่เฉพาะโรงเรียนในเมือง โรงเรียนในเมืองจึงเป็นเป้าหมายของผูป้กครองท่ีตอ้งการให้บุตร
หลานไดเ้ขา้รับการศึกษา และเป็นความใฝ่ฝันของนกัเรียนท่ีตอ้งการมาเรียนอยูด่ว้ยเช่นกนั 
               โรงเรียนในอ าเภอรอบนอก ทุกอ าเภอมกัจะมีโรงเรียนประจ าอ าเภอ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนสาย
สามัญของรัฐ โรงเรียนในสังกัดเอกชนก็มีเฉพาะท่ีเป็นอ าเภอใหญ่ๆ  เปิดสอนระดับประถมจนถึงระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย  บางแห่งก็เปิดสอนเฉพาะระดบัชั้นมธัยมศึกษา   นักเรียนท่ีเรียนอยู่กับโรงเรียนตาม
อ าเภอรอบนอกส่วนใหญ่จะเป็นนกัเรียนท่ีมีบา้นพกัอยูใ่นอ าเภอนั้น หรืออาจเป็นนกัเรียนท่ีอยูต่ามเขตรอยต่อ
ระหวา่งอ าเภอ ระยะทางเดินทางไม่ไกลมากก็จะเรียนขา้มอ าเภอ     
               ในสมยัก่อน การเดินทางเขา้ตวัเมืองหรือตวัจงัหวดัไม่มีความสะดวกสบายเหมือนสมยัน้ี  นักเรียนมี
บา้นอยู่อ  าเภอไหนก็จะเรียนยงัโรงเรียนของอ าเภอนั้น  บางโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงเทียบเท่าหรือ
ดีกว่าโรงเรียนในเมือง ต่อมาเม่ือการเดินทางมีความสะดวกสบายข้ึน ดว้ยสาเหตุทางดา้นความเจริญและสังคม
ทางพื้นท่ีท่ียงัมีความแตกต่างกนัระหวา่งโรงเรียนในเมืองกบัโรงเรียนระดบัอ าเภอ  จึงท าให้นกัเรียนส่วนใหญ่ท่ี
อยูต่ามอ าเภอรอบนอก เดินทางไปเรียนยงัโรงเรียนท่ีอยูใ่นเมือง จึงท าใหใ้นปัจจุบนัน้ี โรงเรียนระดบัอ าเภอส่วน
ใหญ่มีนกัเรียนนอ้ยลงกวา่สมยัก่อนมาก ความมีช่ือเสียงในดา้นการเรียนการสอนของโรงเรียนระดบัอ าเภอก็จาง
หายไป กลายเป็นโรงเรียนธรรมดาโรงเรียนหน่ึง         
               โรงเรียนในต าบลและหมู่บ้าน  โรงเรียนในต าบลเป็นโรงเรียนท่ีตั้งอยูต่ามต าบลต่างๆ เรียกวา่โรงเรียน
ประจ าต าบล ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนประจ าต าบลจะมีทุกต าบลของประเทศไทย สมยัก่อนจะ
เปิดการสอนเพียงแค่ระดบัประถมศึกษา ปัจจุบนัโรงเรียนประจ าต าบลบางแห่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิด
สอนจนถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   ส่วนโรงเรียนในหมู่บา้นจะตั้งอยูต่ามหมู่บา้นต่างๆ ในต าบลนั้นๆ แต่มีไม่ครบ
ทุกหมู่บา้น เปิดสอนเพียงแค่ชั้นประถมศึกษาและอนุบาล(สมยัเป็นโรงเรียนประชาบาลสอนแค่ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนก็จดัอยูใ่นประเภทโรงเรียนระดบัหมู่บา้น นกัเรียนท่ีเขา้เรียนยงัโรงเรียน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ระดบัต าบลและระดบัหมู่บา้น จะมีเป็นจ านวนไม่มาก และส่วนใหญ่มีบา้นเรือนอยูใ่นเขตต าบลหรือหมู่บา้นนั้น 
การเดินทางใช้การเดินเทา้เป็นส่วนใหญ่ และมาดว้ยรถจกัรยาน รถจกัรยานยนต์และผูป้กครองมารับส่งด้วย
รถจกัรยานยนตแ์ละรถจกัรยานยนตพ์ว่งขา้ง 
               ในอดีตท่ีผ่านมาของโรงเรียนระดบัต าบลและหมู่บา้น จะมีเฉพาะนกัเรียนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเขา้เรียน มาก
บา้งน้อยบา้งตามจ านวนนกัเรียนของแต่ละพื้นท่ี และมกัจะไม่ไปเรียนยงัโรงเรียนท่ีต่างหมู่บา้นและต่างต าบล 
ต่อมาเม่ือการเดินทางสัญจรมีความสะดวกสบายข้ึน ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีฐานะก็มกัจะส่งให้บุตรหลานให้ไป
เรียนยงัโรงเรียนในอ าเภอหรือในตวัเมือง เพราะโรงเรียนในระดบัหมู่บา้นมีแค่ชั้นประถมศึกษา ส่วนโรงเรียน
ในระดบัต าบลท่ีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีแค่ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ หากตอ้งการให้บุตรหลานเรียนจนจบชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ก็จะตอ้งไปสอบเขา้เรียนยงัโรงเรียนประจ าอ าเภอ ซ่ึงเป็นท่ีวุน่วายและไม่มีหลกัประกนั
วา่จะไดเ้ขา้เรียนต่อหรือไม่  เพื่อความสะดวกและความมัน่ใจ ผูป้กครองจึงให้บุตรหลานไปเรียนยงัโรงเรียนใน
อ าเภอตั้งแต่ชั้นประถมหรือมธัยมตน้เสียทีเดียว ด้วยเหตุน้ีในช่วงเวลาต่อมา จ านวนนักเรียนของโรงเรียนใน
ระดบัต าบลและหมู่บ้านจึงมีจ านวนน้อยลงเร่ือยๆ และมีบางโรงเรียนต้องยุบไปรวมกบัโรงเรียนอ่ืนๆ ตาม
นโยบายของผูบ้ริหารกระทรวงศึกษาธิการแต่ละยคุสมยั 
               ดงัท่ีกล่าวมาน้ี จะเห็นวา่ ลกัษณะทางกายภาพของโรงเรียนในระดบัต่างๆ ท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่ง
ชดัเจนในหลายๆ ดา้น ลว้นแต่เป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนเพื่อเขา้เรียนของนกัเรียนและ
ผูป้กครอง ทั้งส้ิน  
               จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบนั ปัจจยัท่ีเป็นแรงจูงใจต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนเพื่อเขา้เรียนของ
นกัเรียนและผูป้กครอง มี 4 ประการ ดงัน้ี 
               1. ความมีช่ือเสียงของโรงเรียน เช่น จ านวนนกัเรียนท่ีสามารถสอบเขา้มหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงไดม้าก 
นกัเรียนชนะการประกวดต่างๆ ความสามารถหรือเทคนิคทกัษะของครูผูส้อนท่ีสามารถสอนให้นกัเรียนเขา้ใจ
ไดง่้าย และสอบไดเ้กรดท่ีดีๆ ความใส่ใจและความสนใจของผูบ้ริหารโรงเรียนและคณะครู รวมถึงการอุปกรณ์
การเรียนการสอนท่ีครบถว้นสมบูรณ์ เป็นตน้ ต่างๆ เหล่าน้ี  ลว้นแต่เป็นปัจจยัทางดา้นกายภาพท่ีท าให้โรงเรียน
นั้นเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพทางดา้นการเรียนการสอน  
                  จากการศึกษา พบว่า  ความมีช่ือเสียงของโรงเรียน เป็นแรงจูงใจและเป็นค่านิยมท่ีส าคญัท่ีสุด ของ
การตดัสินใจเลือกเข้าเรียนของนักเรียน และการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนของผูป้กครอง ด้วยเหตุน้ี 
โรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงจะอยูใ่นอ าเภอเมืองหรือในตวัเมืองจึงมีนกัเรียนเป็นจ านวนมาก  ในขณะท่ีโรงเรียนท่ีไม่
มีช่ือเสียงเช่น โรงเรียนระดบัอ าเภอและระดบัต าบลกบัหมู่บา้นจะมีนกัเรียนเป็นจ านวนท่ีนอ้ย 
               2. โอกาสทางการศึกษา หมายถึง ส่ิงท่ีนกัเรียนจะไดรั้บจากการเขา้เรียนท่ีโรงเรียนนั้น เช่น โควตา้เรียน
ต่อในระดบัมหาวิทยาลยัต่างๆ การร่วมกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน การเรียนพิเศษหรือความรู้ทางดา้น
อ่ืนๆ จากวิชาท่ีเรียน เป็นตน้ โอกาสทางการศึกษาเหล่าน้ี เป็นเง่ือนไขการตดัสินใจท่ีส าคญัของนกัเรียน เพราะ
ส่งผลต่ออนาคตและความคาดหวงัของนกัเรียนในการเรียนต่อระดบัมหาวิทยาลยัโดยตรง เช่น โควตา้เรียนต่อ
ในระดบัมหาวิทยาลยั สาขาวิชาต่างๆ และเป็นจ านวนมากหลายโควตา้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีเฉพาะโรงเรียนใหญ่ๆ 
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ท่ีมีช่ือเสียงและกบัโรงเรียนในเมืองเท่านั้น  ส่วนโรงเรียนระดบัอ าเภอจะมีน้อยมาก และก็จะมีโควตา้เรียนต่อ
เป็นเพียงบางสาขาและเป็นจ านวนไม่เกิน 1 หรือ 2 โควตา้ หรือไม่มีเลย ดงันั้น นกัเรียนส่วนใหญ่จึงเลือกมาเรียน
ยงัโรงเรียนในเมือง แมว้า่จะตอ้งนัง่รถไกลขา้มอ าเภอก็ตาม 
               3. โอกาสทางสังคม หมายถึง ส่ิงท่ีนกัเรียนจะไดรั้บจากสภาพแวดลอ้มทางสังคมจากบริเวณโดยรอบ
ของโรงเรียน เช่น การมีศูนยก์ารคา้ การมีห้องสมุด มีโรงเรียนกวดวิชา การมีกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เป็นตน้ 
โอกาสทางสังคมเหล่าน้ี มีลกัษณะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน   เป็นประสบการณ์ของนกัเรียนท่ีจ าเป็นตอ้ง
น าไปใชใ้นการศึกษาต่อและการด ารงชีวติในสังคม ซ่ึงโอกาสเหล่าน้ี จะมีเฉพาะโรงเรียนท่ีอยูใ่นตวัเมืองเท่านั้น 
               4. การเดินทางไปโรงเรียน หมายถึง นกัเรียนจะเดินทางไปโรงเรียนอย่างไร ดว้ยยานพาหนะอย่างไร 
ในสมยัก่อนการเดินทางไปโรงเรียน ไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าเรียน  
เพราะนกัเรียนสมยัก่อนจะเรียนกบัโรงเรียนท่ีอยูใ่กลบ้า้นในพื้นท่ี  การเดินทางใชว้ธีิการเดินเทา้หรือรถจกัรยาน  
จะไม่เดินทางขา้มต าบลขา้มอ าเภอไปเรียนในตวัเมืองหรือตวัจงัหวดัเหมือนในยุคสมยัน้ี  แต่ดว้ยความเจริญท า
ให้เดินทางไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็วข้ึน มีรถโดยสารประจ าทางวิ่งให้บริการ ท าให้ การเดินทางของนกัเรียน
เพื่อไปโรงเรียน เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนเพื่อเขา้เรียน 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง โรงเรียนในช่วงประมาณปี พ.ศ.2520 ทีน่ักเรียนใช้จกัรยานเดนิทางไปโรงเรียน 
 

               ปัจจยัท่ีเป็นแรงจูงใจต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าเรียนของนักเรียนและผูป้กครอง ทั้ ง 4 
ประการ ดงัท่ีกล่าวมาน้ี ลว้นแต่มีความสัมพนัธ์ต่อกนัในลกัษณะพลวตัร แรงจูงใจในการตดัสินใจมิไดข้ึ้นอยูก่บั
ปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงเป็นการเฉพาะ หากแต่ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของปัจจยัทั้ง 4 ประการ ท่ีจะตอ้งสอดคลอ้งและ
สัมพนัธ์ต่อกนัมากน้อยเพียงใด เช่น กรณีโรงเรียนในตวัเมือง แมว้า่โรงเรียนหลายแห่งจะมีช่ือเสียง แต่ถา้ตั้งอยู่
ในพื้นท่ีท่ีไม่มีระบบการเดินทางไปยงัโรงเรียนไดโ้ดยสะดวก นักเรียนกบัผูป้กครองก็จะเลือกเขา้โรงเรียนใน
ระดบัใกลเ้คียงกนั ท่ีมีระบบการเดินทางไปโรงเรียนไดส้ะดวกกวา่  ตวัอยา่งเช่น   
               กรณีศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เน่ืองในวโรกาสท่ีปี พ.ศ. 2535 เป็นปี
แห่งการเฉลิมฉลองเน่ืองในมหามงคลสมยัท่ีสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 
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5 รอบ ในการจดัตั้ งโรงเรียนแห่งน้ี กรมสามัญศึกษา ได้รับบริจาคท่ีดินจากผูมี้จิตศรัทธา  ณ บริเวณถนน 
พุทธมณฑลสาย 3 แขวงทววีฒันา เขตทวีวฒันา จ านวน 2 ไร่  และไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณอนัสูงยิง่ จากสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้โรงเรียนมธัยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ของกรมสามัญศึกษาว่า "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ" เม่ือวนัท่ี  
10 สิงหาคม พ.ศ. 2535 โรงเรียนสตรีวทิยา 3 พุทธมณฑล จึงเปล่ียนช่ือใหม่เป็น "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรี
วทิยา พุทธมณฑล" และถือเอาวนัท่ี 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวนัสถาปนาโรงเรียน  
               โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เปิดสอนในระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้นและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยูใ่นซอยห่างจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ประมาณ 1 กิโลเมตร ติดกบัส านกังานเขต
ทวีวฒันาและสถานีต ารวจธรรมศาลา ไม่มีรถโดยสารประจ าทาง(เคยมีแต่เลิกประกอบการขนส่ง) และไม่มี
ระบบการเดินทางด้วยยานพาหนะอย่างอ่ืนๆ  ผูบ้ริหารโรงเรียนและกลุ่มผูป้กครองนักเรียนจึงได้จดัให้มีรถ
รับส่งนกัเรียนดว้ยรถตูแ้ละรถกระบะ 4 ลอ้ ลกัษณะสองแถว เพื่อใชเ้ป็นยานพาหนะในการเดินทางของนกัเรียน
จากสถานท่ีต่างๆ มายงัโรงเรียน ท าให้การเดินทางมาโรงเรียนเป็นเร่ืองท่ีสะดวก ซ่ึงมีผลท าให้ในปัจจุบัน
โรงเรียนสตรีวิทยา พุทธมณฑล น้ี มีนักเรียนกว่า 2,800 คน และในจ านวนน้ี นักเรียนประมาณร้อยละ 80 
เดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียนท่ีทางโรงเรียนกบักลุ่มผูป้กครองร่วมกนัจดัท าข้ึน 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถตู้รับส่งนักเรียนของโรงเรียนนวมนิทราชินูทศิ สตรีวทิยา พุทธมณฑล 
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3.  รูปแบบการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนในปัจจุบัน 
               จากการศึกษาพบวา่ รูปแบบการเดินทางของนกัเรียนนบัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 
5 รูปแบบ โดย 1 รูปแบบ เป็นการเดินทางไปโรงเรียนดว้ยการเดินเทา้ และอีก 4 รูปแบบ เป็นการใชร้ถยนตเ์ป็น
ยานพาหนะในการเดินทาง ดงัน้ี   
               1. นักเรียนเดินเท้าไปโรงเรียน 
                   การเดินเทา้ไปโรงเรียน จะพบเห็นมากในสมยัก่อนทั้งโรงเรียนท่ีอยูใ่นเมืองและนอกเมือง  เพราะใน
สมยัก่อนยงัไม่มีทางรถยนตมี์แต่ทางเดินเทา้  ถนนท่ีพอมีก็อยูใ่นสภาพท่ีล าบาก ไม่มีรถโดยสารประจ าทาง ไม่มี
รถยนตใ์ช ้แต่ในปัจจุบนัแมจ้ะมีความเจริญข้ึน นกัเรียนท่ีบา้นอยูใ่กลโ้รงเรียนก็จะเดินไปโรงเรียน  แต่ส่วนใหญ่
มกัใชร้ถจกัรยานยนตห์รือรถจกัรยานเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียน 
                
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง การเดนิเท้าไปโรงเรียนของนักเรียนตามหมู่บ้านต่างๆ 

 
               2. ผู้ปกครองใช้รถไปรับส่งนักเรียนด้วยตนเอง  
                   การเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน โดยผูป้กครองน ารถไปรับส่งดว้ยตนเอง มีไดท้ั้งโรงเรียนใน
อ าเภอเมือง โรงเรียนในอ าเภอรอบนอก และโรงเรียนในต าบลและหมู่บา้น ซ่ึงจะมีเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนัไปตาม
ความจ าเป็นและความตอ้งการของแต่ละครอบครัว เช่น นกัเรียนมีบา้นอยูอ่  าเภอรอบนอก แต่ไปเรียนยงัโรงเรียน
ในเมือง และผูป้กครองก็ใช้รถเป็นพยานพาหนะไปท างานในเมือง ผูป้กครองก็จะให้บุตรหลานเดินทางไป
โรงเรียนกบัตนเองดว้ย  หรือในกรณีท่ีผูป้กครองมีเวลาพอ ก็มกัจะน ารถท่ีมีอยูไ่ปใชรั้บส่งบุตรหลานดว้ยตนเอง 
หรือนักเรียนมีบ้านอยู่ใกล้ๆ กับโรงเรียน รถท่ีน าไปใช้รับส่งบุตรหลาน ก็จะใช้รถยนต์ท่ีตนเองมีอยู่ เช่น 
รถจกัรยานยนต ์รถจกัรยานยนตพ์่วงขา้ง และรถยนตส่์วนตวั อยา่งไรก็ตาม การท่ีผูป้กครองน ารถไปรับส่งบุตร
หลานท่ีโรงเรียนดว้ยตนเองน้ี ท าใหผู้ป้กครองมีรายจ่ายทั้งทางตรงและทางออ้มเพิ่มข้ึน 
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ภาพแสดง รูปแบบผู้ปกครองใช้รถไปรับส่งนักเรียนด้วยตนเอง ด้วยรถจกัรยานยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รูปแบบผู้ปกครองใช้รถไปรับส่งนักเรียนด้วยตนเอง ด้วยรถจกัรยานยนต์พ่วงข้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รูปแบบผู้ปกครองใช้รถไปรับส่งนักเรียนด้วยตนเอง ด้วยรถยนต์ 
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               อยา่งไรก็ตาม ดว้ยสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีรัดตวั และเพื่อการประหยดัค่าใช้จ่าย ท าให้ผูป้กครองส่วน
ใหญ่ตอ้งเลิกการไปรับส่งบุตรหลานดว้ยตนเอง แลว้ให้บุตรหลานเดินทางไปโรงเรียนดว้ยตนเอง หรือดว้ยรถ
โดยสารประจ าทาง หรือรถรับจา้งอยา่งอ่ืนๆ แทน ยกเวน้เฉพาะนกัเรียนท่ีเป็นเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอยูใ่กล้ๆ  กบั
บา้นพกั  
               3. นักเรียนน ารถไปโรงเรียนด้วยตนเอง  
                   การน ารถไปโรงเรียนดว้ยตนเองของนกัเรียน เป็นรูปแบบท่ีนกัเรียนหลายๆ คน ตอ้งการ โดยเฉพาะ
นกัเรียนในระดบัมธัยมปลาย  เพราะเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตวัของตวัเอง หลงัเลิกเรียนแลว้จะไปหามา
ไหนก็ได้ จะกลับบ้านเวลาไหนก็ได้ ส่วนใหญ่จะใช้รถจกัรยานยนต์ มีเป็นส่วนน้อยท่ีใช้รถยนต์ซ่ึงจะเป็น
นกัเรียนในเมืองและผูป้กครองมีฐานะดี   แต่ถา้เป็นนักเรียนในจงัหวดัภูมิภาคระดบัชั้นประถมปีท่ี 5 หรือชั้น
ประถมปีท่ี 6 ท่ีขบัรถจกัรยานยนตไ์ด ้ก็จะขบัรถจกัรยานยนตม์าโรงเรียนดว้ยตนเอง และน านอ้งหรือเพื่อนซ้อน
ทา้ยมาดว้ย  นกัเรียนในระดบัชั้นประถมหรือมธัยมก็มีบา้งท่ีถีบรถจกัรยานมาโรงเรียน 
                   เหตุท่ีนักเรียน ตอ้งน ารถไปโรงเรียนด้วยตนเอง เกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ เช่น สภาวะความจ าเป็น
ของครอบครัว จากความตอ้งการของนกัเรียน จากปัญหาท่ีส าคญัมากท่ีสุด คือ ปัญหาการไม่มีรถโดยสารประจ า
ทางหรือรถรับจา้งอยา่งอ่ืนในพื้นท่ี ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้นกัเรียนเดินทางไปโรงเรียนไม่ได ้ อยา่งไรก็ตาม 
ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกบัการท่ีนักเรียนน ารถไปโรงเรียนด้วยตนเอง แต่ด้วยความจ าเป็นท่ีไม่อาจ
หลีกเล่ียงก็ตอ้งยนิยอม ทั้งท่ีตระหนกัดีวา่ อาจเกิดอุบติัเหตุในระหวา่งเดินทางไดโ้ดยง่าย 
                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รูปแบบนกัเรียนน ารถไปโรงเรียนด้วยตนเอง ด้วยรถจกัรยาน 
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            ภาพแสดง รูปแบบนกัเรียนน ารถไปโรงเรียนด้วยตนเอง ด้วยรถจกัรยานยนต์ 

 
               4. การเดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง  
                   การเดินทางไปโรงเรียนดว้ยรถโดยสารประจ าทาง เป็นรูปแบบการเดินทางท่ีประหยดัค่าใชจ่้ายกวา่ 
การท่ีผูป้กครองน ารถไปรับส่งและการท่ีนกัเรียนน ารถไปโรงเรียนดว้ยตนเอง แต่ในสถานการณ์จริง ไม่ปรากฏ
ว่ามีรถโดยสารประจ าทางครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีนักเรียนตอ้งใช้บริการ รถโดยสารประจ าทางส่วนใหญ่ก็จะมี
เฉพาะในเส้นทางจากอ าเภอรอบนอกไปยงัตวัเมืองหรือตวัจงัหวดัเท่านั้น ส่วนเส้นทางจากต าบลหรือหมู่บา้นไป
ยงัตวัจงัหวดั ก็จะมีรถโดยสารประจ าทางวิง่ให้บริการบา้งเป็นบางพื้นท่ี ถา้มีก็มีเฉพาะจากต าบลหรือหมู่บา้นวิ่ง
ไปตวัอ าเภอเท่านั้น ซ่ึงจะตอ้งต่อรถโดยสารประจ าทางไปยงัตวัจงัหวดัอีกต่อหน่ึงหรือหลายต่อ  ในดา้นของการ
ไดรั้บการบริการก็เป็นไปโดยยาก รถโดยสารประจ าทางไม่สามารถท าให้นกัเรียนเขา้ถึงบริการไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็ว เส้นทางรถโดยสารประจ าทางจะมีเฉพาะในเส้นทางสายหลกั ไม่ไดมี้เส้นทางไปยงัถนนสายยอ่ยท่ีแยก
ไปตามต าบลและหมู่บ้านต่างๆ เส้นทางรถโดยสารประจ าทางส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงหรือไม่ผ่านโรงเรียน ท าให้
นกัเรียนตอ้งไปต่อรถประจ าทางในเมืองอีกต่อหรือสองต่อ หรือ การวิ่งรับส่งผูโ้ดยสารของรถโดยสารประจ า
ทาง ท่ีตอ้งจอดรถรับส่งผูโ้ดยสารตลอดเส้นทาง ซ่ึงตอ้งใช้เวลาในการวิ่งรถท่ีนานมาก และเป็นเหตุให้นกัเรียน
อาจไปโรงเรียนไม่ทนัเวลาเขา้แถวหน้าเสาธงในเวลาเช้าและจะต้องถูกท าโทษ ในด้านของการได้รับความ
สะดวกบนรถโดยสารประจ าทางก็ไม่เป็นท่ีแน่นอน บางวนัอาจไดน้ัง่ บางวนัอาจไม่ไดน้ัง่และตอ้งยนืหรือโหน
ทา้ยรถเป็นระยะทางท่ีไกลๆ เป็นตน้  
                   ดว้ยเหตุน้ี การเดินทางดว้ยรถโดยสารประจ าทาง แมว้า่จะมีความประหยดั เพราะค่าโดยสารมีราคา
ถูก แต่ในดา้นของการเขา้ถึงการบริการก็ไม่สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของนกัเรียนท่ีใชบ้ริการไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ  และเพราะไม่มีระบบการเดินทางอย่างอ่ืนๆ นักเรียนจึงจ าเป็นตอ้งใช้บริการของรถโดยสาร
ประจ าทางอยา่งไม่มีทางเลือก และพร้อมท่ีจะไปใชรู้ปแบบการเดินทางอยา่งอ่ืนๆ ในทนัทีท่ีมีทางเลือก 
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ภาพแสดง รูปแบบการเดนิทางของนักเรียนด้วยรถโดยสารประจ าทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รูปแบบการเดนิทางของนักเรียนด้วยรถโดยสารประจ าทางในจงัหวดัภูมภิาค 
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   5. โดยรถรับส่งนักเรียน  
                   รูปแบบการเดินทางไปโรงเรียนด้วยรถรับส่งนักเรียน มีลักษณะท่ีใกล้เคียงกับการเดินทางไป
โรงเรียนโดยผูป้กครองใช้รถไปรับส่งดว้ยตนเอง คนขบัรถรับส่งนกัเรียนก็จะดูแลนักเรียนเสมือนวา่เป็นบุตร
หลานของตนเอง ไดน้ัง่บนรถในท่ีประจ าของตนเอง สามารถขอให้ผูข้บัรถจอดรอเพื่อนกัเรียนลงจากรถไปซ้ือ
อุปกรณ์การเรียนการสอนในระหวา่งทางได ้หรือจอดรอให้นกัเรียนไดรั้บประทานอาหารเชา้ก่อนถึงโรงเรียนได ้
บนรถรับส่งนกัเรียนก็จะมีแต่นกัเรียนท่ีรู้จกัมกัคุน้กนั แมว้า่จะต่างโรงเรียนต่างชั้นเรียนก็ตาม นกัเรียนเดินทาง
ไปถึงโรงเรียนตามก าหนดเวลา   ในดา้นของผูป้กครอง ก็สามารถใชเ้วลาท่ีตอ้งรับส่งบุตรหลานไปท างานหรือ
ประกอบภารกิจต่างๆ ได้ตามปกติ และไม่ตอ้งพะวงต่อการรับส่งและเวลาเดินทางของบุตรหลาน เพราะรถ
รับส่งนักเรียนจะรับจากประตูบา้นและไปส่งถึงประตูโรงเรียน  เดินทางไปกลบัตามเวลาท่ีก าหนด ค่าจา้งรถ
รับส่งนกัเรียนก็ถูกกวา่ค่าโดยสารของรถโดยสารประจ าทางประหยดัค่าใชจ่้ายมากกวา่การไปรับส่งบุตรหลานท่ี
โรงเรียนด้วยตนเอง และในระหว่างท่ีนักเรียนเดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียน คนขบัรถรับส่งนักเรียน ก็จะท า
หนา้ท่ีดูแลนกัเรียนเสมือนเป็นผูป้กครองคนหน่ึง ซ่ึงเป็นการสร้างความสบายใจใหแ้ก่ผูป้กครอง ไม่ตอ้งกงัวลวา่
นกัเรียนจะหนีเรียนหรือไปไม่ถึงโรงเรียน และในประการส าคญั นกัเรียนและผูป้กครองจะให้ความเช่ือมัน่ต่อ
คนขบัรถรับส่งนกัเรียนและมีความไวว้างใจได ้เพราะรู้จกัคนขบัรถรับส่งนกัเรียนวา่เป็นใคร อยูท่ี่ไหน และมี
พฤติกรรมอยา่งไร  

               จากรูปแบบการเดินทางของนกัเรียน 5 รูปแบบ ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี จะเห็นไดช้ดัเจนวา่ รูปแบบการ
เดินทางไปโรงเรียนด้วยรถรับส่งนักเรียน เป็นรูปแบบการเดินทางท่ีเหมาะสมและตรงต่อความตอ้งการของ
นักเรียนและผูป้กครองมากท่ีสุด และด้วยเหตุน้ี จึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าให้นักเรียนท่ีมีท่ีอยู่ตามอ าเภอและ
ต าบลรอบนอก เลือกเดินทางไปเรียนยงัโรงเรียนในตวัเมืองท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ีดีกว่า มีโอกาสทาง
การศึกษาและโอกาสทางสังคมท่ีดีกวา่ ซ่ึงถือไดว้่า ในสถานการณ์ปัจจุบนัของประเทศไทย รถรับส่งนักเรียน
เป็นรูปแบบการเดินทางท่ีมีความจ าเป็นและมีบทบาทส าคญัต่อการไดรั้บการศึกษาของนกัเรียนในประเทศไทย
เป็นอยา่งมาก 

4.  ความแตกต่างระหว่างรถรับส่งนักเรียนกบัรถโดยสารประจ าทาง 
               ดว้ยประสิทธิภาพทางดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการในการเดินทางไปโรงเรียนของนกัเรียนและ
ความตอ้งการของผูป้กครอง ท่ีรถรับส่งนกัเรียนสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการไดดี้กวา่รถโดยสารประจ า
ทาง  จึงท าใหปั้จจุบนัมีรถรับส่งนกัเรียนเกิดข้ึนอยา่งมากมาย และคาดวา่ทุกจงัหวดัของประเทศไทย จะมีจ านวน
รถรับส่งนักเรียนท่ีมากกว่าจ านวนของรถโดยสารประจ าทางในจงัหวดั ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้
จ  านวนผูใ้ชบ้ริการของรถโดยสารประจ าทางลดนอ้ยลง และมีรถโดยสารประจ าทางส่วนหน่ึงตอ้งเลิกกิจการไป 
ขณะท่ีรถโดยสารประจ าทางอีกส่วนหน่ึงไปแปรสภาพจากรถโดยสารประจ าทางไปเป็นรถรับส่งนกัเรียนแทน 
แต่ยงัคงเป็นรถโดยสารประจ าทางตามกฎหมายขนส่งทางบก ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า รูปแบบการให้บริการแก่
ผูใ้ชบ้ริการแต่ละกลุ่ม เป็นปัจจยัส าคญัต่อความย ัง่ยนืในการประกอบอาชีพใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียนและรับส่ง
คนโดยสาร กลุ่มผูโ้ดยสารกลุ่มหน่ึงก็จะมีความตอ้งการท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มผูโ้ดยสารกลุ่มอ่ืนๆ  ถา้ผูใ้หบ้ริการ
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ไม่สามารถจดัรูปแบบการบริการใหส้ามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการแต่ละกลุ่มได ้ ในท่ีสุด ก็
จะไม่มีผูใ้ช้บริการและตอ้งเลิกกิจการไปในท่ีสุด ดงัเช่นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัรถโดยสารประจ าทางใน
ปัจจุบนั  ซ่ึงความแตกต่างทางด้านการบริการระหว่างรถรับส่งนักเรียนกับรนโดยสารประจ าทาง สามารถ
จ าแนกเปรียบเทียบได ้ดงัน้ี 
                   ตารางแสดง การเปรียบเทยีบการบริการระหว่าง รถรับส่งนักเรียน กบั รถโดยสารประจ าทาง  

รถรับส่งนกัเรียน รถโดยสารประจ าทาง 
รับจากบา้นสู่โรงเรียน ต่อเดียว รับส่งในเส้นทางท่ีไดรั้บอนุญาต ต่อรถหลายต่อ 
นกัเรียนลงกลางทางไม่ได ้ นกัเรียนลงท่ีไหนก็ได ้
รู้จกัคนขบัรถ ไวว้างใจได ้ ไม่รู้จกัคนขบัรถ 

ค่าจา้งรถถูกกวา่รถโดยสารประจ าทาง ค่าโดยสารสูงกวา่รถรับส่งนกัเรียน 
มีท่ีนัง่ประจ า ไม่มียนื ไม่มีท่ีนัง่ประจ า ยนื ห้อยโหนทา้ยรถ นัง่บนหลงัคา 

ตรงต่อเวลา ไม่ตรงเวลา 
คนขบัรถดูแลเสมือนเป็นพอ่แม่ของนกัเรียน คนขบัรถท าตามหนา้ท่ีคนขบัรถ ไม่ดูแลเอาใจใส่ 

                   ในดา้นของรถท่ีชาวบา้นน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน ก็มิไดมี้ความแตกต่างไปจากรถโดยสารประจ าทาง 
รถโดยสารไม่ประจ าทาง รถโดยสารส่วนบุคคลและรถโรงเรียน แต่อย่างใด ตวัรถยงัคงมีลกัษณะและรูปร่าง
อยา่งเดียวกนั จะแตกต่างกนัท่ีป้ายทะเบียนของรถและการจดทะเบียนใชง้านรถตามกฎหมายเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถกระบะรับส่งนักเรียนลกัษณะสองแถว เปรียบเทยีบกบัรถโดยสารสองแถวประจ าทาง 
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ภาพแสดง รถรับส่งนกัเรียนกระบะ 4 ล้อใหญ่ เปรียบเทยีบกบัรถโดยสารประจ าทาง 4 ล้อใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดง รถรับส่งนกัเรียนกระบะ 6 ล้อ เปรียบเทยีบกบัรถโดยสารประจ าทาง 6 ล้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถรับส่งนกัเรียนกระบะ 6 ล้อ เปรียบเทยีบกบัรถกระบะ 6 ล้อ ของทหารรับส่งนักเรียน 
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บทที ่5  สถานการณ์อบัุติเหตุรถรับส่งนักเรียนและการจัดการอบัุติเหตุทางถนน 

1.  บทน า 
               ข้อมูลจาก ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)  รายงานสถานการณ์โลกด้านความ
ปลอดภยัทางถนน ของปี พ.ศ.2558 ไดก้ล่าวไวว้า่ องคก์ารสหประชาชาติภายใตก้ารน าเสนอขององคก์ารอนามยั
โลกไดก้ าหนดให้ช่วงปี พ.ศ.2554-2563 เป็นช่วงทศวรรษความปลอดภยัทางถนนของโลก โดยมีเป้าหมายท่ีจะ
ลดความสูญเสียอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุทางถนนลงใหไ้ด ้องคก์ารอนามยัโลกในฐานะองคก์รขบัเคล่ือนหลกัจึง
ได้มีการจดัท ารายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภยัทางถนนออกมา เพื่อใช้ในการส่ือสารกบัประเทศ
ต่างๆให้ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ของแต่ละประเทศ ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
ปลอดภยัทางถนนตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นทศวรรษความปลอดภยัทางถนน   
               องค์การอนามยัโลกได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์ฉบบัท่ี 3 ส าหรับปี พ.ศ.2558 ช้ีให้เห็นถึงความ
สูญเสียจากการเสียชีวิตอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุทั้งโลกในปี พ.ศ.2556 โดยประมาณคือ 1.25 ล้านคนโดยมี
แนวโนม้คงท่ีมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ.2550  ถึงแมก้ารครอบครองรถและประชากรจะมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนใน
ช่วงเวลาดงักล่าว  และเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าพยากรณ์ท่ีคาดการณ์ไวว้า่น่าจะมีการเสียชีวิตเพิ่มข้ึนหากไม่มีการ
ด าเนินการใดๆ ในช่วงทศวรรษความปลอดภยัทางถนน  ช้ีให้เห็นวา่การด าเนินการดา้นมาตรการต่างๆท่ีไดมี้การ
ด าเนินการอยู่ในช่วงเวลาท่ีผ่านมามีประสิทธิภาพในการหยุดย ั้งการเสียชีวิตบนทอ้งถนนไดจ้ริงแมว้่าจะยงัไม่
ลดลงอยา่งท่ีคาดหวงัไว ้ 
               อย่างไรก็ตามรายงานฉบบัน้ียงัช้ีให้เห็นว่ากลุ่มประเทศท่ีมีรายได้น้อย และปานกลาง มีแนวโน้ม
สถานการณ์ดา้นความปลอดภยัทางถนนท่ีเลวร้ายมากข้ึนเม่ือเทียบกบัประเทศในกลุ่มท่ีมีรายไดสู้ง  โดยมีอตัรา
การเสียชีวิตมากกว่าสองเท่าเม่ือเทียบกบัอตัราการเสียชีวิตของประเทศในกลุ่มท่ีมีรายไดสู้ง  ส าหรับประเทศ
ไทยถูกจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง  อตัราการเสียชีวติเฉล่ียส าหรับประเทศในกลุ่มท่ีมีรายไดสู้ง 
ปานกลาง และรายไดน้อ้ย โดยคิดเป็นอตัราการเสียชีวติต่อประชากรแสนคน ดงัน้ี 9.3, 18.5 และ 24.1 ตามล าดบั 
โดยค่าเฉล่ียของทั้งหมดอยูท่ี่ 17.5    
               จากค่าประมาณการการเสียชีวิตอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุทางถนนในประเทศไทยโดยองค์การอนามยั
โลก ไดป้ระมาณจ านวนผูเ้สียชีวติตามนิยามการเสียชีวิตขององคก์ารอนามยัโลกอยูท่ี่ 24,237 คน จากตวัเลขการ
เสียชีวิตท่ีรายงานโดยประเทศไทยอยู่ท่ี 14,059 คน โดยขอ้มูลของกระทรวงสาธารณสุขในปีพ.ศ.2555  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัค่าประมาณการในรายงานปี พ.ศ. 2556  ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลกไดป้ระมาณจ านวนผูเ้สียชีวติของ
ประเทศไทยไวท่ี้ 26,312 คน  พบวา่มีจ านวนผูเ้สียชีวิตลดลงในช่วงเวลา 2 ปี ทั้งส้ิน 2,075 คน โดยหากประเมิน
เป็นมูลค่าความสูญเสียท่ีลดลงตามท่ีธนาคารโลกไดมี้การศึกษาไวว้า่ในการเสียชีวิตหน่ึงคนมีมูลค่าความสูญเสีย
ในปัจจุบนัโดยประมาณอยูท่ี่ 6.2 ลา้น ประเทศไทยสามารถลดความสูญเสียได ้12,865 ลา้นบาท 
               อยา่งไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบอตัราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน ประเทศไทยมีอตัราการเสียชีวิต
สูงเป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลกโดยมีอตัราการเสียชีวิตอยู่ท่ี 3602 (ในรายงานฉบบัเดิมอยู่ท่ี 38.1 และเป็นอนัดบั 3 
ของโลก) โดยประเทศลิเบียมีอตัราการเสียชีวิตสูงท่ีสุดในโลกอยู่ท่ี 73.4 ในขณะท่ีประเทศอนัดับ 3-5 คือ
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ประเทศมาลาวี ไลบีเรีย และคองโก ซ่ึงอยูใ่นทวีปอาฟริกาทั้งหมด โดยมีอตัราการเสียชีวิตอยูท่ี่ 35.0, 33.7 และ 
33.2 ตามล าดับ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เวียดนาม 24.5 มาเลยเ์ซีย 24.0 เมียนมาร์ 20.3 
กมัพูชา 17.4 ติมอร์ 16.6 อินโดนีเซีย 15.3 ลาว 14.3 ฟิลิปปินส์ 10.5 และสิงคโปร์ 3.6 ส่วนบรูไน ไม่มีขอ้มูล 

               ขอ้มูลจากเวปไซด์ https://tdri.or.th/2017/08/econ_traffic_accidents/ ของสถาบนัวิจยัเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) ไดก้ล่าวไวว้า่ อุบติัเหตุทางถนนไม่ไดส่้งผลกระทบต่อผูท่ี้ประสบภยัเท่านั้น แต่
ยงัก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวมอยา่งมหาศาล เพราะการเสียชีวิตและบาดเจ็บทั้ง
ทางกายและใจจากอุบติัเหตุ ท าให้ผูป้ระสบภยัและครอบครัวสูญเสียผลิตภาพ ส่งผลต่อผลิตภาพโดยรวมของ
ประเทศ นอกจากน้ี อุบติัเหตุยงัก่อให้เกิดตน้ทุนอ่ืนๆ เช่น ตน้ทุนในการด าเนินคดี ตน้ทุนจากผลกระทบต่อ
สภาพการจราจร เป็นต้น ข้อมูลสถิติผูเ้สียชีวิตท่ีบูรณาการจากข้อมูลจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวง
สาธารณสุข ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ แสดงให้เห็นวา่ มีผูเ้สียชีวิต
จากอุบติัเหตุจราจรประมาณ 22,281 คนต่อปี ส่วนผูบ้าดเจ็บสาหสั ซ่ึงอา้งอิงจากส านกันโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข มีจ านวนเฉล่ีย 107,542 คนต่อปี ซ่ึงคิดเป็นอตัราส่วนประมาณคร่ึงหน่ึงของ
ผูบ้าดเจบ็จากอุบติัเหตุทางถนนทั้งหมด ตวัเลขเหล่าน้ีสามารถน ามาประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจดว้ย
วธีิการทางเศรษฐศาสตร์ได ้
               สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ไดค้  านวณมูลค่าความสูญเสียจากการเสียชีวิตและ
บาดเจ็บสาหัสจากอุบติัเหตุจราจรจากพื้นท่ีในจงัหวดัสระบุรี ดว้ยวิธีการประเมินความเต็มใจท่ีจะจ่ายในการลด
อุบติัเหตุทางถนนของคนในพื้นท่ี พบวา่ การเสียชีวิตมีมูลค่าเท่ากบัประมาณ 10 ลา้นบาทต่อราย ในขณะท่ีการ
บาดเจบ็สาหสัมีมูลค่าเท่ากบัประมาณ 3 ลา้นบาทต่อราย 
               จากขอ้มูล รายงานสถานการณ์โลกดา้นความปลอดภยัทางถนนของศูนยว์ิชาการเพื่อความปลอดภยั
ทางถนน และขอ้มูลการค านวณมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย เป็น
ขอ้มูลส าคญัท่ีบ่งช้ีให้เห็นวา่ สถานการณ์อุบติัเหตุทางถนนของประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ภาวะความรุนแรง และอาจ
เพิ่มความรุนแรงไปสู่สถานการณ์ท่ีไม่อาจควบคุมได ้ซ่ึงหากยงัไม่มีการด าเนินการใดๆ เพื่อควบคุมสถานการณ์ 
อุบติัเหตุทางถนนของประเทศไทยก็จะเกิดเพิ่มมากข้ึน รุนแรงมากข้ึน และสร้างความสูญเสียทางสังคมและทาง
เศรษฐกิจต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอยา่งมาก 

2.  สถานการณ์อุบัติเหตุของรถรับส่งนักเรียนทีผ่่านมา 
               ส าหรับประเทศไทย ไดมี้อุบติัเหตุทางถนนเกิดข้ึนกบัรถรับส่งนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ทั้งท่ีเป็นข่าว
ปรากฏทางส่ือมวลชนและไม่ปรากฏเป็นข่าว ประกอบกบัหน่วยงานภาครัฐและองค์กรทางภาคเอกชนต่างๆ  
เพิ่งเร่ิมใหค้วามสนใจต่ออุบติัเหตุของรถรับส่งนกัเรียน และเร่ิมมีการจดัเก็บขอ้มูลอุบติัเหตุของรถรับส่งนกัเรียน 
ตั้งแต่เม่ือปี พ.ศ.2558 เป็นตน้มา ท าให้ขอ้มูลเกิดอุบติัเหตุและความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน ยงัมีความคลาดเคล่ือนต่อ
ความเป็นจริง   แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้การเก็บจดัเก็บข้อมูลอุบัติของรถรับส่งนักเรียนท่ีมีขีดจ ากัด ก็เป็น
สัญญาณส าคญัท่ีบ่งช้ีให้เห็นวา่ สถานการณ์อุบติัเหตุของรถรับส่งนกัเรียน จะตอ้งไดรั้บการติดตามและแกไ้ข
อย่างเร่งด่วน ทั้งน้ีเพราะ ปัจจยัทางดา้นเกณฑ์อายุของนกัเรียนท่ีมีความแตกต่างกนั การศึกษาในระดบัชั้นท่ีมี

https://tdri.or.th/2017/08/econ_traffic_accidents/
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ความแตกต่างกนั จะเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัของนกัเรียน ต่อการมีวุฒิภาวะในการตดัสินใจเพื่อช่วยเหลือ
ตวัเองในสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีแตกต่างกนั แต่อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่นกัเรียนจะมีอายหุรือระดบัความรู้สูงมากนอ้ย
เพียงใดก็ตาม วุฒิภาวะของการตัดสินใจก็ยงัมีในระดับท่ีน้อยกว่าบุคคลท่ีพ้นจากวยัการศึกษาปกติและมี
ประสบการณ์การท างานแลว้ ซ่ึงด้วยปัจจยัทางด้านวุฒิภาวะของนกัเรียนส าหรับการตดัสินใจในสถานการณ์
ฉุกเฉินน้ี จึงส่งผลใหทุ้กคร้ังท่ีเกิดอุบติัเหตุ นกัเรียนท่ีอยูบ่นรถนั้นมกัจะไดรั้บอนัตรายมากกวา่บุคคลทัว่ไป 
                จากการวิเคราะห์ ข่าวอุบติัเหตุของรถรับส่งนกัเรียนท่ีปรากฏทางส่ือมวลชนต่างๆ ท าให้ทราบว่า ใน
ระหว่างท่ีนักเรียนเดินทางจากบา้นไปโรงเรียนและจากโรงเรียนกลบัสู่บา้นพกั ดว้ยรถท่ีชาวบา้นน ามารับจา้ง
ผูป้กครองรับส่งนกัเรียนประเภทต่างๆ เช่น รถตู ้รถกระบะมีหลงัคา รถบสัโดยสาร รถจกัรยานยนตพ์่วงขา้ง นั้น 
มีความเส่ียงจากการเกิดอุบติัเหตุไดต้ลอดเวลา ส่วนใหญ่เป็นผลจากการกระท าและไม่กระท าของบุคคลท่ีท า
หนา้ท่ีเป็นผูข้บัรถรับส่งนกัเรียนและจากการปล่อยปะละเลยของผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น กรณีคนขบัรถปล่อยปะละเลย
ให้นกัเรียนข้ึนไปนัง่บนหลงัคารถ การต่อเติมท่ีนัง่ดา้ยทา้ยออกนอกตวัรถ การปล่อยให้นกัเรียนยืนห้อยโหนท่ี
บนัไดรถ การบรรทุกนกัเรียนมากจนแน่นเกินไปกวา่จ านวนท่ีเหมาะสมของรถ การคนขบัรถขบัรถโดยประมาท 
เช่น แซงทางโคง้ แซงรถอ่ืนในช่วงเวลาท่ีฝนตก เปล่ียนช่องทางเดินรถในระยะกระชั้นชิด เป็นตน้ หรือแมแ้ต่
ความไม่พร้อมของร่างกายของบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูข้บัรถรับส่งนกัเรียน เช่น โรคประจ าตวั การไม่มีทกัษะใน
การแกไ้ขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน เป็นตน้ โดยในแต่ละปีจะมีนกัเรียนท่ีใชบ้ริการของรถรับส่งนกัเรียนทั้งประเทศ 
ไดรั้บอุบติัเหตุจนถึงแก่ความตาย บาดเจบ็และพิการ ปีละเป็นจ านวนมาก สร้างความสูญเสียให้แก่ครอบครัวของ
นกัเรียนและส่งผลกระทบต่อการพฒันาทุนมนุษยซ่ึ์งเป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก                
               จากข้อมูลของศูนยว์ิชาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน(ศวปถ.) ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2558 รถรับส่ง
นกัเรียนเกิดอุบติัเหตุ จ  านวน 17 คร้ัง ในปี พ.ศ.2559 จ านวน 28 คร้ัง และในปี พ.ศ.2560 จ านวน 30 คร้ัง 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงจ านวนอุบตัเิหตุรถรับส่งนักเรียน เปรียบเทยีบ ปี พ.ศ.2558-2560 
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ภาพแสดงจ านวนนักเรียนเสียชีวติจากรถรับส่งนักเรียนเปรียบเทยีบปี พ.ศ.2558-2560 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงจ านวนนักเรียนได้รับบาดเจบ็จากรถรับส่งนักเรียนเปรียบปี พ.ศ.2558 -2560 

 
               จากขอ้มูลตามภาพดงักล่าวขา้งตน้  ช้ีให้เห็นว่าจ านวนนักเรียนท่ีเสียชีวิตจากอุบติัเหตุของรถรับส่ง
นกัเรียนในปี พ.ศ.2560 มีจ านวนลดลงจากปี พ.ศ. 2558 และมีจ านวนคงท่ีเท่ากบัปี พ.ศ.2559 ในขณะท่ีจ านวน
นกัเรียนท่ีไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุของรถรับส่งนกัเรียนในปี พ.ศ.2560 มีจ านวนสูงข้ึนกวา่ปี พ.ศ.2559 และ 
พ.ศ.2558 อยา่งมีนยัส าคญั  

3.  อุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียน ในปี พ.ศ.2560 
               จากการศึกษาตรวจสอบข้อมูลอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียน เฉพาะท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2560 โดยผู ้
ท  าการศึกษาวิจยั จากการสืบคน้จากข่าวท่ีปรากฏทางส่ือมวลชนต่างๆ และท่ีไม่เป็นข่าวทางส่ือมวลชน  รวมถึง
การตรวจสอบจากรายงานของหน่วยอาสาสมคัรต่างๆ พบว่า ในปี พ.ศ.2560  มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนกบัรถรับส่ง
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นกัเรียน รวม 30 คร้ัง มีนกัเรียนเสียชีวติ 7 คน บาดเจบ็รวม 386 คน  แยกเป็นบาดเจ็บสาหัส 23 คน และบาดเจ็บ
ไม่สาหัส 363 คน เฉล่ียใน 1 ปี มีนักเรียนไดรั้บบาดเจ็บวนัละ 1.5 คน (ข้อมูลรถรับส่งนักเรียนท่ีเกิดอุบัติเหตุ
จ ำนวน 30 คร้ัง นี ้ไม่มีระบบฐำนข้อมูลใดๆ จำกหน่วยงำนภำครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีสำมำรถบ่งบอกได้ว่ำ เป็นรถท่ี
ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนขนส่งให้น ำมำใช้รับส่งนักเรียนได้หรือไม่)                 

ตารางแสดง ภาพรวมอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียน ปี พ.ศ.2560 
คร้ังท่ี ว /ด / ป จงัหวดั  สถานการณ์ 
1 9 มกราคม 2560 กาญจนบุรี  รถรับส่งนกัเรียน เฉ่ียวชนกบัรถพว่ง 18 ลอ้  นกัเรียนบาดเจ็บ 24 คน 
2 12 มกราคม 2560 ก าแพงเพชร รถกระบะชนทา้ยรถรับส่งนกัเรียน นกัเรียนบาดเจ็บ 10 คน 
3 17 มกราคม 2560 หนองบวัล าพ ู รถกระบะรับส่งนกัเรียนชนทา้ยรถบรรทุก นกัเรียนบาดเจ็บ 15 คน 
4 17 มกราคม 2560 สระแกว้ รถบรรทุก 18 ลอ้ ชนทา้ยรถตูรั้บส่งนกัเรียน นกัเรียนบาดเจ็บ 13 คน 
5 18 มกราคม 2560 นครศรีธรรมราช รถบสัรับส่งนกัเรียนอนุบาล ชนทา้ยรถพว่ง นกัเรียนบาดเจ็บ 4 คน 
6 23 มกราคม 2560 เชียงใหม่  คนขบัรถโรคประจ าตวัก าเริบ เสียหลกัชนตน้ไม ้นกัเรียนบาดเจ็บ 14 คน 
7 3 กมุภาพนัธ์ 2560 ขอนแก่น  ฝนตกรถรับส่งนกัเรียนเสียหลกัพลิกคว  ่า นกัเรียนบาดเจบ็สาหัส 9 คน บาดเจ็บ 15 คน  
8 22 กมุภาพนัธ์ 2560 เพชรบูรณ์  

 
รถกระบะรับส่งนกัเรียน เสียหลกั แหกโคง้ รถขาดต่อภาษี  นักเรียนอนุบาลเสียชีวติ 1 
บาดเจ็บ 20 คน 

9 24 กมุภาพนัธ์ 2560 นครศรีธรรมราช  รถกระบะเล้ียวตดัหนา้รถตูรั้บส่งนกัเรียน นกัเรียนไดรั้บบาดเจ็บ 30 คน 
10 10 เมษายน 2560 ฉะเชิงเทรา รถบรรทุกชนทา้ยรถตูรั้บส่งนกัเรียน(ภาคฤดูร้อน)นกัเรียนบาดเจ็บ 5 คน 
11 25 พฤษภาคม 2560 ตาก รถกระบะรับส่งนกัเรียน ยางระเบิด พลิกคว  ่า นกัเรียนบาดเจ็บ 22 คน 
12 27 มิถุนายน 2560 ชยันาท นกัเรียนหญิง ตกจากรถบสัรับส่งนกัเรียน ลอ้หลงัทบั เสียชีวติ 1 คน  
13 28 มิถุนายน 2560 พิจิตร รถกระบะชนทา้ยรถกระบะรับส่งนกัเรียน ขณะเล้ียวกบัรถ นกัเรียน 10 คน กระเด็น

ออกจากตวัรถ ไดรั้บบาดเจ็บ 7 คน 
14 1 กรกฎาคม 2560 ชลบุรี รถตูรั้บส่งนกัเรียนเล้ียวกลบัรถเกาะกลางถนน รถกระบะท่ีตามมาขบัชนทา้ย นกัเรียน

บาดเจ็บ 5 คน 
15 20 กรกฎาคม 2560 อ านาจเจริญ รถสองแถวหกลอ้ พลิกคว  ่า นกัเรียนบาดเจ็บ 26 คน 
16 21 กรกฎาคม 2560 พิษณุโลก รถนายอ าเภอ ชนทา้ยรถะ 6 ลอ้ รับส่งนกัเรียน นกัเรียนบาดเจ็บ 5 คน 
17 1 สิงหาคม 2560 อยธุยา  กระบะแคป ลืมเดก็ไว้ในรถ เสียชีวติ 1 คน 
18 29 สิงหาคม 2560 พะเยา รถกระบะเสียหลกัขา้มเลนชนรถรับส่งนกัเรียน นกัเรียนบาดเจ็บ 9 คน 
19 29 สิงหาคม 2560 ศรีษะเกษ รถกระบะรับส่งนักเรียนหักหลบรถจักรยานยนต์ แลว้เสียหลกัลงขา้งทาง นักเรียน

ไดรั้บบาดเจ็บ 23 คน 
20 31 สิงหาคม 2560 มหาสารคาม   รถกระบะรับส่งนกัเรียน พลิกคว  ่า นกัเรียนบาดเจบ็สาหัส 2 คน 
21 1 กนัยายน 2560 ชยันาท   รถ 10 ลอ้ ชนทา้ยรถบสัรับส่งนกัเรียน นกัเรียนบาดเจ็บ 14 คน 
22 2 กนัยายน 2560 เพชรบุรี  รถรับส่งนักเรียน 6 ล้อ ชนต้นไม้ นักเรียนเสียชีวิต 1 คน   บาดเจ็บสาหัส 1 คน 

บาดเจ็บ 7 คน 
23 15 กนัยายน 2560 อุดรธานี รถพว่ง 18 ลอ้แหกโคง้ ชนรถตูรั้บส่งนกัเรียน 

นกัเรียนบาดเจบ็สาหัส 3 คน บาดเจ็บ 13 คน 
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ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

5-6 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

คร้ังท่ี ว /ด / ป จงัหวดั  สถานการณ์ 
24 27 กนัยายน 2560 มุกดาหาร รถสองแถวรับส่งนกัเรียน พลิกคว  ่า นกัเรียนไดรั้บบาดเจ็บ 26 คน 
25 15 พฤศจิกายน 2560 พิจิตร  รถกระบะชนทา้ยรถรับส่งนกัเรียน  นกัเรียนบาดเจบ็สาหัส 2 คน บาดเจ็บ 10 คน 
26 20 พฤศจิกายน 2560 ร้อยเอด็  รถพว่งชนทา้ยรถกระบะรับส่งนกัเรียนนักเรียนเสียชีวติ 2   บาดเจบ็สาหัส 2 คน 
27 13 ธนัวาคม 2560 ราชบุรี  ปาเจโร่เสียหลกั ชนทา้ยรถรับส่งนกัเรียน 

เด็กกระเด็นตกน ้ า เสียชีวติ 1 บาดเจบ็สาหัส 2 คน 
28 21 ธนัวาคม 2560 ลพบุรี กระบะรับส่งนกัเรียนเสียหลกัปีนเกาะกลางถนน นกัเรียนบาดเจ็บ 16 คน 
29 26 ธนัวาคม 2560 ลพบุรี รถกระบะชนทา้ยรถบสัรับส่งนกัเรียนนกัเรียนบาดเจบ็สาหัส 1 คน บาดเจ็บ 12 คน 
30 27 ธนัวาคม 2560 เชียงราย รถตูรั้บส่งนักเรียน แซงทางโคง้ ฝนตก เสียหลกัปีนเกาะกลาง นักเรียนหญิงกระเด็น

ออกนอกรถ ไดรั้บบาดเจบ็สาหัส 1 คน บาดเจ็บอีก 18 คน 

               ตารางขอ้มูลอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัรถรับส่งนกัเรียนในปี พ.ศ.2560 ดงัท่ีแสดงให้ดูขา้งตน้น้ี  จะเห็นได้
วา่ (1) เป็นอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากฝ่ายผูข้บัรถรับส่งนกัเรียน จ านวน 16 คร้ัง จ าแนกเป็น 5 ลกัษณะความผิด และ
(2) เกิดข้ึนจากฝ่ายคนขบัรถคู่กรณี จ านวน 14 คร้ัง จ าแนกเป็น 3 ลกัษณะความผดิ ดงัตารางท่ีแสดงใหดู้น้ี  

ตารางแสดง อุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนในปี พ.ศ.2560  ที่เกิดจากคนขับรถรับส่งนักเรียน 16 คร้ัง 5 ลักษณะ
ความผดิ  
ลกัษณะความผดิ (ประเภท) จ านวน (คร้ัง) บาดเจบ็ (คน) บาดเจบ็สาหสั(คน) เสียชีวติ (คน) 
สภาพรถรับส่งนกัเรียน 1 22 0 0 
โรคประจ าตวัคนขบัรถ 1 14 0 0 
ละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี 2 0 0 2 
เป็นฝ่ายผดิ ไม่มีคู่กรณี 8 128 13 2 
เป็นฝ่ายผดิ มีคู่กรณี 4 66 0 0 

รวม 16 230 13 4 

     ตารางแสดง อุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนในปี พ.ศ.2560  ทีเ่กดิจากคนขับรถคู่กรณ ี14 คร้ัง 3  ลกัษณะความผดิ  
ลกัษณะความผดิ (ประเภท) จ านวน (คร้ัง) บาดเจบ็ (คน) บาดเจบ็สาหสั(คน) เสียชีวติ (คน) 
ชนทา้ยรถรับส่งนกัเรียน 11 81 9 3 

เล้ียวตดัหนา้รถรับส่งนกัเรียน 1 30 0 0 
ขา้มเลนชนรถรับส่งนกัเรียน 2 9 3 0 

รวม 14 133 12 3 
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5-7 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

               (1) อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัรถรับส่งนกัเรียนในปี พ.ศ.2560  ท่ีเกิดจากคนขบัรถรับส่งนกัเรียน 16  คร้ัง  5 
ลกัษณะความผดิ สามารถวเิคราะห์เหตุปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดอุบติัได ้ดงัน้ี 
               ลกัษณะท่ี 1 ความผดิเกิดจากสภาพของรถรับส่งนกัเรียน จ านวน 1 คร้ัง  กล่าวคือ 
               เหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 จงัหวดัตาก รถกระบะรับส่งนกัเรียนยางลอ้รถระเบิดแลว้พลิก
คว  ่า ท าให้นกัเรียนไดรั้บบาดเจ็บ 22 คน  สาเหตุของการเกิดอุบติัคร้ังน้ี เกิดข้ึนจาก คนขบัรถท่ีไม่ไดต้รวจสอบ
สภาพยางลอ้รถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ลกัษณะท่ี 2  ความผดิเกิดจากสภาพร่างกายของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน จ านวน 1 คร้ัง  กล่าวคือ  
               เหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2560 จงัหวดัเชียงใหม่  คนขบัรถกระบะรับส่งนกัเรียน  เกิดอาการวูบ
เน่ืองจากโรคหัวใจก าเริบ ท าให้รถเสียหลกัลงขา้งทางพุ่งชนตน้ไม ้ ท าให้นกัเรียนไดรั้บบาดเจ็บ 14 คนสาเหตุ
ของการเกิดอุบติัคร้ังน้ี เกิดข้ึนจาก สุขภาพโรคประจ าตวัของคนขบัรถ 
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5-8 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

               ลกัษณะท่ี 3 เกิดจากความละเลยในการท าหนา้ท่ีของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน จ านวน 2 คร้ัง และท าให้
นกัเรียนเสียชีวติ ทั้ง 2 คร้ัง กล่าวคือ 
               คร้ังแรก เหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2560 จงัหวดัชยันาท  คนขบัรถบสัรับส่งนกัเรียน ออกรถโดย
มิไดต้รวจดูให้นกัเรียนนัง่ท่ีนัง่ให้เรียบร้อย ท าให้นกัเรียนหญิงชั้น ม.2  ท่ียืนอยูท่ี่บนัไดพลดัตกจากรถ ลอ้หลงั
รถทบัร่าง ท าใหน้กัเรียนเสียชีวติในท่ีเกิดเหตุ สาเหตุของการเกิดอุบติัคร้ังน้ี เกิดข้ึนจากความบกพร่องต่อหนา้ท่ี
ของคนขบัรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               คร้ังท่ีสอง เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  คนขับรถบัสรับส่งนักเรียน ลืม
นกัเรียนชั้น ป.1 (นอ้งกากา้) ไวใ้นรถกระบะส่วนท่ีเป็นแคปนาน 8 ชัว่โมง  ท าให้นอ้งกากา้เสียชีวิตในวนัรุ่งข้ึน
สาเหตุของการเกิดอุบติัคร้ังน้ี เกิดข้ึนจากความบกพร่องต่อหนา้ท่ีของคนขบัรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ลกัษณะท่ี 4 เกิดจากความประมาทของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน โดยไม่มีคู่กรณีจ านวน 8 คร้ัง  
               ความผิดท่ีไม่มีคู่กรณี จ  านวน 8 คร้ังน้ี มีนักเรียนเสียชีวิต 2 คน จากอุบติัเหตุ 2 คร้ัง  นักเรียนได้รับ
บาดเจ็บสาหัส 13 คน จากอุบติัเหตุ 3 คร้ัง และได้รับบาดเจ็บทัว่ไป 128 คน จากอุบติัเหตุ 7 คร้ัง ตามตารางท่ี
แสดงใหดู้น้ี 
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ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

5-9 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

               ตารางแสดง อุบัติเหตุรถจากความประมาทของคนขับรถรับส่งนักเรียน โดยไม่มีคู่กรณ ี      

คร้ังท่ี ว /ด / ป จงัหวดั  สถานการณ์ 
1 3 กมุภาพนัธ์ 2560 ขอนแก่น  ฝนตกรถรับส่งนกัเรียนเสียหลกัพลิกคว  ่า นกัเรียนบาดเจบ็สาหัส 9 คน บาดเจ็บ 15 คน  
2 22 กมุภาพนัธ์ 2560 เพชรบูรณ์  

 
รถกระบะรับส่งนักเรียน เสียหลกั แหกโคง้ รถขาดต่อภาษี  นักเรียนอนุบาลเสียชีวิต 1 
บาดเจ็บ 20 คน 

3 20 กรกฎาคม 2560 อ านาจเจริญ รถสองแถวหกลอ้ พลิกคว  ่า นกัเรียนบาดเจ็บ 26 คน 
4 31 สิงหาคม 2560 มหาสารคาม   รถกระบะรับส่งนกัเรียน พลิกคว  ่า นกัเรียนบาดเจบ็สาหัส 2 คน 
5 2 กนัยายน 2560 เพชรบุรี  รถ 6 ลอ้ทะเบียน 40 ชนตน้ไมน้ักเรียนเสียชีวติ 1 คน  บาดเจบ็สาหัส 1 คน บาดเจ็บ 7 คน 
6 27 กนัยายน 2560 มุกดาหาร รถสองแถวรับส่งนกัเรียน พลิกคว  ่า นกัเรียนไดรั้บบาดเจ็บ 26 คน 
7 21 ธนัวาคม 2560 ลพบุรี กระบะรับส่งนกัเรียนเสียหลกัปีนเกาะกลางถนน นกัเรียนบาดเจ็บ 16 คน 
8 27 ธนัวาคม 2560 เชียงราย รถตูรั้บส่งนักเรียน แซงทางโคง้ ฝนตก เสียหลกัปีนเกาะกลาง นักเรียนหญิงกระเด็นออก

นอกรถ ไดรั้บบาดเจบ็สาหัส 1 คน บาดเจ็บอีก 18 คน 

               อุบติัเหตุของรถรับส่งนกัเรียนในปี พ.ศ.2560 ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีคู่กรณี จ  านวน 8 คร้ังน้ี จะเห็นว่า เกิด
จากพฤติกรรมการขบัรถท่ีไม่ตระหนกัต่อความปลอดภยัของนกัเรียนท่ีอยูบ่นรถ การไม่มีความรู้และความเขา้ใจ
ต่อหลกัการขบัรถท่ีปลอดภยัในสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ การขาดทกัษะในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้  รวมถึงการ
ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัเตรียมรถให้มีความพร้อมทางดา้นความปลอดภยัส าหรับน ามาใช้รับจา้ง
รับส่งนักเรียน เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ คนขบัรถเหล่าน้ีก็จะไม่สามารถควบคุมรถให้มีความปลอดภยัได ้  
เช่น กรณีอุบติัเหตุ จากภาพข่าว จากเหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2560 จงัหวดัเพชรบูรณ์ และภาพข่าว 
จากเหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ.2560 จงัหวดัเชียงราย เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
               ลกัษณะท่ี 5 เกิดจากความประมาทของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน โดยมีคู่กรณีจ านวน 4 คร้ัง  
               ความผิดท่ีเกิดจากความประมาทของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนโดยมีคู่กรณีจ านวน 4 คร้ังน้ี  มีนักเรียน
ไดรั้บบาดเจ็บรวมจ านวน 66 คน ความผิดประเภทน้ีส่วนใหญ่เกิดจากการขบัรถท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร ซ่ึง
เป็นเหตุใหเ้กิดอุบติัเหตุและมีนกัเรียนท่ีอยูบ่นรถไดรั้บบาดเจบ็ทุกคร้ัง ตามตารางท่ีแสดงใหดู้น้ี 
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5-10 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

               ตารางแสดง อุบัติเหตุจากความประมาทของคนขับรถรับส่งนักเรียนโดยมีคู่กรณ ี จ านวน 4 คร้ัง        

คร้ังท่ี ว /ด / ป จงัหวดั  สถานการณ์ 
1 9 มกราคม 2560 กาญจนบุรี  รถรับส่งนกัเรียน เฉ่ียวชนกบัรถพว่ง 18 ลอ้  นกัเรียนบาดเจ็บ 24 คน 
2 17 มกราคม 2560 หนองบวัล าภู รถกระบะรับส่งนกัเรียนชนทา้ยรถบรรทุก นกัเรียนบาดเจ็บ 15 คน 
3 18 มกราคม 2560 นครศรีธรรมราช รถบสัรับส่งนกัเรียนอนุบาล ชนทา้ยรถพว่ง นกัเรียนบาดเจ็บ 4 คน 
4 29 สิงหาคม 2560 ศรีษะเกษ รถกระบะรับส่งนักเรียนหักหลบรถจักรยานยนต์ แลว้เสียหลกัลงขา้งทาง 

นกัเรียนไดรั้บบาดเจ็บ 23 คน 

                
(2) อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัรถรับส่งนกัเรียนในปี พ.ศ.2560  ท่ีเกิดจากคนขบัรถคู่กรณี 14 คร้ัง 4  ลกัษณะ

ความผดิ สามารถวเิคราะห์เหตุปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดอุบติัได ้ดงัน้ี 
               ลกัษณะท่ี 1 ขบัรถชนทา้ยรถรับส่งนกัเรียน จ านวน 11 คร้ัง   
               ความผิดของคนขบัรถคู่กรณี ท่ีเกิดข้ึนจากการขบัรถชนทา้ยรถรับส่งนกัเรียน ในปี พ.ศ.2560 จ านวน 
11 คร้ัง ท าให้มีนกัเรียนเสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บสาหัส 9 คน และบาดเจ็บไม่สามารถ 81 คน นบัว่าเป็นลกัษณะ
ของการเกิดเหตุท่ีมีความรุนแรงและสร้างความสูญเสียท่ีมากกว่าความผิดลกัษณะอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนโดย
คู่กรณีหรือเกิดข้ึนจากคนขบัรถรับส่งนกัเรียนอยา่งมีนยัส าคญั ตามตารางท่ีแสดงใหดู้น้ี 

ตารางแสดง อุบัติเหตุทีเ่กดิขึน้จากการขับรถชนท้ายรถรับส่งนักเรียน 
คร้ังท่ี ว /ด / ป จงัหวดั  สถานการณ์ 
1 12 มกราคม 2560 ก าแพงเพชร รถกระบะชนทา้ยรถรับส่งนกัเรียน นกัเรียนบาดเจ็บ 10 คน 
2 17 มกราคม 2560 สระแกว้ รถบรรทุก 18 ลอ้ ชนทา้ยรถตูรั้บส่งนกัเรียน นกัเรียนบาดเจ็บ 13 คน 
3 10 เมษายน 2560 ฉะเชิงเทรา รถบรรทุกชนทา้ยรถตูรั้บส่งนกัเรียน(ภาคฤดูร้อน)นกัเรียนบาดเจ็บ 5 คน 
4 28 มิถุนายน 2560 พิจิตร รถกระบะชนทา้ยรถกระบะรับส่งนกัเรียน ขณะเล้ียวกบัรถ นกัเรียน 10 คน กระเด็น

ออกจากตวัรถ ไดรั้บบาดเจ็บ 7 คน 
5 1 กรกฎาคม 2560 ชลบุรี รถตู ้รับส่งนักเรียน เล้ียวกลับรถเกาะกลางถนน รถกระบะท่ีตามมาขับชนท้าย 

นกัเรียนบาดเจ็บ 5 คน 
6 21 กรกฎาคม 2560 พิษณุโลก รถนายอ าเภอ ชนทา้ยรถะ 6 ลอ้ รับส่งนกัเรียน นกัเรียนบาดเจ็บ 5 คน 
7 1 กนัยายน 2560 ชยันาท   รถ 10 ลอ้ ชนทา้ยรถบสัรับส่งนกัเรียน นกัเรียนบาดเจ็บ 14 คน 
8 15 พฤศจิกายน 2560 พิจิตร  รถกระบะชนทา้ยรถรับส่งนกัเรียน  นกัเรียนบาดเจบ็สาหัส 2 คน บาดเจ็บ 10 คน 
9 20 พฤศจิกายน 2560 ร้อยเอด็  รถพว่งชนทา้ยรถกระบะรับส่งนกัเรียนนักเรียนเสียชีวติ 2   บาดเจบ็สาหัส 2 คน 
10 13 ธนัวาคม 2560 ราชบุรี  ปาเจโร่เสียหลกั ชนท้ายรถรับส่งนักเรียน เด็กกระเด็นตกน ้ า เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ

สาหัส 2 คน 
11 26 ธนัวาคม 2560 ลพบุรี รถกระบะชนทา้ยรถบสัรับส่งนกัเรียนนกัเรียนบาดเจบ็สาหัส 1 คน บาดเจ็บ 12 คน 
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อุบติัเหตุรถคู่กรณีชนทา้ยรถรับส่งนกัเรียน จ านวน 11 คร้ังน้ี มีอุบติัเหตุ 2 คร้ัง ท่ีท าให้นกัเรียนเสียชีวิต 
รวม 3 คน ได้แก่ เหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 จงัหวดัร้อยเอ็ด รถพ่วงชนท้ายรถกระบะรับส่ง
นกัเรียน ท าใหน้กัเรียนเสียชีวติอยูบ่นรถ 2 คน และไดรั้บบาดเจบ็สาหสั 2 คน ตามภาพข่าวท่ีน ามาแสดงน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 

                

จากการวเิคราะห์ภาพข่าว พบขอ้สังเกตท่ีส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
               1) รถกระบะรับส่งนกัเรียน เม่ือถูกรถพ่วงชนทา้ยแลว้ หลงัคาท่ีเป็นท่ีนัง่โดยสารของนกัเรียนไดห้ลุด
ออกจากตวัรถ และมีสภาพพงัยบัเยินจนไม่สามารถใชก้ารได ้ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้นกัเรียนไดรั้บความ
รุนแรงเพิ่มข้ึนจากแรงกระแทกของโครงสร้างหลงัคาท่ีหลุดออกจากรถ  
               2) โครงสร้างหลงัคารถรับส่งนกัเรียนคนัน้ี ท าข้ึนจากวสัดุอะไร เช่น ท่อเหล็กด า ท่อเหล็กน ้ าประปา 
ท่อเหล็กสแตนเลส มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของท่อเท่าไร ยึดโครงสร้างหลงัคารถไวก้บัตวัรถอย่างไร ดว้ยการ
เช่ือมหรือเจาะรูใช้น็อตยึด และจ านวนท่ียึดก่ีจุด เพราะถา้หลงัคารถท าข้ึนจากวสัดุท่ีมีความแข็งแรง มีจุดเช่ือม
หรือจุดยดึดว้ยน็อตหลายจุด หลงัคาก็จะไม่หลุดออกจากตวัรถในลกัษณะตามภาพอุบติัเหตุคร้ังน้ี   
               3) รถรับส่งนกัเรียนคนัน้ี ท าบนัไดข้ึนลงในลกัษณะอยา่งไร เพราะถา้บนัไดข้ึนลงใชว้สัดุท่ีเป็นเหล็ก
แข็งและเหนียว มีเสายึดโครงสร้างของหลงัคากบัพื้นบนัได บนัไดข้ึนลงทา้ยรถ ก็จะท าหน้าท่ีเป็นกนัชนทา้ย
ใหก้บัรถ ท าหนา้ท่ีเป็นเกราะป้องกนัไดเ้ป็นอยา่งดี  
               4) รถรับส่งนกัเรียนคนัน้ี มีประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกนัตกหรือไม่ เพราะถา้มี ประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกนั
ตก ก็จะท าหนา้ท่ีเป็นเกราะป้องกนัการถูกชนทา้ยหรือแรงกระแทกท่ีมาจากทา้ยรถร่วมกนับนัไดข้ึนลงไดเ้ป็น
อยา่งดี สามารถชะลอความแรงในการชน และชะลอหรือยบัย ั้งมิใหร้ถท่ีมาชนทา้ยถึงตวันกัเรียนท่ีอยูใ่นรถได ้ 
               5) รถรับส่งนกัเรียนคนัน้ี มีไฟสัญญาณกระพริบเพื่อบ่งบอกว่าเป็นรถรับส่งนกัเรียนหรือไม่ และเปิด
ไฟกระพริบในขณะท่ีวิง่รับส่งนกัเรียนหรือไม่ และไฟสัญญาณกระพริบมีความสวา่งเพียงพอต่อการเตือนให้รถ
คนัอ่ืนๆ ใชค้วามระมดัระวงัหรือไม่ 
               ขอ้สังเกต ทั้ง 5 ประการน้ี เป็นเหตุปัจจยัท่ีส่งผลให้ ตวัรถท่ีน ามาใช้รับส่งนักเรียนมีความปลอดภยั
มากกวา่รถยนตท์ัว่ๆ ไป และมีความเป็นไปไดว้า่ อุบติัเหตุคร้ังน้ี แมว้า่จะเป็นความผดิของคนขบัรถคู่กรณี แต่ถา้
ผูท่ี้เป็นคนขบัรถรับส่งนักเรียน ใส่ใจต่อความปลอดภยัของตวัรถ จดัท ารถให้มีความปลอดภยัมีความมัน่คง
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แข็งแรงส าหรับใชเ้ป็นรถรับส่งนกัเรียน มีอุปกรณ์ส่วนควบตามท่ีก าหนด มีการท าหน้าท่ีครบถว้นถูกตอ้งตาม
ขั้นตอน แมว้า่จะเกิดอุบติัเหตุ ความสูญเสียก็อาจจะไม่มีความรุนแรงตามท่ีเกิดข้ึนน้ี   
               และ เหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560 จงัหวดัราชบุรี รถยนตเ์ก็งปาเจโร่เสียหลกั ชนทา้ยรถรับส่ง
นกัเรียน เด็กนกัเรียนกระเด็นออกจากรถตกลงไปในคูน ้ าขา้งทางเสียชีวิต 1 คน และไดรั้บบาดเจ็บสาหัส 2 คน 
ตามภาพข่าวท่ีแสดงใหดู้น้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ขอ้มูลจากภาพข่าว บ่งช้ีวา่ หลงัจากท่ีรถรับส่งนกัเรียนถูกชนแลว้ นกัเรียน 3 คน ท่ีนัง่อยูใ่นรถ กระเด็น
ออกนอกตวัรถ นกัเรียน 1 คน ตกลงในคูน ้ า เสียชีวิตทนัทีจากการจมน ้ าและไดรั้บบาดเจ็บ ส่วนอีก 2 คน ไดรั้บ
บาดเจ็บสาหัส ประเด็นท่ีต้องให้ความส าคญั คือ นักเรียน 3 คน กระเด็นออกมานอกตวัรถได้อย่างไร  เม่ือ
วเิคราะห์ลกัษณะของการเกิดอุบติัเหตุตามภาพข่าวน้ี พบขอ้สังเกตวา่  

               1) รถรับส่งนกัเรียนคนัน้ี ไม่มีไฟกระพริบใหส้ัญญาณ และไม่มีป้ายขอ้ความรถรับส่งนกัเรียนท่ีตวัรถ 
               2) รถกระบะรับส่งนักเรียน ใช้หลกัคาท่ีมีโครงสร้างแข็งแรง เป็นหลงัคาทรงสูง ใช้เหล็กขนาดใหม่ 
และมีจุดยึดท่ีมัน่คงแขง็แรงพอสมควร แต่บนัไดข้ึนลงใชบ้นัไดขนาดเล็ก ซ่ึงไม่สามารถท าหนา้ท่ีเป็นกนัชนทา้ย
รถได ้ แต่เน่ืองจากคนขบัรถใชฝ้ากระบะทา้ยเป็นพื้นกระบะและมีท่ีสั่งเสริมต่อจากทา้ยรถ ฝากระบะทา้ยและท่ี
นัง่ท่ีเสริมออกไปนั้น จึงช่วยรับแรงกระแทกหรือแรงชนไดใ้นระดบัหน่ึง ท าให้กระบะรถไม่ยุบตวัจากแรงชน 
แต่ฝากระบะทา้ยและท่ีนัง่ท่ีต่อออกไป และเหล็กกนักระแทกท่ีเสาหลงัคาทา้ยรถนั้น เสียหายใช้การไม่ได ้ตาม
ภาพท่ีแสดงใหดู้น้ี 
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               3) รถกระบะรับส่งนกัเรียนคนัน้ี ไม่มีประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกนัตก เม่ือเกิดการชนทางดา้นทา้ยรถ รถ
รับส่งนกัเรียนจึงเสียการทรงตวั ท าให้ตวัรถเหวี่ยง นกัเรียนในรถทั้ง 3 คน จึงกระเด็นออกมานอกตวัรถทนัที ซ่ึง
หากรถคนัน้ีมีประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกนัตก แมว้า่รถจะเสียหลกัและเหวี่ยงไปมา นกัเรียนทั้ง 3 คน ก็จะยงัคงอยู่
แต่ในรถ ไม่กระเด็นออกมาจนเสียชีวติและบาดเจบ็สาหสั 
               จากลกัษณะการเกิดอุบติัทั้ง 2 เหตุการณ์ ท่ียกข้ึนมากล่าวน้ี แมว้า่จะเป็นความผดิของคนขบัรถคู่กรณี ท่ี
ขบัมาชนทา้ยรถ แต่ก็เป็นความผิดตามกฎหมายจราจร แต่ในดา้นของความปลอดภยัส าหรับรถท่ีน ามาใชรั้บส่ง
นกัเรียน ก็ตอ้งถือวา่ เป็นความผิดและความรับผิดชอบของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนทั้ง 2 ราย ท่ีไม่จดัท ารถให้มี
ความปลอดภยัมัน่คงแข็งแรงส าหรับน ามาใช้รับส่งนกัเรียน เพราะถา้คนขบัรถทั้งสองรายน้ี จดัท ารถท่ีน ามาใช้
รับส่งนกัเรียนให้เป็นไปตามเง่ือนไขความปลอดภยัส าหรับรถรับส่งนกัเรียน แมว้า่จะเกิดอุบติัเหตุ นกัเรียนก็จะ
ไม่กระเด็นออกมานอกรถหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีรุนแรงจนเสียชีวติและไดรั้บบาดเจบ็สาหสั ดงัท่ีเป็นข่าวเกิดข้ึน 
               นอกจากน้ี อุบติัเหตุหลายกรณีท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2560 แมว้า่ ผลการสอบสวนของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ จะ
ระบุว่าคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด แต่จากพฤติการณ์ของการเกิดเหตุ ก็มีขอ้บ่งช้ีว่า เกิดจากความบกพร่องต่อหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของคนขบัรถรับส่งนักเรียนท่ีไม่จดัท าให้รถรับส่งนักเรียนมีความปลอดภยัส าหรับน ามาใช้
รับส่งนกัเรียน เช่น 
               กรณี เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2560 เกิดเหตุรถกระบะชนทา้ยรถรถรับส่งนกัเรียน ท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร 
เป็นเหตุให้นกัเรียนไดรั้บบาดเจ็บ 10 คน รถรับส่งนกัเรียนคนัท่ีเกิดเหตุ มีป้ายขอ้ความวา่รถโรงเรียน แต่ไม่มีไฟ
กระพริบให้สัญญาณวา่เป็นรถรับส่งนกัเรียนท่ีมีนกัเรียนอยูบ่นรถ ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้ผูข้บัรถท่ีขบัรถตามมาจาก
ทางดา้นหลงัไม่ทราบวา่เป็นรถรับส่งนกัเรียนท่ีมีนกัเรียนอยูบ่นรถ จึงมิไดใ้ช้ความระมดัระวงั และเป็นเหตุให้
ไปชนท่ีด้านท้ายของรถรับส่งนักเรียน กรณีน้ี แสดงให้เห็นว่า เหตุท่ีเกิดข้ึนอาจมาจากความบกพร่องของ
คนขบัรถรับส่งนกัเรียน ท่ีไม่จดัท าและจดัใหมี้ไฟกระพริบของรถรับส่งนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ลกัษณะท่ี 2 คนขบัรถคู่กรณี เล้ียวรถตดัหนา้รถรับส่งนกัเรียน จ านวน 1 คร้ัง  
               ความผิดของคนขบัรถคู่กรณี ท่ีเกิดข้ึนจากการขบัรถเล้ียวรถตดัหน้ารถตูรั้บส่งนักเรียน  เกิดข้ึนเม่ือ 
วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นเหตุให้นกัเรียนไดรั้บบาดเจ็บ 30 คน  ตามภาพข่าว รถ
ตูรั้บส่งนกัเรียนไม่มีป้ายขอ้ความรถรับส่งนกัเรียน และไม่มีไฟกระพริบ  จึงอาจเป็นเหตุให้ผูข้บัรถคู่กรณีไม่ได้
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5-14 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

ใช้ความระมดัระวงั และไม่ทราบว่าเป็นรถรับส่งนกัเรียนท่ีมีนกัเรียนอยูบ่นรถ (เป็นรถตู้ ท่ีมีกำรดัดแปลงท่ีนั่ง 
รับนักเรียนจ ำนวน 30 คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ลกัษณะท่ี 3 คนขบัรถคู่กรณี เสียหลกัขา้มเลนมาชนรถรับส่งนกัเรียน จ านวน 2 คร้ัง เหตุเกิดท่ีจงัหวดั
พะเยา มีนกัเรียนไดรั้บบาดเจ็บ 9 คน  และเกิดเหตุท่ีจงัหวดัอุดรธานี มีนกัเรียนไดรั้บบาดเจ็บสาหัส 3 คน และ
บาดเจบ็ไม่สาหสั 13 คน 
               อุบติัเหตุท่ีจงัหวดัพะเยา เกิดข้ึนบนถนนสายร่องแมด  เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 เป็นถนน 2  ช่องทาง 
วิ่งสวนทางกนั ผูเ้ห็นเหตุการณ์ให้ขอ้มูลว่า รถรับส่งนักเรียนได้น านักเรียนโรงเรียนพญาลอ ไปส่งบา้นของ
นกัเรียนท่ีบา้นศรีเมืองชุม ระหวา่งเดินทางถึงบา้นเวียงลอ ซ่ึงเป็นทางโคง้ ท าให้รถกระบะมองไม่เห็นรถรับส่ง
นกัเรียนท่ีวิง่สวนมา  ก่อนท่ีรถยนตก์ระบะจะวิ่งขา้มเลนไปชนรถรับส่งนกัเรียน ท่ีพยายามจะหกัหลบ แต่ไม่พน้
จนเป็นเหตุใหช้นกนัอยา่งจงั ท าใหมี้ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ขอ้มูลท่ีไดจ้ากภาพข่าว บ่งช้ีให้เห็นว่า คนขบัรถกระบะท่ีวิ่งสวนทางมามองไม่เห็นรถรับส่งนกัเรียน 
เน่ืองจากเป็นทางโคง้ ซ่ึงจากการหาข้อมูลในสถานท่ีเกิดเหตุ พบว่า ถนนบริเวณดงักล่าว เป็นทางโคง้ปกติ 
สามารถมองเห็นรถท่ีวิ่งสวนทางมาได ้ซ่ึงการท่ีคนขบัรถกระบะมองไม่เห็นรถรับส่งนกัเรียน น่าจะเป็นเพราะ 
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5-15 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

คนขบัรถรับส่งนกัเรียน ไม่ไดเ้ปิดไฟกระพริบให้สัญญาณวา่มีนกัเรียนอยูใ่นรถ จึงเป็นเหตุให้คนขบัรถกระบะ
ไม่ไดใ้ช้ความระมดัระวงั หรือ ในกรณีท่ีเปิดสัญญาณไฟกระพริบ ก็อาจเป็นไปไดว้า่ ความสว่างของหลอดไฟ 
ไม่สวา่งเพียงพอท่ีจะท าใหเ้ห็นไดแ้ต่ไกล 
               อุบติัเหตุท่ีจงัหวดัอุดรธานี  เกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 บนถนนสายบา้นผือ-น ้ าโสม  เป็นถนน 
2 ช่องทาง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากข่าวมีรายละเอียด ดงัน้ี 
               คนขบัรถตูรั้บส่งนกัเรียนใหก้ารวา่ หลงัเลิกเรียน ไดข้บัรถมาส่งเด็กนกัเรียนตามหมู่บา้น เม่ือมาถึงบา้น
ผกับุง้ท่ีเกิดเหตุ ไดเ้ล้ียวซา้ยเขา้ซอย ส่งเสร็จขบัออกมา เพื่อขา้มถนนไปส่งซอยฝ่ังตรงกนัขา้ม เม่ือขา้มถนนมา ก็
ถูกรถบรรทุกพ่วงท่ีขบัมาจาก อ.น ้ าโสม ชนช่วงกลางคนัรถด้านซ้าย จนตกถนน และท าให้มีนักเรียนได้รับ
บาดเจ็บ คนขบัรถบรรทุกพ่วง ให้การวา่ ขบัรถบรรทุกข้ียางจาก อ.น ้ าโสม มุ่งหน้าไปส่งท่ีโรงงานรับซ้ือยางใน
ตวัเมืองอุดรธานี เม่ือมาถึงท่ีเกิดเหตุ พบรถตูข้บัขา้มถนนตดัหนา้กระชั้นชิด ตนตอ้งเบรกกะทนัหนั แต่เพราะฝน
ตกและถนนล่ืน ท าใหร้ถเบรกไม่อยู ่และชนกบัรถตูรั้บส่งนกัเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               พนกังานสอบสวนสรุปความเห็นว่า ขณะเกิดเหตุ มีฝนตกลงมาตลอดทั้งวนั ท าให้ถนนล่ืน และทศัน
วิสัยในการมองเห็นไม่ดี อีกทั้งยงัเป็นถนน 2 ช่องจราจร ซ่ึงคนขบัรถพ่วงขบัมาดว้ยความเร็ว และไม่ทนัระวงั 
เม่ือมีเหตุฉุกเฉินท าใหเ้บรกไม่ทนั จึงชนกบัรถตูรั้บส่งนกัเรียน ทั้งน้ี เจา้หนา้ท่ีไดแ้จง้ขอ้หาคนขบัรถบรรทุกพว่ง 
“ขบัรถประมาท เป็นเหตุใหมี้ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็” ควบคุมตวัไวด้ าเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป 
               จากรายละเอียดของอุบติัเหตุรายน้ี ตามกฎหมายจราจรทางบก ถือวา่ คนขบัรถบรรทุกพ่วงเป็นฝ่ายผิด 
แต่ในดา้นความปลอดภยัของรถท่ีน ามาใช้รับส่งนกัเรียน มีประเด็นให้พิจารณาว่า รถตูค้นัน้ี มีความปลอดภยั
เพียงพอส าหรับน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนหรือไม่  ในดา้นของการใชง้านทัว่ๆ ไป ของบุคคลทัว่ไปรถตูค้นัน้ี อาจจะ
มีความปลอดภยัเพียงพอ แต่กรณีท่ีน ามาใช้รับส่งนกัเรียน ซ่ึงกฎหมายก็มีขอ้ก าหนดทางดา้นความปลอดภยัให้
คนขบัรถตอ้งปฏิบติั และคนขบัรถตูรั้บส่งนักเรียน ได้จดัท าให้รถมีความปลอดภยัตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
หรือไม่ อยา่งไร  และบุคคลภายนอกท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถตูรั้บส่งนกัเรียนน้ี ไดด้ าเนินการควบคุมตรวจสอบ
ใหค้นขบัรถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางดา้นความปลอดภยัของตวัรถแลว้หรือไม่ อยา่งไร  
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5-16 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

               จากภาพข่าวท่ีแสดงไวน้ี้ จะเห็นไดว้่า รถตูรั้บส่งนกัเรียนคนัน้ี ไม่มีป้ายขอ้ความว่ารถรับส่งนกัเรียน 
ไม่มีไฟกระพริบเพื่อให้สัญญาณวา่เป็นการใชร้ถรับส่งนกัเรียน และมีนกัเรียนอยูใ่นรถ เพื่อให้คนขบัรถบรรทุก
พ่วงเห็นได้แต่ไกล เพื่อจะไดใ้ช้ความระมดัระวงั ซ่ึงในกรณีน้ี หากคนขบัรถตูจ้ะไดท้  าหน้าท่ีตามขอ้ก าหนด
ความปลอดภยัของการน ารถมาใชรั้บส่งนกัเรียนท่ีกฎหมายก าหนดข้ึน ดว้ยการมีป้ายขอ้ความรถรับส่งนกัเรียน 
มีไฟกระพริบให้สัญญาณ ก็จะท าให้คนขบัรถคนัอ่ืนๆ ท่ีอยูร่อบขา้งให้ความระมดัระวงั และคงไม่เกิดอุบติัเหตุ
เช่นน้ีเกิดข้ึน 

               จากขอ้มูลอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกับรถรับส่งนักเรียน ในปี พ.ศ.2560 จ านวน 30 คร้ัง หากเปรียบเทียบ
ลักษณะของการเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน จะพบว่า เป็นอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คนขบัรถรับส่งนกัเรียน มากกวา่ท่ีเกิดข้ึนจากคู่กรณีอยา่งมีนยัส าคญั ตามตารางท่ีแสดงใหดู้น้ี       
               ตาราง แสดงการเปรียบเทียบจ านวนอุบัติเหตุในปี พ.ศ.2560 ระหว่าง คนขับรถรับส่งนักเรียนกับ
บุคคลภายนอก 

หวัขอ้ คนขบัรถรับส่งนกัเรียน คู่กรณี รวม 

จ านวน (คร้ัง) 16 14 30 

นกัเรียนเสียชีวติ (คน) 4 3 7 

นกัเรียนบาดเจบ็สาหสั (คน) 13 10 23 

นกัเรียนบาดเจบ็ทัว่ไป (คน) 230 133 363 
       
               ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี วเิคราะห์สถานการณ์อุบติัเหตุของรถรับส่งนกัเรียน ในปี พ.ศ.2560 ไดด้งัน้ี  
               1. อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัรถรับส่งนักเรียน เกิดข้ึนจากความผิดพลาดของมนุษย ์2 ฝ่าย ไดแ้ก่คนขบัรถ
รับส่งนกัเรียนฝ่ายหน่ึง และคนขบัรถคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึง ไม่ไดเ้กิดข้ึนจากความผดิพลาดโดยปกติของรถ 
               2. อุบัติเหตุเกิดข้ึนจากฝ่ายคนขบัรถรับส่งนักเรียนมากกว่าฝ่ายคู่กรณี ทั้ งในด้านของจ านวนคร้ัง 
จ านวนนกัเรียนท่ีเสียชีวติ จ  านวนนกัเรียนท่ีไดรั้บบาดเจบ็สาหสั และจ านวนนกัเรียนท่ีไดรั้บบาดเจบ็ทัว่ไป  
               3. ทุกคร้ังท่ีเกิดอุบติัเหตุ จะตอ้งมีนกัเรียนไดรั้บบาดเจบ็ทุกคร้ัง 
               4. ไม่มีอุบติัเหตุคร้ังใดในปี พ.ศ.2560 เกิดข้ึนโดยตรงจากการดดัแปลงตวัรถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน   
               5. สาเหตุของการเกิดอุบติัท่ีเกิดจากความผิดของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน มีขอ้บ่งช้ีวา่  เกิดข้ึนจากการ
ท าหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ใน 2 ประการ กล่าวคือ 
                   5.1 การขบัรถท่ีไม่ค  านึงถึงความปลอดภยั เน่ืองจากขาดความรู้และทกัษะในการท าหนา้ท่ีเป็นผูข้บั
รถรับส่งนกัเรียนท่ีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัมากกวา่การเป็นคนขบัรถทัว่ไป 
                   5.2 ไม่มีการเตรียมความพร้อมของรถท่ีน ามาใช้รับส่งนกัเรียนให้มีความปลอดภยัเพียงพอส าหรับ
น ามาใชรั้บส่งนกัเรียน 
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               6. สาเหตุของการเกิดอุบติัท่ีเกิดจากความผิดของคนขบัรถคู่กรณี เหตุปัจจยัประการหน่ึงเกิดข้ึนจาก
ความไม่พร้อมของรถรับส่งนักเรียนท่ีไม่มีป้ายขอ้ความรถรับส่งนักเรียน ไม่มีสัญญาณไฟกระพริบ และไม่มี
ประตูกบัท่ีกั้นกนัตกประการหน่ึง และเกิดการไม่เปิดสัญญาณไฟกระพริบอีกประการหน่ึง 
               7. การสอบสวนความผิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียน เป็นการสอบสวนเพื่อหาบุคคลท่ีจะตอ้ง
รับผดิตามกฎหมายจราจร ไม่ใช่การสอบสวนเพื่อพิสูจน์วา่ รถปลอดภยัหรือไม่ปลอดภยั 
               8. รถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน ยงัไม่มีความปลอดภยัตามหลกัวิศวกรรมเพียงพอต่อการน ามาใชรั้บส่ง
นกัเรียน 
               ในดา้นของพฤติการณ์ สามารถจ าแนกพฤติการณ์ของการเกิดอุบติัเหตุของรถรับส่งนกัเรียนในปี พ.ศ.
2560 ออกไดเ้ป็น 2 พฤติการณ์กล่าวคือ พฤติการณ์ท่ีควบคุมได ้และพฤติการณ์ท่ีควบคุมไม่ได ้ 
               1. พฤติการณ์ท่ีควบคุมได ้หมายถึง สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจาก การกระท าและการไม่
กระท าของผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมถึงรถท่ีน ามาใชข้บัข่ีรับส่งนกัเรียน ซ่ึงจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 เหตุปัจจยั ไดแ้ก่ 
                   1.1 เหตุปัจจยัพฤติกรรมการขบัข่ีของผูข้บัข่ี เช่น การฝ่าฝืนสัญญาณจราจร เป็นตน้ 
       1.2 เหตุปัจจยัสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผูข้บัข่ี เช่น โรคประจ าตวั ความเครียด เป็นตน้ 
                   1.3 เหตุปัจจยัจากความบกพร่องของรถ เช่น ยางระเบิด หา้มลอ้รถใชก้ารไม่ได ้เป็นตน้ 
               2. พฤติการณ์ท่ีควบคุมไม่ได ้หมายถึง สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจาก การกระท าและการไม่
กระท าของบุคคลอ่ืน หรือจากเหตุอ่ืนๆ  ซ่ึงจ าแนกออกไดเ้ป็น 4 เหตุปัจจยั ไดแ้ก่ 
                   2.1 เหตุปัจจยัพฤติกรรมการขบัข่ี ของผูข้บัข่ีรถคนัอ่ืนๆ เช่น การฝ่าฝืนสัญญาณจราจร เป็นตน้ 
       2.2 เหตุปัจจยัสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผูข้บัข่ี เช่น โรคประจ าตวั ความเครียด เป็นตน้ 
                   2.3 เหตุปัจจยัจากความบกพร่องของรถคนัอ่ืนๆ เช่น ยางระเบิด หา้มลอ้รถใชก้ารไม่ได ้เป็นตน้ 
                   2.4 เหตุปัจจยัจากสภาพแวดลอ้ม เช่น การซ่อมถนน ป้ายสัญญาณจราจร สภาพอากาศ เป็นตน้ 
               จะเห็นว่า พฤติการณ์ของการเกิดอุบติัเหตุของรถรับส่งนักเรียนในปี พ.ศ.2560 ทั้ง 7 เหตุปัจจยัดงัท่ี
กล่าวมาน้ี ไดส่้งผลให้นกัเรียนท่ีอยูบ่นรถรับส่งนกัเรียน มีความไม่ปลอดภยัตลอดเวลาระหวา่งท่ีเดินทางดว้ยรถ
รับส่งนักเรียน และเป็นผลให้เกิดอุบติัเหตุข้ึนกับรถรับส่งนักเรียน และอุบติัเหตุของรถรับส่งนักเรียน ก็จะ
เกิดข้ึนจากพฤติการณ์เหตุปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงดงัท่ีกล่าวมาน้ีทั้งส้ิน 

ตารางแสดง พฤติการณ์การเกดิอุบัติเหตุของรถรับส่งนักเรียน 
พฤติการณ์ท่ีควบคุมได ้ พฤติการณ์ท่ีควบคุมไม่ได ้

1.พฤติกรรมการขบัข่ีของผูข้บัรถ 1.พฤติกรรมการขบัข่ีของผูข้บัรถคนัอ่ืน 
2.สมรรถภาพร่างกายของผูข้บัรถ 2.สมรรถภาพร่างกายของผูข้บัรถคนัอ่ืน 
3.ความบกพร่องของรถ 3.ความบกพร่องของรถคนัอ่ืน 
 4.สภาพแวดลอ้ม 
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  สรุป สถานการณ์อุบติัของรถรับส่งนกัเรียนในปี พ.ศ.2560 บ่งช้ีให้เห็นวา่ เหตุปัจจยัท่ีเป็นแรงกระตุน้
และส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุข้ึนกบัรถรับส่งนกัเรียน ดว้ยเหตุผลหลกัท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 
               1. รถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน ยงัไม่มีความปลอดภยัเพียงส าหรับการน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน   
               2. คนขบัรถรับส่งนกัเรียน ยงัไม่มีความพร้อมต่อการท าหนา้ท่ีทั้งในดา้นของความรู้และทกัษะการขบั
รถท่ีปลอดภยั 
               3. ไม่มีการจดัการใหร้ถรับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยั และคนขบัรถมีความพร้อมต่อการท าหนา้ท่ี 

4.  การจัดการอุบัตเิหตุทางถนนของหน่วยงานราชการไทย 
               ในปัจจุบนั การจดัการอุบติัเหตุทางถนนของรถประเภทต่างๆ  ยงัไม่มีกฎหมายบญัญติัข้ึนเป็นการ
เฉพาะ วา่เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานใด และจะตอ้งจดัการดว้ยวิธีการและขั้นตอนอยา่งไร   
ดว้ยเหตุน้ี การจดัการอุบติัเหตุทางถนนจึงเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งทาง
ถนน เช่น กรมการขนส่งทางบก ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กรมทางหลวง กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
เป็นต้น โดยจะใช้วิธีการจดัการอุบติัเหตุในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีท าให้เกิด
อุบติัเหตุข้ึน หลงัจากนั้นจึงใช้วิธีการปรับขอ้เท็จจริงจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ให้เขา้กบัขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัรถ 
การใชร้ถและการปฏิบติัตามกฎหมายจราจร เพื่อให้ทราบวา่อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้น เกิดข้ึนจากการกระท าของฝ่าย
ใดหรือจากใคร  ซ่ึงขอ้กฎหมายดงักล่าวนั้น ประกอบดว้ยกฎหมาย 3 ฉบบั ดงัน้ี 
               1. กฎหมายรถยนต ์พระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522  
                   พระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522  โดยหลกัการ เป็นกฎหมายเก่ียวกบัการจดทะเบียนรถและการใช้
รถยนตเ์พื่อการส่วนตวัของประชาชน(ยกเว้นกำรจดทะเบียนเป็นรถยนต์สำธำรณะท่ีมีท่ีนั่งไม่เดิน 7 คน)  โดยมี
ขอ้ก าหนดท่ีส าคญัโดยสรุป ดงัน้ี 
                   1.1 หา้มมิใหใ้ชร้ถ ท่ียงัไม่ไดจ้ดทะเบียนรถและยงัมิไดช้ าระภาษีรถ 
                   1.2 เจา้ของรถจะตอ้งจดัท ารถ ให้มีส่วนควบและอุปกรณ์ครบถ้วนถูกตอ้ง  ตามท่ีกฎกระทรวงซ่ึง
ออกตามความในพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522 ก าหนด 
                   1.3 รถท่ีจะขอจดทะเบียนได ้ตอ้งผา่นการตรวจสภาพรถ ตามรายการดงัต่อไปน้ี        
                         (1) ความถูกตอ้งของหมายเลขเคร่ืองยนตแ์ละหมายเลขตวัรถ  
                         (2) ความถูกตอ้งของส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับรถ 
                         (3) ความมัน่คงแขง็แรงของรถและความปลอดภยัส าหรับการใชร้ถ 
                         (4) สภาพตวัรถและโครงรถ  
                         (5) ระบบการบงัคบัเล้ียว พวงมาลยัและเคร่ืองล่าง 
                         (6) ระบบการหา้มลอ้  
                         (7) ระบบไอเสีย 
                         (8) ระบบเคร่ืองระงบัเสียง 
                         (9) ระบบแสงไฟ 
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                   1.4 หลงัท่ีจดทะเบียนรถแลว้ ตอ้งไม่เปล่ียนแปลงตวัรถ หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของรถ ให้ผิดไปจาก
รายการท่ีจดทะเบียนไวแ้ละการใชร้ถ 
                   1.5 การเปล่ียนแปลงตวัรถหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของรถ จะตอ้งผ่านการตรวจสภาพรถและไดรั้บ
อนุญาตจากนายทะเบียน 
                   1.6 ห้ามท าให้รถท่ีจดทะเบียนแล้ว มีส่วนควบหรือเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับรถไม่ครบถ้วนถูกตอ้ง 
หรือเพิ่มส่ิงหน่ึงส่ิงใดเขา้ไปในตวัรถ ซ่ึงอาจจะก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผูอ่ื้น        
                   1.7 หา้มมิใหใ้ชร้ถไม่ตรงตามประเภทท่ีจดทะเบียนไว ้เวน้แต่กรณีท่ีมีกฎหมายยกเวน้              
               จะเห็นวา่ขอ้ก าหนดตามกฎหมายรถยนต์ดงัท่ีกล่าวมาน้ี  มีลกัษณะเป็นบทบงัคบัใน 2  กรณี คือ กรณี
แรก เป็นบทบงัคบัส าหรับการจดทะเบียนรถและการใชร้ถ ท่ีห้ามมิให้มีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือเพิ่มเติมส่ิง
ใดๆ เขา้ไป  หรือถา้มีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขรถ ก็ตอ้งผา่นการตรวจสภาพรถและไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียน
ก่อน จึงจะถือวา่ เป็นการเปล่ียนแปลงแกไ้ขตวัรถท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย   และในกรณีท่ีสอง คือ เป็นขอ้ก าหนด
เพื่อแบ่งแยกประเภทของรถส าหรับการเรียกเก็บภาษีเม่ือรถคนันั้นผา่นการตรวจสภาพรถแลว้   
               ทั้ง 2 กรณีน้ี ถา้มีการกระท าฝ่าฝืน ก็ถือวา่ เป็นการใชร้ถท่ีมีความผดิตามกฎหมายรถยนต ์ซ่ึงอาจกล่าว 
ไดว้า่ กฎหมายรถยนต ์เป็นกฎหมายท่ีแบ่งแยกประเภทของรถเพื่อการจดทะเบียนส าหรับเรียกเก็บภาษีรถ 
               2. กฎหมายขนส่ง พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  
                   พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยหลกัการ  เป็นกฎหมายเก่ียวกบัการจดทะเบียนรถ
และการใชร้ถเพื่อการขนส่งคน สัตวแ์ละส่ิงของ เพื่อสินจา้ง  โดยมีขอ้ก าหนดท่ีส าคญัส าหรับการจดทะเบียนรถ
และการใชร้ถโดยสรุป  ดงัน้ี 
                   2.1 รถท่ีใช้ในการขนส่ง ตอ้งมีสภาพมัน่คงแข็งแรง มีเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบถูกตอ้ง ตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
                   2.2 รถท่ีจะขอจดทะเบียนประกอบการขนส่ง จะตอ้งมีลกัษณะของรถเป็นไปตามมาตรฐานของรถ
แต่ละประเภทตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง และช าระภาษีตามน ้าหนกัรถใหค้รบถว้น 
                   2.3 รถท่ีน ามาจดทะเบียนและเสียภาษี ต้องผ่านการตรวจสภาพรถและได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียน  
                   2.4 ห้ามเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงสภาพของรถดงัต่อไปน้ี ให้ผดิแผกแตกต่างไปจากท่ีไดรั้บอนุญาต เวน้
แต่จะผา่นการตรวจสภาพรถและไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียน 
                         (1) โครงคสัซี 
                         (2) ระบบบงัคบัเล้ียว 
                         (3) จ านวนกงลอ้และยาง 
                         (4) จ านวนเพลาลอ้ 
                         (5) เคร่ืองก าเนิดพลงังาน 
                         (6) ตวัถงั 
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                         (7) สีภายนอกตวัรถ 
                         (8) จ านวนท่ีนัง่ผูโ้ดยสาร 
                         (9) จ านวนดวงโคมไฟแสงพุง่ไกล แสงพุง่ต ่า 
                         (10) ช่วงลอ้ 
                   2.5 หา้มมิใหใ้ชร้ถผดิประเภทไปจากท่ีจดทะเบียนรถไว ้เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียน 
               จะเห็นว่าขอ้ก าหนดตามกฎหมายการขนส่งทางบก ดงัท่ีกล่าวมาน้ี  มีลกัษณะเช่นเดียวกบักฎหมาย
รถยนต ์กล่าวคือ ถา้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงอุปกรณ์และส่วนควบของรถให้ผิดไปจากท่ีก าหนดหรือจด
ทะเบียนรถไวโ้ดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน หรือใช้รถท่ีไม่ได้ช าระภาษีรถ หรือใช้รถไม่ตรงตาม
ประเภทของรถท่ีจดทะเบียน ก็จะเป็นความผิดตามกฎหมาย ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ กฎหมายการขนส่งทางบก  เป็น
กฎหมายท่ีแบ่งแยกประเภทของรถท่ีใชใ้นการขนส่ง เพื่อการจดทะเบียนส าหรับเรียกเก็บภาษีรถ 

ตารางแสดง รายการตรวจสภาพรถตามกฎหมายรถยนต์และกฎหมายการขนส่งทางบก 
พระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522 พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 

(1) หมายเลขเคร่ืองยนตแ์ละหมายเลขตวัรถ  (1) โครงคสัซี 
(2) ส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับรถ (2) ระบบบงัคบัเล้ียว 
(3) ความมัน่คงแขง็แรงและความปลอดภยัการใชร้ถ (3) จ านวนกงลอ้และยาง 
(4) สภาพตวัรถและโครงรถ  (4) จ านวนเพลาลอ้ 
(5) ระบบการบงัคบัเล้ียว พวงมาลยัและเคร่ืองล่าง (5) เคร่ืองก าเนิดพลงังาน 
(6) ระบบการหา้มลอ้  (6) ตวัถงั 
(7) ระบบไอเสีย (7) สีภายนอกตวัรถ 
(8) ระบบเคร่ืองระงบัเสียง (8) จ านวนท่ีนัง่ผูโ้ดยสาร 
(9) ระบบแสงไฟ (9) จ านวนดวงโคมไฟแสงพุง่ไกล แสงพุง่ต ่า 
 (10) ช่วงลอ้ 

 
               3. กฎหมายจราจรทางบก พระราชบญัญติัการจราจรทางบก พ.ศ.2522 
                   พระราชบญัญติัการจราจรทางบก พ.ศ.2522  โดยหลกัการ เป็นกฎหมายเก่ียวกบัการใช้รถบนถนน
หรือทางสาธารณะ ใน 2 ลกัษณะ กล่าวคือ 
                   1. เป็นขอ้ก าหนดส าหรับการควบคุมและก ากบัพฤติกรรมการขบัรถของผูข้บัข่ีรถทุกประเภท  ให้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามสัญญาณจราจรและเคร่ืองหมายจราจร  
                   2. เป็นขอ้ก าหนดส าหรับการใช้รถประเภทต่างๆ บนถนนหรือทางสาธารณะ ท่ีรถคนันั้นจะตอ้งมี
สภาพมัง่คงแข็งแรง หรือไม่ท าให้เสียสุขภาพอนามยัแก่ผูใ้ชแ้ละผูอ่ื้น และตอ้งจดัให้รถมีอุปกรณ์และส่วนควบ
ครบถว้นถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายรถยนตแ์ละกฎหมายการขนส่งทางบกก าหนด 
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                   จะเห็นว่า การกระท าท่ีเป็นความผิดตามกฎหมายการจราจรทางบก จะเกิดข้ึนใน 2  ลกัษณะ ต่าง
กฎหมายกนั ซ่ึงอาจจะเป็นความผิดควบคู่กนัหรืออย่างใดอย่างหน่ึงก็ได ้คือ ความผิดตามกฎหมายจราจร กบั
ความผดิฐานการดดัแปลงสภาพรถใหผ้ดิไปจากกฎหมายท่ีจดทะเบียนรถ 
               หลกัการตามกฎหมายทั้งสามฉบบั ดงัท่ีกล่าวมาน้ี เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สอบสวนอุบติัเหตุทางถนนของประเทศไทย  จะยึดข้อก าหนดตามกฎหมายการจราจรทางบกเป็นหลกั และ
ขอ้ก าหนดตามกฎหมายรถยนตแ์ละกฎหมายการขนส่งทางบกเป็นกฎหมายประกอบ ในลกัษณะดงัน้ี 
               1. ในกรณีท่ีมีคู่กรณี ก็จะสอบสวนวา่ผูข้บัข่ีรถคนใดปฏิบติัผดิต่อกฎหมายจราจร เม่ือใหท้ราบวา่ ผูใ้ดท่ี
เป็นฝ่ายท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุข้ึน ก็จะตรวจสอบรถคนัท่ีผูข้บัข่ีนั้นใชข้บัข่ีวา่มีความถูกตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดหรือไม่  ถา้ถูกตอ้ง ก็จะสรุปผลการเกิดอุบติัเหตุวา่ เกิดจากความประมาทของผูข้บัข่ี แต่ถา้รถท่ีน ามาใช้
นั้นไม่ถูกตอ้ง ก็จะสรุปผลการเกิดอุบติัดว้ยวา่ เกิดจากการน ารถท่ีมีการดดัแปลงมาใชง้านในกรณีน้ี ผูข้บัข่ีรถท่ี
เป็นฝ่ายถูก จะไม่ตอ้งถูกตรวจสอบรถท่ีน ามาใชว้า่มีความถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ แมว้า่รถคนันั้น 
จะไดมี้การดดัแปลงสภาพ 
               2. ในกรณีท่ีไม่มีคู่กรณี ก็จะสอบสวนว่า เหตุท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อกฎหมายจราจร
หรือเกิดข้ึนจากเหตุสุดวิสัย ถา้เป็นความผิดท่ีเกิดจากการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อกฎหมายจราจร ก็จะตรวจสอบรถท่ี
น ามาใช้ขบัข่ีวา่ถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ แต่ถา้อุบติัเหตุเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย และเหตุสุดวิสัย
นั้น ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัรถท่ีน ามาใช้ขบัข่ี เช่น มีพายุ น ้ าท่วม ถนนช ารุดกะทนัหัน เป็นตน้ กรณีน้ี ก็จะไม่มีการ
ตรวจสอบรถท่ีน ามาใชข้บัข่ี แต่อยา่งใด 
               ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี จะเห็นว่าการสอบสวนอุบติัเหตุท่ีเก่ียวกบัรถยนต์ต่างๆ  หน่วยงานภาครัฐของ
ไทย จะยึดหลกัการตามกฎหมายทั้งสามฉบบัดงัท่ีกล่าวไว ้โดยการน าขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ากการสอบสวนปรับเขา้
กบัขอ้กฎหมาย เพื่อสรุปเป็นผลการสอบสวนอุบติัเหตุ เพื่อหาตวัผูก้ระท าผิดและลงโทษ โดยอา้งอิงบทกฎหมาย
ในการยืนยนัความผิดนั้น วา่ไดก้ระท าผิดต่อกฎหมายจราจรหรือไม่อยา่งไร ใช้รถท่ีมีสภาพมีอุปกรณ์และส่วน
ควบเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ และหลงัจากท่ีไดผ้ลการสอบสวนแลว้ ก็ยุติเร่ืองมิไดมี้การด าเนินการ
อย่างไรต่อไป เวน้แต่ในกรณีอุบติัร้ายแรง ก็อาจมีการด าเนินการอะไรบางอย่างแต่ก็มิได้หวงัผลให้เกิดความ
ปลอดภยัตามความเป็นจริง ดงัจะเห็นวา่ อุบติัเหตุเก่ียวกบัรถยนตข์องประเทศไทย ยงัคงเกิดข้ึนอยา่งรุนแรงและ
ต่อเน่ือง และมีความรุนแรงมากข้ึน      
               จะเห็นว่า การจดัการอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัรถรับส่งนักเรียนโดยหน่วยงานราชการของไทย เป็นการ
จดัการท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการหาตวัผูก้ระท าผดิเพื่อลงโทษ  แมว้า่การสอบสวนจะไดมี้การคน้หาขอ้บกพร่องของถนน
ของป้ายบอกทางและสัญญาณจราจร รวมถึงคน้หาลกัษณะของสภาพแวดลอ้มในขณะท่ีเกิดเหตุ  แต่ก็เป็นเพียง
การแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบดุลพินิจในการตดัสินเพื่อหาตวัผูก้ระท าผิดและลงโทษ การสอบสวน
อุบัติเหตุมิได้เกิดข้ึนภายใต้เง่ือนไขหรือหลักการ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่า รถรับส่งนักเรียนคันนั้ นมีความ
ปลอดภยัอยา่งเพียงพอส าหรับการน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนหรือไม่อยา่งไร หน่วยงานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรถรับส่ง
นักเรียนนั้นได้เข้ามาท าหน้าท่ีควบคุมตรวจสอบรถให้รถรับส่งนักเรียนมีความพร้อมและคนขบัรถรับส่ง
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นกัเรียนมีความพร้อมต่อการท าหนา้ท่ีหรือไม่อยา่งไร มีการปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวห้รือไม่อยา่งไร ดว้ย
เหตุน้ี ผลของการสอบสวนอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัรถรับส่งนกัเรียน จึงมิไดค้  าตอบวา่ จะท าอยา่งไรให้ไม่เกิดเหตุ
เช่นนั้นกบัรถรับส่งนกัเรียนข้ึนอีกต่อไป  ตวัอยา่งเช่น 
               กรณีข่าวอุบติัเหตุรถรับส่งนักเรียนในปี พ.ศ.2560 ตามตารางท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  คนขบัรถรับส่งนักเรียน ลืมนักเรียนไวใ้นรถจนเป็นเหตุให้นักเรียน
เสียชีวติ  ซ่ึงข่าวลืมนกัเรียนไวใ้นรถจนเสียชีวติในคร้ังน้ี  มิไดเ้กิดข้ึนเป็นคร้ังแรก หากแต่ในปีก่อนๆ ท่ีผา่นมา ก็
เคยเกิดอุบติัเหตุคนขบัรถรับส่งนกัเรียน ลืมนกัเรียนไวใ้นรถจนเสียชีวิตมาแลว้หลายคร้ัง เท่าท่ีรวบรวมไดจ้าก
ส่ือต่างๆ มีดงัน้ี 
               วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2555 น้องป๋อ อายุ 4 ขวบ ชาว จ.กาฬสินธ์ุ  เสียชีวิตคาเบาะรถรับส่งนกัเรียน 
คนขบัรถให้การว่ามองไม่เห็น จึงล็อครถไว ้และมาทราบภายหลงัว่ามีเด็กชายผูเ้คราะห์ร้ายติดอยู่ในรถและ
เสียชีวติ 
               วนัท่ี 3 เมษายน  พ.ศ.2556  น้องเอย เด็กหญิงวยั 3 ขวบ นกัเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 1 ของโรงเรียนแห่ง
หน่ึงยา่น จ.สมุทรปราการ ถูกคุณครูลืมทิ้งไวใ้นรถตูโ้รงเรียน นานหลายชัว่โมง จนช็อคหมดสติ  และเสียชีวติใน
วนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2556 
               วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2556   นอ้งพอตเตอร์ อาย ุ3 ขวบ  ซ่ึงนอนหลบัอยูบ่ริเวณแคบ็ดา้นหลงัของรถ
กระบะ ถูกคุณครูสาวลืมทิ้งไว ้นานกวา่ 7 ชัว่โมงจนเสียชีวิตในพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ  สอบสวนทราบวา่คุณครู
ท่ีรับจา้งรับส่งนกัเรียน ขบัรถมารับนอ้งพอตเตอร์  ตั้งแต่เวลา 07.30 น. จนกระทัง่เวลา 15.00 น. เจา้ของรถจึงมา
พบนอ้งพอตเตอร์เสียชีวติภายในรถ 
               วนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2257  นอ้งปล้ืม เด็กชายวยั 4 ขวบ นอนหลบับริเวณกระบะแคปดา้นหลงั  ก่อน
ถูกคนขบัรถลืมทิ้งไวใ้นรถ ซ่ึงจอดอยูใ่กล ้สภ.ชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช เพียง 20 เมตร  เจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ตั้งขอ้สังเกตว่ารถยนตค์นัน้ีติดฟิล์มกรองแสงสีทึบ ท าให้มองไม่เห็นภายใน และเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีไม่มีคนช่วย
เด็กนอ้ยผูเ้คราะห์ร้ายไดท้นั 
               วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559  นอ้งอิงค ์อายุ 3 ขวบ ถูกคนขบัรถลืมทิ้งไวใ้นรถตูจ้นเสียชีวติ  เหตุเกิด
ในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ  คนขบัรถและพี่เล้ียงเด็กให้การวา่ ระหวา่งตระเวนรับนกัเรียน แอร์รถเกิดเสีย จึง
จอดรถทิ้งไวห้นา้หมู่บา้นท่ามกลางอากาศร้อนจดั  และให้รถตูอี้กคนัมารับนกัเรียนไปส่งโรงเรียนแทน โดยไม่
ทราบวา่นอ้งอิงคน์อนหลบัอยูท่ี่เบาะหลงั 
               จากข่าวท่ีรวบรวมมาน้ี ท าให้เห็นว่า การลืมนักเรียนไวใ้นรถรับส่งนักเรียน จนเป็นเหตุให้นักเรียน
เสียชีวิต ได้เกิดข้ึนมาแล้วหลายคร้ัง การสอบสวนอุบติัเหตุในทุกๆ คร้ัง ก็มีความมุ่งหมายเพียงเพื่อทราบว่า 
คนขบัรถหรือพี่เล้ียงท่ีท าหน้าท่ีดูแลนักเรียนจะตอ้งมีความผิดอย่างไร จะตอ้งถูกลงโทษอย่างไร  แต่ผลการ
สอบสวนไม่ปรากฏว่า มีรายงานถึงความบกพร่องของกลไกในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่มีขอ้บ่งช้ีว่าจะ
จดัการอยา่งไร เพื่อมิใหค้นขบัรถและหรือพี่เล้ียงหรือคนดูแลนกัเรียนตอ้งหลงลืมนกัเรียนไวบ้นรถอีกต่อไป 
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5-23 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
               หรือกรณีข่าวอุบติัเหตุรถรับส่งนกัเรียน เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 จงัหวดัเชียงราย รถตูรั้บส่งนกัเรียน
แซงทางโคง้ขณะท่ีฝนตก ท าให้รถเสียหลกัปีกเกาะกลางแลว้พลิกคว  ่า มีนกัเรียนหญิงกระเด็นออกนอกรถ 1 คน 
ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนนักเรียนอีก 18 คนอยู่ในรถได้รับบาดเจ็บธรรมดา ในการสอบสวนอุบัติเหตุไม่
ปรากฏผลการสอบสวนวา่ นกัเรียนในรถตูค้นัท่ีเกิดเหตุน้ีไดค้าดเขม็ขดันิรภยัหรือไม่  เพราะเหตุใดนกัเรียนหญิง  
1 คน จึงกระเด็นออกนอกรถ ขณะท่ีนกัเรียนอีก 18 คน ยงัคงอยูใ่นรถและไดรั้บบาดเจบ็เล็กนอ้ย 

               ดงันั้น การจดัการอุบติัเหตุเก่ียวกบัรถยนตข์องประเทศไทย จึงเป็นเพียงการจดัการ เพื่อให ้
               1) ทราบจ านวนและข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนท่ีอยู่บนรถรับส่งนักเรียน นักเรียนท่ีเสียชีวิต 
นกัเรียนท่ีไดรั้บบาดเจบ็ โรงพยาบาลท่ีรักษาตวัและผลการรักษาตวั 
               2) ทราบวา่ คนขบัรถรับส่งนกัเรียนไดข้บัรถโดยปฏิบติัตามกฎหมายจราจรหรือไม่ 
               3) ทราบวา่ คนขบัรถรับส่งนกัเรียนไดใ้ชร้ถถูกตอ้งตรงตามประเภทท่ีจดทะเบียนหรือไม่ 
               4) ทราบวา่ คนขบัรถรับส่งนกัเรียนไดมี้การดดัแปลงสภาพรถหรือไม่ 
               5) ทราบวา่ จะลงโทษผูใ้ด ใครตอ้งรับผดิชอบ 
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6-1 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

บทที ่6  สถานการณ์รถรับส่งนักเรียนในปัจจุบัน 

               ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีเป้าหมายเพื่อหาค าตอบเก่ียวกบั “มาตรฐานความปลอดภยัของรถรับส่ง
นักเรียน” ว่าควรจะต้องเป็นอย่างไร รถท่ีปลอดภยัส าหรับน ามาใช้รับส่งนักเรียน ควรจะต้องเป็นรถอะไร  
มีรูปร่างลกัษณะอยา่งไร รถยนต์ประเภทต่าง ๆ ตามขอบเขตท่ีกฎหมายรถยนต์และกฎหมายการขนส่งทางบก
ก าหนด มีความปลอดภยัเพียงพอต่อการน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนหรือไม่ และการท่ีจะท าใหร้ถรับส่งนกัเรียนนั้นมี
ความปลอดภยัตลอดเวลาท่ีนกัเรียนอยูบ่นรถ จะตอ้งมีกระบวนการหรือวิธีการจดัการให้เกิดความปลอดภยัข้ึน
ได้อย่างไร แล้วใครควรจะต้องเข้ามามีบทบาทหน้าท่ีในการจดัการให้รถรับส่งนักเรียนมีความปลอดภัย
ตลอดเวลาและท าใหค้นขบัรถมีความพร้อมต่อการท าหนา้ท่ี 
               ดงันั้น ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ จึงให้ความส าคัญแก่ รถทุกประเภทที่ชาวบ้านน ามาใช้รับจ้างรับส่ง
นักเรียน ไม่ว่ารถคันน้ันจะเป็นรถทีจ่ดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์หรือกฎหมายการขนส่งทางบก หรือเป็นรถ
ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้รับจ้างรับส่งนักเรียนจากนายทะเบียน จะเป็นรถที่มีการต่อเติม
ดัดแปลงตัวรถหรือที่น่ังหรือไม่ รถเป็นรถยนต์บรรทุกหรือรถยนต์น่ังส่วนบุคคลหรือรถโดยสาร ก็ตาม  ถ้ารถ
คันน้ันได้มีการน ามาใช้รับจ้างผู้ปกครองเพ่ือรับส่งนักเรียนซ่ึงเป็นบุตรหลานเพ่ือไปโรงเรียนและกลบัมายงับ้าน
เป็นการประจ าแล้ว รถคันน้ันกอ็ยู่ในขอบเขตของการศึกษาวจัิยทั้งส้ิน  
               ในการตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีน าร่องจงัหวดัจนัทบุรีและพื้นท่ีศึกษาคู่ขนานอีก 15 จงัหวดั  
ไดใ้ช้วิธีการเฝ้าดูรถรับส่งนกัเรียน และบนัทึกภาพรถรับส่งนกัเรียนเหล่านั้นไว ้ทั้งท่ีเป็นรถเปล่าไม่มีนกัเรียน
บนรถ และภาพท่ีมีนกัเรียนบนรถขณะวิง่รับส่งนกัเรียน บริเวณหนา้โรงเรียนหรือสถานศึกษา ทางแยกต่าง ๆ ใน
เมืองและนอกเมือง และตามเส้นทางท่ีมีรถรับส่งนักเรียนวิ่งรับส่งนักเรียน และยงัรวมถึงพื้นท่ีจงัหวดัอ่ืน ๆ  
ท่ีมิได้อยู่ในขอบเขตของพื้นท่ีศึกษาด้วย และการสัมภาษณ์คนขบัรถรับส่งนักเรียนในพื้นท่ีต่าง ด้วยการใช้
แบบสอบถาม และด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่จ  าเพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการ
ตรวจสอบรถและการสัมภาษณ์ พบว่า มีลกัษณะท่ีไม่แตกต่างกัน ทั้งในด้านของประเภทรถและการรับส่ง
นกัเรียน และไม่ส่งผลท าใหเ้กิดการแปรปรวนหรือเกิดการเบ่ียงเบนผลการศึกษาวิจยั  อน่ึง ในการน าเสนอผล
การตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนท่ีจะไดก้ล่าวถึงในบทน้ี จะเป็นการน าเสนอในเชิงพรรณนาต่อปรากฏการณ์ท่ี
พบเห็น จะหลีกเล่ียงการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นสถิติตวัเลขท่ีแยกเป็นรายจงัหวดัแยกเป็นรายโรงเรียนวา่รถรับส่ง
นกัเรียนประเภทใดมีจ านวนเท่าไร เพราะตวัเลขทางสถิติเหล่านั้นไม่วา่จะเป็นตวัเลขจ านวน 1  หรือหลายจ านวน 
ก็บ่งบอกถึงความปลอดภยัและความไม่ปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั   
               ผลจากการศึกษาวจิยั สามารถจ าแนกขอ้มูลออกเป็น 4 ดา้น ไดด้งัน้ี 
                   1. ประเภทและลกัษณะของรถรับส่งนกัเรียน 
                   2. ความปลอดภยัของรถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน 
                   3. คนขบัรถรับส่งนกัเรียนและการเขา้มาประกอบอาชีพ 
                   4. สถานการณ์ทางสังคมและทางกฎหมายของรถรับส่งนกัเรียน 
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6-2 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

1. ประเภทและลกัษณะของรถรับส่งนักเรียน 
               จากการตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียน พบวา่ รถท่ีชาวบา้นน ามาใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียน ประกอบดว้ยรถ
ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต ์และจดทะเบียนตามกฎหมายขนส่งทางบก ตามตารางท่ีแสดง ดงัน้ี 

ตารางแสดง ประเภทรถรับส่งนกัเรียนแยกตามกฎหมายท่ีจดทะเบียนรถ 
กฎหมายรถยนต ์ กฎหมายการขนส่งทางบก ไม่มีกฎหมายรองรับ 

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน รย.1 รถโดยสารประจ าทาง 10 

รถสกายแลป (จดทะเบียนไม่ได)้ 

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ไม่เกิน 12 คน รย.2 รถโดยสารไม่ประจ าทาง 30 
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล เกิน 12 คน รย.2 รถตูรั้บจา้งพิเศษ ทะเบียน 36 

รถยนตก์ระบะบรรทุก รย.3 รถโดยสารส่วนบุคคล 40 
รถรับจา้งสาธารณะ(รถแท็กซ่ี/รถส่ีลอ้เลก็) รถบรรทุกส่วนบุคคล 80 

รถสามลอ้สาธารณะ รถท่ีโรงเรียนวา่จา้งใหรั้บส่งนกัเรียน 
รถ 10, รถ 30, รถ 40 รถจกัรยานยนตพ์ว่งขา้ง 

รถตูท่ี้โรงเรียนวา่จา้งใหรั้บส่งนกัเรียน รถโรงเรียนเหลืองคาดด า ทะเบียน 40 

               นอกจากน้ี ยงัพบรถรับส่งนักเรียนในลกัษณะของรถสวสัดิการให้แก่ ครอบครัวของพนักงานและ
เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานหรือบุคคลท่ีอยูใ่นความดูแล โดยไม่ไดเ้ก็บค่าจา้ง อีก 4 ประเภท ไดแ้ก่  
                   (1) รถทหาร จดทะเบียนรถตามกฎหมายทหาร  
                   (2) รถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดทะเบียนรถตามกฎหมายขนส่ง 
                   (3) รถรับส่งนกัเรียนของหน่วยงานราชการ จดทะเบียนรถตามกฎหมายขนส่ง 
                   (4) รถขององคก์รหรือมูลนิธิทางการกุศลของเอกชน จดทะเบียนรถตามกฎหมายรถยนต์ 
               นอกจากการจ าแนกรถรับส่งนกัเรียนโดยแยกประเภทตามกฎหมายท่ีจดทะเบียนรถ ตามตารางท่ีแสดง
ไวข้า้งตน้น้ีแลว้ ก็อาจจ าแนกโดยแบ่งตามลกัษณะของรถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนได ้ดงัน้ี   

ตารางแสดง ประเภทรถรับส่งนกัเรียนแยกตามลกัษณะของรถ 
ลกัษณะรถ ประเภทรถ 
รถเก๋ง 4 ลอ้ รถเก๋ง รย.1 รถแท็กซ่ี รถส่ีลอ้เลก็รับจา้ง   

รถตู ้
รถตู ้รย.2 ไม่เกิน 12 ท่ีนัง่ 

รถตูโ้ดยสาร 10 รถตูโ้ดยสาร 30 รถตูโ้ดยสาร 36 รถตูโ้ดยสาร 40 
รถตู ้รย.2 เกิน 12 ท่ีนัง่ 

รถกระบะ 4 ลอ้ รถกระบะ 4 ประตู รย.1 
รถกระบะ รย.2 ไม่เกิน 12 รถกระบะบรรทุก 

รย.3 
รถสองแถว 
ประจ าทาง 10 

รถสองแถว       
ไม่ประจ าทาง 30 รถกระบะ รย.2 เกิน 12    

รถกระบะ 6 ลอ้ รถโดยสารส่วนบุคคล 40 รถบรรทุกส่วนบุคคล80 รถประจ าทาง 10  รถไม่ประจ าทาง 30 
รถบสั รถโดยสารส่วนบุคคล 40 รถบสัประจ าทาง 10 รถไม่ประจ าทาง 30 

รถจกัรยานยนต ์ รถจกัรยานยนตพ์ว่งขา้ง 

รถอ่ืนๆ  รถสกายแลป รถสามลอ้รับจา้ง 

รถสวสัดิการ รถทหาร รถทอ้งถ่ิน(อปท.) รถหน่วยราชการ รถองคก์ร / มูลนิธิทางการกศุล 
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               อย่างไรก็ตาม หากจ าแนกตามลกัษณะของตวัรถท่ีมีรูปร่างลกัษณะคลา้ยๆ กนั   ก็สามารถจ าแนกได้
เป็น 3 ประเภท กล่าวคือ 
               1) ประเภทรถกระบะ หมายถึง รถท่ีมีพื้นท่ีส าหรับบรรทุกผูโ้ดยสารแยกจากท่ีนัง่ของผูข้บัรถ มีทางข้ึน
ลงดา้นทา้ยหรือดา้นขา้งรถก็ได ้ ไดแ้ก่ รถกระบะ 4 ลอ้ และ 6 ลอ้ ตามกฎหมายรถยนตแ์ละกฎหมายขนส่ง  
               2) ประเภทรถตูห้รือรถบสั หมายถึง รถท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้  มีทางข้ึนลงดา้นขา้ง หรือประตูเล่ือน
เปิดปิดดา้นขา้ง ไดแ้ก่ รถตู ้รถบสัโดยสาร ตามกฎหมายรถยนตแ์ละกฎหมายขนส่ง 
               3) ประเภทรถสามลอ้ ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนตพ์ว่งขา้ง รถสกายแลป และรถสามลอ้ 
               ภาพแสดงรถรับจา้งรับส่งนกัเรียนประเภทต่างๆ   
               1. รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน หรือ รถ รย.2  ประเภทรถตู ้ และรถกระบะนัง่ส่วน
บุคคล ป้ายทะเบียนสีขาวตวัหนงัสือสีฟ้า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกนิ 7 คนแต่ไม่เกนิ 12 คน รย.2 ประเภทรถตู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกนิ 7 คนแต่ไม่เกนิ 12 คน รย.2 ประเภทรถกระบะ 

 
 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

6-4 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกนิ 7 คนแต่ไม่เกนิ 12 คน รย.2 ประเภทรถกระบะลกัษณะสองแถว  
ขออนุญาตใช้รับจ้างรับส่งนักเรียนได้ 

 
               2. รถโรงเรียน ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายขนส่งทางบก ตวัรถสีเหลืองคาดสีด าทะเบียนรถหมวด 40   
รถโรงเรียนน้ี เป็นรถท่ีกฎหมายการขนส่งทางบกก าหนดข้ึนเป็นการเฉพาะ ส าหรับการน ารถมาใชรั้บส่งนกัเรียน
ของโรงเรียน ไม่วา่จะเก็บค่าจา้งหรือไม่ก็ตาม โดยกฎหมายก าหนดให้รถโรงเรียน ตอ้งมีอุปกรณ์และส่วนควบ 
เพิ่มข้ึนจากท่ีรถโดยสารประเภทต่างๆ ตามกฎหมายการขนส่งทางบกจะต้องมี ซ่ึงรถท่ีจดทะเบียนเป็นรถ
โรงเรียนตามกฎหมายการขนส่งทางบกน้ี สามารถน ามาใช้รับส่งนกัเรียนไดท้นัที โดยไม่ตอ้งขออนุญาตตาม
แนวทางปฏิบติัในการอนุญาตใหใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลรับจา้งรับส่งนกัเรียน พ.ศ.2559 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพแสดง รถโรงเรียน ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่22 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

6-5 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

               3. รถตามกฎหมายการขนส่งทางบก ไดแ้ก่ รถโดยสารประจ าทางทะเบียน 10  รถโดยสารไม่ประจ า
ทางทะเบียน 30  รถโดยสารไม่ประจ าทางพิเศษทะเบียน 36   รถโดยสารส่วนบุคคลทะเบียน 40  เป็นรถท่ี
กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นรถท่ีใชใ้นการรับจา้งขนส่งผูโ้ดยสาร โดยแยกตามลกัษณะของประกอบการขนส่ง แต่ถา้
น าไปใชรั้บการนกัเรียนเป็นการเฉพาะ ก็ตอ้งจดทะเบียนรถให้เป็นรถรับส่งนกัเรียนตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 
(พ.ศ.2526) ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ตวัรถตอ้งมีสีเหลืองคาดสีด า มีทาง
ข้ึนลงดา้นขา้งรถ มีป้ายขอ้ความวา่รถโรงเรียน และมีไฟสัญญาณกระพริบ  รถโดยสารตามกฎหมายการขนส่ง
ทางบกน้ี  ไม่สามารถขออนุญาตใชเ้ป็นรถรับจา้งรับส่งนกัเรียนตามแนวทางปฏิบติัในการอนุญาตให้ใชร้ถยนต์
ส่วนบุคคลรับจา้งรับส่งนกัเรียน พ.ศ.2559 ได ้ ซ่ึงรายละเอียดจะไดก้ล่าวถึงต่อไป 
                   จากการตรวจสอบ พบวา่ มีการน ารถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารไม่ประจ าทาง และรถโดยสาร
ส่วนบุคคล มาใชเ้ป็นรถรับส่งรับส่งนกัเรียนในทุกจงัหวดั   
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถบัสโดยสารประจ าทาง ตามกฎหมายขนส่ง ทีน่ ามาใช้รับจ้างรับส่งนักเรียน 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถโดยสารประจ าทาง 6 ล้อ สองแถว ตามกฎหมายขนส่ง ทีน่ ามาใช้รับจ้างรับส่งนักเรียน 
 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

6-6 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถโดยสารประจ าทาง 4 ล้อ สองแถว ตามกฎหมายขนส่ง ทีน่ ามาใช้รับจ้างรับส่งนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถตู้โดยสารไม่ประจ าทาง ตามกฎหมายขนส่ง ทีน่ ามาใช้รับจ้างรับส่งนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถบัสโดยสารไม่ประจ าทาง ตามกฎหมายขนส่ง ทีน่ ามาใช้รับจ้างรับส่งนักเรียน 

 
 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

6-7 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถกระบะโดยสารไม่ประจ าทาง ตามกฎหมายขนส่ง ทีน่ ามาใช้รับจ้างรับส่งนักเรียน 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถกระบะ 6 ล้อ โดยสารส่วนบุคคล ตามกฎหมายขนส่ง ทีน่ ามาใช้รับจ้างรับส่งนักเรียน 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถบรรทุกส่วนบุคคล ตามกฎหมายขนส่ง ทีน่ ามาใช้รับจ้างรับส่งนักเรียน 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

6-8 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

               4. รถตามกฎหมายรถยนต์ ท่ีขออนุญาตใช้รับจา้งรับส่งนกัเรียนไดต้ามแนวทางปฏิบติัในการอนุญาต
ให้ใชร้ถยนตส่์วนบุคคลรับจา้งรับส่งนกัเรียน พ.ศ.2559 ไม่ได ้พบวา่มีการน ามาใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียน ไดแ้ก่ 
รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รย.1,  รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเกิน 12 คน รย.2,  รถยนต์กระบะบรรทุกส่วน
บุคคล รย.3, รถแทก็ซ่ี,  รถส่ีลอ้เล็กรับจา้ง และรถจกัรยานยนตพ์ว่งขา้ง  ดงัน้ี 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถยนต์กระบะส่ีประตู รย.1 นั่งส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน ทีน่ ามาใช้รับส่งนกัเรียน 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถยนต์กระบะ รย.2 นัง่ส่วนบุคคลเกนิ 12 คน ทีน่ ามาใช้รับส่งนกัเรียน 

 
                
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล รย.3 ทีน่ ามาใช้รับส่งนักเรียน 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

6-9 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล รย.3 ทีน่ ามาใช้รับส่งนักเรียน 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถจกัรยานยนต์พ่วงข้าง ทีน่ ามาใช้รับส่งนักเรียน 
 

               5. รถรับส่งนักเรียนท่ี จดทะเบียนตามกฎหมายทหาร รถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รถของ
หน่วยงานราชการ และรถขององค์กรหรือมูลนิธิทางการกุศลเอกชน พบว่า มีการน ามารับส่งนกัเรียนในบาง
พื้นท่ี ในลกัษณะของสวสัดิการแก่ครอบครัวของพนกังานลูกจา้งในสังกดัและนกัเรียนในสังกดัของ อปท.  
                
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถรับส่งนกัเรียนของทหาร 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

6-10 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถรับส่งนกัเรียนของหน่วยงานราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถรับส่งนกัเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

               6. รถท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไม่ได ้และขออนุญาตใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียนไดต้ามแนวทางปฏิบติัใน
การอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจา้งรับส่งนักเรียน พ.ศ.2559 ไม่ได ้พบว่ามีการน ามาใช้รับจา้งรับส่ง
นกัเรียน ไดแ้ก่ รถสกายแลป และรถสามลอ้ แต่มีเป็นจ านวนนอ้ยและในบางพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถสกายแลปและรถสามล้อ ทีน่ ามาใช้รับส่งนักเรียน 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

6-11 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

              ขอบเขตการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เฉพาะรถรับส่งนกัเรียนลกัษณะกระบะ และรถรับส่งนกัเรียนลกัษณะรถตู้
หรือรถบสั ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์และกฎหมายการขนส่งทางบกเท่านั้น เน่ืองจากมีการน ามาใช้
รับจา้งรับส่งนกัเรียนเป็นจ านวนมากทุกพื้นท่ีทุกจงัหวดัของประเทศ   
               รถรับส่งนกัเรียนท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขตการศึกษาวจิยั ไดแ้ก่   
               1) รถจกัรยานยนตพ์ว่งขา้ง รถสกายแลป และรถสามลอ้  เน่ืองจากมีเป็นจ านวนนอ้ย และในบางพื้นท่ี 
               2) รถท่ีจดทะเบียนเป็นรถโรงเรียนตามกฎหมายการขนส่งทางบก  และรถท่ีโรงเรียนเป็นผูว้่าจา้งให้
รับส่งนกัเรียนของโรงเรียนโดยตรง เพราะเป็นรถท่ีอยูใ่นการควบคุมและก ากบัดูแลจากโรงเรียนโดยตรง 
               3) รถสวสัดิการ ไดแ้ก่ รถทหาร  รถของหน่วยงานราชการ  รถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และ
รถขององคก์รหรือมูลนิธิทางการกุศลของเอกชน เพราะเป็นรถท่ีมิไดน้ ามาใชใ้นการรับจา้งรับส่งนกัเรียน   

2. ความปลอดภัยของรถทีน่ ามาใช้รับส่งนักเรียน 
               หลกัการแนวคิดความปลอดภยัของรถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน เป็นแนวคิดท่ีใหคุ้ณค่าและความส าคญั
แก่รถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน  โดยรถนั้นจะตอ้งมีลกัษณะรูปร่างท่ีมีความปลอดภยัอยา่งเพียงพอต่อการน ามาใช้
เป็นยานพาหนะในการรับส่งและในการเดินทางไปโรงเรียนและกลบัมายงับ้านของนักเรียน  ตลอดเวลาท่ี
นกัเรียนอยูบ่นรถ ตวัรถคนันั้นจะตอ้งใหค้วามปลอดภยัแก่นกัเรียนไดต้ลอดเวลา และจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นเกราะ
คุม้ครองป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตรายใดๆ ข้ึนแก่นกัเรียน ทั้งในยามปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
               ดว้ยเหตุน้ี แนวคิดความปลอดภยัของรถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน จึงให้ความส าคญัแก่  “รถทุกคันทุก
ประเภท”  ท่ีน ามาใช้รับจา้งรับส่งนักเรียน โดยตวัรถจะตอ้งให้ความปลอดภยัแก่นักเรียนได้ตลอดเวลาและ
คุม้ครองนกัเรียนได้ในขณะท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือเกิดเหตุต่างๆ แต่ถา้ตวัรถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนไม่สามารถให้
ความปลอดภยัไม่สามารถคุม้ครองนกัเรียนได ้นกัเรียนก็จะไดรั้บอนัตราย เกิดความไม่ปลอดภยัแก่นกัเรียน โดย
มีสมมุติฐานว่า  “รถปลอดภัย นักเรียนก็ปลอดภัย ถ้า รถไม่ปลอดภัย นักเรียนก็ไม่ปลอดภัย” ซ่ึงอาจเรียกว่า 
“มาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน” 
               จากการตรวจสอบรถท่ีมีการน ารถมาใชม้ารับส่งนกัเรียน พบวา่ มีลกัษณะของการใชร้ถ ดงัน้ี  
               2.1 รับนักเรียนจ านวนมาก 
                   ตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในพื้นท่ีต่างๆ พบว่า รถท่ีชาวบา้นน ามาใช้รับจา้งรับส่งนักเรียน จะ
บรรทุกนกัเรียนเกินกวา่จ านวนท่ีกฎหมายก าหนด 10 คน เน่ืองมาจากการเก็บค่าจา้งในอตัราท่ีถูกและไม่สะทอ้น
กบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง โดยผูข้บัรถจะเป็นฝ่ายท่ีก าหนดข้ึนเอง โดยใชว้ิธีคิดจากการคาดการณ์ความส้ินเปลือง
น ้ ามนัรถกบัระยะทางจากบา้นของนกัเรียนไปยงัโรงเรียนกบัจ านวนนกัเรียนทั้งหมดบนรถ ส่วนตน้ทุนอย่าง
อ่ืนๆ มิไดน้ ามาคิดค านวณรวมไปดว้ย เช่น ค่าภาษีรถ ค่าประกนั และค่าซ่อมบ ารุงรถ เป็นตน้ ซ่ึงหากมีนกัเรียน
ลงจากรถ 2-3 คน ก็จะส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละรายจ่ายของคนขบัรถทนัที  ในดา้นของผูป้กครองต่างก็ทราบดี
วา่ รถรับส่งนกัเรียนคนันั้นรับนกัเรียนจ านวนหลายคน และการท่ีรับนกัเรียนหลายคนก็ท าให้ค่าจา้งรถมีราคาท่ี
ถูกลง  และหากลดจ านวนนกัเรียนลงไป  ผูป้กครองก็จะตอ้งช าระค่าจา้งรถเพิ่มข้ึน ประกอบกบัในเส้นทางท่ีวิง่
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รถรับส่งนกัเรียน มีรถรับส่งนกัเรียนเพียงคนัเดียว จึงจ าเป็นตอ้งรับนกัเรียนทั้งหมดมาโรงเรียนให้ได ้แมว้า่จะ
เกินจ านวนท่ีพอดีเหมาะสมก็ตาม 
               จากการคิดค่าเฉล่ียจ านวนนกัเรียนบนรถรับส่งนกัเรียน จากรถทุกประเภท จ านวน 275  คนั ในพื้นท่ีน า
ร่องจงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน 8 พื้นท่ี พบว่า รถรับส่งนักเรียน 1 คนั มีจ  านวนนักเรียนบนรถจ านวนระหว่าง  
22-23 คน ต่อคนั ตามตารางภาพท่ีแสดงใหดู้น้ี  

ตารางภาพ แสดงค่าเฉล่ียนกัเรียนบนรถรับส่งนกัเรียน 1 คนั ใน 8 พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
               จากความจ าเป็นของผูป้กครองและและความตอ้งการของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน  จึงส่งผลใหร้ถรับส่ง
นกัเรียนส่วนใหญ่ มีจ านวนนกัเรียนในรถเป็นจ านวนมาก  ตามภาพท่ีแสดงใหดู้น้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง จ านวนและการนั่งของนักเรียนในรถรับส่งนกัเรียนต่างๆ 
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               2.2 ดัดแปลงเพิม่เติมทีน่ั่ง  
                     จากความจ าเป็นและความตอ้งการของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนและผูป้กครองดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี   
จึงส่งผลให้คนขบัรถรับส่งนักเรียนจ าเป็นต้องดัดแปลงแก้ไขต่อเติมท่ีนั่งในรถ เพื่อให้พอเพียงกับจ านวน
นกัเรียนทั้งหมดและใหน้กัเรียนทุกคนบนรถมีท่ีนัง่ไปโรงเรียน เป็นความจ าเป็นท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้
                     จากการสัมภาษณ์คนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีดดัแปลงเพิ่มเติมท่ีนัง่ ทุกคนต่างทราบดีว่าไม่ถูกตอ้ง
และอาจท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยั แต่ก็จ  าเป็นตอ้งท า เพื่อใหน้กัเรียนมีท่ีนัง่ไปโรงเรียน ซ่ึงปลอดภยักวา่การให้
นกัเรียนหอ้ยโหนรถไปโรงเรียน หรือใหน้กัเรียนน าจกัรยานยนตไ์ปโรงเรียน 
                    การดดัแปลงเพิ่มเติมท่ีนัง่ในรถรับส่งนกัเรียน จะพบใน 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
                    1) เพิ่มหรือเสริมหรือต่อเติมท่ีนัง่ 
                        เป็นการจดัให้มีท่ีนั่งเพิ่มหรือเก้าอ้ีเสริมจากท่ีมีอยู่แล้ว ส่วนใหญ่มกัจะพบในรถตู้และรถบสั  
ส่วนกรณีท่ีเป็นรถกระบะลกัษณะสองแถว ก็จะเสริมเกา้อ้ีนัง่ หรือท าท่ีนัง่เสริมแถวกลางข้ึนอีก 1-2 แถว และ
หรือต่อเติมท่ีนัง่ทา้ยรถออกไป ซ่ึงเกา้อ้ีเสริมท่ีนัง่เสริมน้ี จะไม่ยดึติดกบัพื้นรถและเล่ือนไปมาได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถรับส่งนักเรียน เสริมที่น่ังในรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

ภาพแสดง เก้าอีเ้สริมของรถกระบะรับส่งนักเรียน 
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ภาพแสดง รถกระบะรับส่งนักเรียน เสริมทีน่ั่งแถวกลางและต่อเตมิทีน่ั่งท้ายรถ 
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ภาพแสดง รถรับส่งนกัเรียน รถกระบะ 6 ล้อ เพิม่ทีน่ั่งแถวกลางและต่อเตมิทีน่ั่งท้ายรถ 
 

                    2) เปล่ียนแปลงท่ีนัง่ในรถ 
                        เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีนัง่ในรถ ส่วนใหญ่จะเป็นรถตู ้เพราะท าให้มีท่ีนัง่เพิ่มข้ึน ดว้ยการเปล่ียน
เบาะท่ีนัง่จากแถวตอนตามความกวา้งของตวัรถ เป็นแบบแถวยาว 3-4 แถว หรือเพิ่มจ านวนท่ีนัง่แถวตอนเพิ่มข้ึน 
เพื่อใหมี้ท่ีนัง่พอเพียงกบัจ านวนนกัเรียน ในกรณีน้ีจะท าใหไ้ม่มีเขม็ขดันิรภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถตู้รับส่งนักเรียน เปลีย่นแปลงทีน่ั่งจากแถวตอน เป็นทีน่ั่งแถวยาวตามตวัรถ 

   
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถตู้รับส่งนักเรียน เปลีย่นแปลงเบาะทีน่ั่งตามความกว้างของตวัรถ 
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                    3) จดัท่ีนัง่บนหลงัคารถ  
                        รถรับนกัเรียนบางคนัมีนกัเรียนจ านวนมากเกินไป ท าใหท่ี้นัง่ในรถไมเ่พียงพอ คนขบัรถจึงท าให้
ท่ีมีท่ีนัง่บนหลงัคาและใหน้กัเรียนไปนัง่บนหลงัคารถ ซ่ึงมกัจะพบในรถกระบะลกัษณะสองแถว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถรับส่งนกัเรียน รถกระบะ 4 ล้อ มทีีน่ั่งบนหลงัคารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถรับส่งนกัเรียน รถกระบะ 6 ล้อ มทีีน่ั่งบนหลงัคารถ 
 

               ด้วยเหตุน้ี ชาวบา้นท่ีเป็นผูข้บัรถรับจ้างรับส่งนักเรียน จึงตอ้งท าการต่อเติมดดัแปลงท่ีนั่ง เพื่อให้
นกัเรียนทุกคนบนรถสามารถนัง่ได ้ อยา่งไรก็ตามผูข้บัรถจะไม่รับนกัเรียนมากเกินไปกวา่ท่ีนัง่ท่ีมีบนรถ เพราะ
ผูป้กครองก็จะไม่ยนิยอมดว้ยหากบุตรหลานของตนเองตอ้งยนืหรือนัง่เบียดกนัจนแน่นเกินไป   การท่ีคนขบัรถ
รับส่งนกัเรียนจะตอ้งท าการต่อเติมดดัแปลงท่ีนัง่ ตามกฎหมายถือวา่ รถคนันั้นไม่มีความปลอดภยั  เพราะเป็น
การท าให้รถมีลกัษณะผิดไปจากท่ีจดทะเบียนรถ (ความปลอดภัยตามกฎหมาย เป็นความปลอดภัยท่ีเกิดขึน้จาก
การก าหนดลักษณะรถส าหรับการจดทะเบียนรถและเรียกเก็บภาษีรถ ซ่ึงต่างกรณีกับ  ความปลอดภัยตามหลัก
วิศวกรรมซ่ึงเป็นความปลอดภัยท่ีเกิดขึน้จากการออกแบบตัวรถให้มคีวามปลอดภัย)  
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               2.3 ไม่จัดการตัวรถให้เกดิความปลอดภัย 
                     ตามหลกัสากลของนานาประเทศ รถโรงเรียนท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน จะมีลกัษณะความปลอดภยั
ของตวัรถท่ีแตกต่างจากลกัษณะของรถโดยสารหรือรถโดยปกติทัว่ไป เพื่อบ่งบอกให้ทุกคนทราบในทนัทีว่า
เป็นรถโรงเรียนและมีนกัเรียนอยูใ่นรถ ดว้ยเหตุน้ี รถทุกชนิดท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน จึงควรตอ้งมีลกัษณะความ
เป็นรถรับส่งนกัเรียนประการหน่ึง และมีลกัษณะความปลอดภยัอีกประการหน่ึง ท่ีแตกต่างไปจากรถโดยสาร
หรือรถอ่ืนๆ ทัว่ไป  ไดแ้ก่  
                          1) มีป้ายขอ้ความ “รถรับส่งนกัเรียน”  
                          2) มีไฟสัญญาณกระพริบสีเหลืองหรือสีแดงปิดเปิดเป็นระยะในขณะท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียน 

                          3) มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็น เพื่อช่วยเหลือดูแลนกัเรียน 
                          4) ท่ีนัง่ตอ้งยดึติดกบัพื้นรถอยา่งแน่นหนา 
                          5) กรณีรถกระบะ ตอ้งมีประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกนัตก  
                     จากการตรวจสอบพบว่า รถรับส่งนกัเรียนส่วนใหญ่  ยงัไม่มีลกัษณะความเป็นรถรับส่งนกัเรียน 
และตวัรถก็ไม่มีลกัษณะความปลอดภยัส าหรับการเป็นรถรับส่งนกัเรียน ซ่ึงมีสาเหตุการไม่มีการจดัการใน 3 
ประการ ได้แก่ 1.การจดัการให้รถเป็นรถรับส่งนักเรียน  2.การจดัการให้ตวัรถมีความปลอดภยั  และ 3.การ
จดัการใหน้กัเรียนมีความปลอดภยั 
                     1. การจัดการให้รถเป็นรถรับส่งนักเรียน  
                         หมายถึง การจดัการให้รถมีลกัษณะเป็นรถรับส่งนกัเรียนตามหลกัสากล ในขณะท่ีใชร้ถคนันั้น
รับส่งนกัเรียน ผูข้บัรถร่วมทางและบุคคลอ่ืน ๆ จะตอ้งทราบในทนัทีว่า รถคนันั้นเป็นรถรับส่งนกัเรียนและ 
มีนกัเรียนอยูใ่นรถ เพื่อเป็นการเตือนให้ผูข้บัรถร่วมทางและบุคคลอ่ืนๆ ไดใ้ชค้วามระวดัระวงัเพิ่มมากข้ึน และ
ไม่เขา้ใกลก้บัรถรับส่งนกัเรียน หรือกระท าการใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุข้ึนกบัรถรับส่งนกัเรียน 

                         การจดัการให้รถมีลกัษณะเป็นรถรับส่งนกัเรียน จึงเป็นการท าให้รถรับส่งนกัเรียน มีระบบแจง้
เตือนในเชิงประจกัษไ์ปยงัผูข้บัรถร่วมทางและบุคคลอ่ืน ให้ทราบและรู้ในทนัทีวา่เป็นรถรับส่งนกัเรียนและมี
นกัเรียนอยูใ่นรถ  ซ่ึงระบบแจง้เตือนการเป็นรถรับส่งนกัเรียนท่ีเป็นหลกัสากล ไดแ้ก่ การมีขอ้ความวา่รถรับส่ง
นกัเรียนท่ีตวัรถดา้นหนา้และดา้นหลงัในต าแหน่งท่ีเหมาะสม และมีไฟสัญญาณกระพริบสีเหลืองหรือสีแดงปิด
เปิดเป็นระยะในขณะท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียน ซ่ึงจะตอ้งมีระบบแจง้เตือนทั้ง 2 อยา่งน้ี ควบคู่กนัไป จะมีเพียงอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงไม่ได ้เพราะถา้มีแต่ป้ายขอ้ความวา่เป็นรถรับส่งนกัเรียนแต่ไม่มีไฟสัญญาณกระพริบ ก็จะไม่อาจ
ทราบไดว้า่ในรถมีนกัเรียนอยูห่รือไม่  แต่ถา้มีเฉพาะไฟสัญญาณกระพริบแต่ไม่มีป้ายขอ้ความรถรับส่งนกัเรียน 
ก็ไม่อาจทราบไดว้า่ รถท่ีเปิดไฟกระพริบมานั้นเป็นรถอะไร    
                         จากการตรวจสอบรถรับส่งนักเรียน พบว่า รถรับส่งนักเรียนทุกประเภทส่วนใหญ่ ไม่มีป้าย
ขอ้ความและไม่มีไฟสัญญาณกระพริบ และบางคนัมีเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง ในขณะท่ีรถรับส่งนักเรียนทุก
ประเภทอีกส่วนหน่ึงซ่ึงเป็นจ านวนนอ้ยกวา่มาก  ตวัรถบ่งบอกวา่เป็นรถรับส่งนกัเรียน มีระบบแจง้เตือนทั้งป้าย
ขอ้ความและไฟสัญญาณกระพริบวา่เป็นรถรับส่งนกัเรียน ซ่ึงอาจแยกออกเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ 
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                         1) รถท่ีเปิดเผยตวัตน 

                              หมายถึง รถทุกประเภทท่ีไดน้ ามาใชรั้บส่งนกัเรียน ไม่ว่าจะขออนุญาตจากนายทะเบียนได้
หรือไม่ก็ตาม แต่รถคนันั้นมี ป้ายขอ้ความ “รถรับส่งนกัเรียน” หรือ “รถโรงเรียน”  และมี ไฟสัญญาณสีเหลือง
หรือสีแดงปิดเปิดเป็นระยะในขณะท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพแสดง รถรับส่งนกัเรียนประเภทต่าง ๆ ทีเ่ปิดเผยตวัตน 
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                         2) รถท่ีไมเ่ปิดเผยตวัตน 

                              หมายถึง รถรับส่งนักเรียนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถท่ีได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
หรือไม่ก็ตาม แต่รถคนันั้น ไม่มี ป้ายขอ้ความ “รถรับส่งนกัเรียน” หรือ “รถโรงเรียน”  และไม่มีไฟสัญญาณ
กระพริบ เพื่อบ่งบอกวา่เป็นรถรับส่งนกัเรียน และรวมถึงรถท่ีมีป้ายขอ้ความ หรือไฟกระพริบ อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
                              รถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่เปิดเผยตวัตนน้ี จะไม่มีความปลอดภยัและไม่สมควรเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะ
ให้ใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางของนักเรียน และไม่ควรปล่อยให้น ามาใช้รับส่งนักเรียนบนทอ้งถนน 
เพราะคนขบัรถคนัอ่ืนๆ และบุคคลอ่ืนๆ จะไม่มีทางทราบหรือรับรู้ไดเ้ลยวา่ รถคนันั้น เป็นรถรับส่งนกัเรียนและ
มีนกัเรียนอยู่ในรถ เพราะไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นรถรับส่งนกัเรียน และจากอุบติัเหตุของรถรับส่งนกัเรียนท่ี
เกิดข้ึนในปี พ.ศ.2560 ดงัท่ีกล่าวมาในบทก่อนน้ี  เหตุปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุ ก็เป็นผลมาจากการท่ีรถท่ี
น ามาใชรั้บส่งนกัเรียนนั้นไม่มีป้ายขอ้ความรถรับส่งนกัเรียนและไม่มีไฟสัญญาณกระพริบ  

                              จากการตรวจสอบ พบว่า รถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่เปิดเผยตวัตนน้ี มีทุกประเภทของรถและมี
เป็นจ านวนมาก   และเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีส าคญัวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ของประเทศท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียนประเภทท่ีไม่
เปิดเผยตวัตนเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียน ตกอยู่ในสภาวะความเส่ียงจากการเกิดอุบติัเหตุ
ตลอดเวลาในขณะท่ีอยูบ่นรถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่เปิดเผยตวัตนนั้น  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพแสดง รถรับส่งนกัเรียนประเภทต่าง ๆ ทีไ่ม่เปิดเผยตวัตน 
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                     2. การจัดการให้ตัวรถมีความปลอดภัย   
                         หมายถึง การจดัการให้ตวัรถท่ีน ามาใช้รับส่งนักเรียนมีความปลอดภยั สามารถท าหน้าท่ีเป็น
เกราะคุม้ครองป้องกนันกัเรียนให้มีความปลอดภยัตลอดเวลาระหวา่งท่ีอยูบ่นรถรับส่งนกัเรียน แมใ้นยามท่ีเกิด
อุบติัเหตุ ตวัรถรับส่งนกัเรียนก็ตอ้งเป็นท่ียึดเหน่ียวให้นกัเรียนไม่กระเด็นหลุดออกมานอกตวัรถและไม่ท าให้
เกิดอนัตรายแก่นกัเรียน และตวัรถรับส่งนกัเรียนตอ้งลดการบาดเจบ็ของนกัเรียนใหน้อ้ยลงมากท่ีสุดกวา่ปกติ 
                         จากการศึกษา ลกัษณะโครงสร้างของตวัรถรับส่งนกัเรียนทุกประเภท  พบวา่ การท่ีจะท าให้ตวั
รถรับส่งนกัเรียนท าหนา้ท่ีเป็นเกราะคุม้ครองป้องกนันกัเรียนใหมี้ความปลอดภยัไดน้ั้น จะตอ้งจดัการตวัรถให้มี
ลกัษณะความปลอดภยัท่ีมากกวา่รถทัว่ไป ใน 3 ประการ ดงัน้ี 
                         1) ท่ีนั่งต้องยึดติดกับรถอย่างแน่นหนา เพื่อเป็นเกราะและท่ียึดเหน่ียวนักเรียน   จากการ
ตรวจสอบ พบว่า รถตูท่ี้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเบาะท่ีนัง่จากแถวตอนตามความกวา้งของตวัรถเป็นแถวยาว
แบบสามแถวหรือส่ีแถว รวมทั้งรถกระบะลกัษณะสองแถวสองแถวท่ีเพิ่มท่ีนัง่เสริมแถวกลางกบัต่อท่ีนัง่ดา้น
ทา้ย  ไม่ไดมี้การยึดท่ีนัง่ให้ติดแน่นกบัตวัรถ เป็นเหตุให้ท่ีนัง่เล่ือนไปมา และเม่ือเกิดอุบติัเหตุท่ีนัง่น้ีก็จะหลุด
ออกจากต าแหน่งและท าใหเ้กิดอนัตรายแก่นกัเรียนท่ีอยูบ่นรถ 
                         2) โครงสร้างหลงัคาส าหรับรถกระบะ ตอ้งท าจากวสัดุท่ีแข็งแรงและยึดติดแน่นหนากบัตวัรถ 
จากการตรวจสอบ พบวา่ รถกระบะ 4 ลอ้ลกัษณะสองแถว ส่วนใหญ่จะใชโ้ครงหลงัคาท่ีท าดว้ยเหล็กท่ีมีความ
หลากหลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่ของโครงการไม่มีความปลอดภยั เพราะท าจากวสัดุท่ีไม่ใช่เหล็กแข็งและไม่มี
ความเหนียว รับแรงกระแทกและน ้ าหนักกดทบัได้น้อย  เสาของหลังคาก็เต้ียและมีจ านวนน้อยเกินไปไม่
สามารถรับแรงกดในกรณีท่ีรถพลิกคว  ่าได ้ จุดยึดโครงหลงัคากบัขอบกระบะก็มีจุดยึดท่ีน้อยและใช้น็อตท่ีมี
ขนาดเล็ก เม่ือมีแรงกระแทกเกิดข้ึนหลงัคาก็จะหลุดออกจากรถไดง่้าย และพบวา่ รถกระบะบางคนัใชห้ลงัคาท่ี
ท าจากไฟเบอร์ท่ียึดหลงัคากบัขอบกระบะรถด้วยน็อตสกรูท่ีเป็นเกลียว เม่ือมีแรงกระแทกเกิดข้ึนกบัหลงัคา 
หลงัคาก็จะหลุดออกจากตวัรถ และท าอนัตรายแก่นกัเรียน  ส่วนรถกระบะลกัษณะ 6 ลอ้ ส่วนใหญ่ หลงัคาจะ
เป็นทรงสูง มีเสาหลายตน้และมีจุดยดึหลายท่ี ท าใหห้ลงัคาของรถกระบะ 6 ลอ้ ท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน มีความ
แขง็แรงมัน่คงดีกวา่หลงัคาของรถกระบะ 4 ลอ้ 
                         3) ประตูและท่ีกั้นกนัตกส าหรับรถกระบะ ตอ้งเป็นเกราะป้องกนัมิให้นกัเรียนหลุดออกนอกรถ 
จากการตรวจสอบพบวา่ รถกระบะ 4 ลอ้ และ 6 ลอ้ ส่วนใหญ่ ไม่มีประตูและท่ีกั้นกนัตก ท าใหน้กัเรียนสามารถ
ออกมายืนหรือห้อยโหนท่ีบนัไดไดง่้าย  กรณีท่ีมีประตูและท่ีกั้นกนัตก ก็ยงัไม่สามารถคุม้ครองป้องกนันกัเรียน
และส่ิงของได ้การออกแบบและการใชว้สัดุก็ไม่มีความแข็งแรงและปลอดภยัเพียงพอ และเป็นไปในลกัษณะท า
ข้ึนอยา่งง่ายๆ ท่ีไม่สามารถใชแ้ประโยชน์ตามหลกัวศิวกรรมได ้                  
                         จากการศึกษา พบวา่ หากมีการออกแบบจุดยึดท่ีนัง่ให้มีความแน่นหนากบัตวัรถ  รถกระบะใช้
โครงหลงัคาตามแบบท่ีก าหนดให้ พร้อมดว้ยประตูเปิดเปิดและท่ีกั้นกนัตกดว้ยระบบกลอนล็อค  ก็จะท าให้ตวั
รถรับส่งนกัเรียนนั้น มีความมัน่คงแข็งแรงปลอดภยัตามหลกัวิศวกรรม สามารถน าไปใชใ้นการรับส่งนกัเรียน
ไดอ้ยา่งปลอดภยั       
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ภาพแสดง รถรับส่งนกัเรียน ทีน่ั่งไม่ยดึแน่นกบัพืน้รถ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

ภาพแสดง รถกระบะรับส่งนักเรียน ไม่มปีระตูปิดเปิดและทีก่ั้นกนัตก 
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                     3.การจัดการให้นักเรียนมีความปลอดภัย 
                        หมายถึง การท าหนา้ท่ีของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนและหรือคนดูแลนกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนนัง่อยู่
ในท่ีนัง่ของตนเองและอยูใ่นตวัรถรับส่งนกัเรียนตลอดเวลา  คนขบัรถตอ้งควบคุมดูแลไม่ให้นกัเรียนมายืนห้อย
โหนท่ีบนัได หรือกระท าการใดๆ ท่ีอาจท าใหต้นเองหรือเพื่อนนกัเรียนไดรั้บอนัตรายหรือท าใหร้ถเกิดอุบติัเหตุ 
                        จากการตรวจสอบการท าหนา้ท่ีของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน พบวา่ คนขบัรถรับส่งนกัเรียนส่วน
ใหญ่ไม่ไดท้  าหนา้ท่ีดงักล่าวน้ี ปล่อยใหน้กัเรียนยนืหอ้ยโหนท่ีบนัได ออกมายนืนอกประตูปิดเปิด หรือข้ึนไปนัง่
บนหลงัคารถ เป็นตน้                        
                        จากการสัมภาษณ์คนขบัรถรับส่งนกัเรียนทุกพื้นท่ี ไดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งตอ้งกนัวา่ 
                        1) นกัเรียนไม่ยอมเช่ือฟัง และในทางตรงขา้ม นกัเรียนยงัแจง้ให้คนขบัรถท าหนา้ท่ีขบัรถไป ไม่
ตอ้งมาเตือนนกัเรียน เพราะเป็นผูรั้บจา้งและไดรั้บเงินจากผูป้กครอง 
                        2) ถา้คนขบัเตือนนกัเรียนมากๆ นกัเรียนก็จะหาสาเหตุลงจากรถ แลว้ไปข้ึนรถรับส่งนกัเรียนคนั
อ่ืนๆ แทน และพาเพื่อนนกัเรียนในรถลงไปดว้ย 
                        3) คนขบัรถ ท่ีเล่าพฤติกรรมของนกัเรียนให้ผูป้กครองทราบ ส่วนใหญ่ผูป้กครองจะเพิกเฉย ไม่
สามารถตกัเตือนนกัเรียนได ้เพราะกลวัวา่นกัเรียนจะไม่ไปโรงเรียน  
                        4) คนขบัรถ ท่ีเหล่าพฤติกรรมของนักเรียนในครูทราบ ครูก็จะปฏิเสธ เพราะถือว่าเป็นเร่ือง
ระหวา่งคนขบักบันกัเรียน  
                        ดว้ยเหตุผลน้ี คนขบัรถรับส่งนกัเรียน จึงเลือกใช้วิธีไม่ตกัเตือนนกัเรียน ปล่อยให้นกัเรียนห้อย
โหนรถ ไม่นัง่อยูใ่นท่ีท่ีจดัไวใ้หแ้ละออกมาอยูน่อกประตูท่ีกั้นกนัตก 
                        จากการตรวจสอบการโดยสารรถรับส่งนักเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนหน่ึงท่ีเป็น
นกัเรียนระดบัมธัยม มกัชอบยนืหอ้ยโหนรถท่ีบนัไดรถ และชอบนัง่บนหลงัคารถ 
                        อน่ึง จากการสัมภาษณ์นกัเรียนจ านวนหน่ึง ท่ีหอ้ยโหนรถท่ีบนัได นกัเรียนใหเ้หตุผลวา่ ไม่คิดวา่
จะเป็นอนัตราย เพราะห้อยโหนแบบน้ีมานานแลว้ และการยืนท่ีบนัไดมีความรู้สึกว่าโล่งปลอดโปร่งไม่อึดอดั
กว่าการนั่งในตวัรถ นักเรียนส่วนหน่ึงบอกว่าคนขบัรถเคยตกัเตือน ขณะท่ีอีกส่วนหน่ึงบอกว่าคนขบัรถไม่
ตกัเตือน  และนกัเรียนท่ีให้สัมภาษณ์ตอบตรงกนัว่า ผูป้กครองไม่เคยสอบถามเลยว่า นัง่ตรงไหนของรถ รถมี
นกัเรียนก่ีคน แน่นหรือแออดัหรือไม่ และไม่เคยตกัเตือนหา้มปรามเร่ืองการหอ้ยโหนรถหรือยนืท่ีบนัได 
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ภาพแสดง  นกัเรียนยืนห้อยโหนทีบ่ันไดรถ และออกมายืนนอกประตูปิดเปิดและทีก่ั้นกนัตก 
 

3. คนขับรถรับส่งนักเรียนและการเข้ามาประกอบอาชีพ 
               จากการสัมภาษณ์คนขบัรถรับส่งนกัเรียน จากกลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ีศึกษาน าร่องและจงัหวดัคู่ขนาน 
จ านวน 400 คน  พบวา่               
               (1) ขอ้มูลทัว่ไป 
                    1) เพศ  คนขบัรถรับส่งนกัเรียนเพศชาย มีจ านวนมากกว่าคนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีเป็นเพศหญิง 
โดยคนขบัรถเพศชาย มีจ านวน 338 คน เพศหญิงมีจ านวน 62 คน   
                    2) อายคุนขบัรถรับส่งนกัเรียน ก าหนดช่วงอาย ุ18-75 ปี พบวา่ 
                        เพศชาย มีอายุระหว่าง 18-30 ปี จ  านวน 42 คน  อายุระหว่าง 31-45 ปี จ  านวน 146 คน  อายุ
ระหวา่ง 46-60 ปี จ  านวน 95 คน  และอายรุะหวา่ง 61-75 ปี จ  านวน 55 คน 
                        เพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-30 ปี จ  านวน 11 คน  อายุระหว่าง 31-45 ปี จ  านวน 27  คน  อายุ
ระหวา่ง 46-60 ปี จ  านวน 18 คน  และอายรุะหวา่ง 61-75 ปี จ  านวน 6 คน 
                    3) อาชีพ พบวา่ ร้อยละ 77 ของจ านวนผูข้บัรถชายหญิงรวมกนั มีอาชีพใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียน 
และร้อยละ 33 มีอาชีพอ่ืนดว้ย ไดแ้ก่ เกษตรกร พอ่บา้นแม่บา้น ลูกจา้งบริษทัเอกชนและของรัฐ และผูว้า่งงาน   
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                    4) การศึกษา พบวา่ ร้อยละ 90 จบการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี และร้อยละ 10  การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีข้ึนไป 
                    5) รายได ้ในการศึกษาน้ี หมายถึง รายไดจ้ากการประกอบอาชีพอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่รายไดจ้ากการขบัรถ
รับส่งนกัเรียน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นผูไ้ม่มีรายไดจ้ากทางอ่ืน และส่วนนอ้ยเป็นมีผูร้ายไดห้ลกัหรือรายไดป้ระจ า
อยูแ่ลว้                                                                
               (2) ขอ้มูลเก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียน 
                    1) ใบอนุญาตขับรถยนต์ พบว่า ร้อยละ 32 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล  ร้อยละ 27 มี
ใบอนุญาตขบัรถตลอดชีพ  ร้อยละ 21 มีใบอนุญาตขบัรถบรรทุกส่วนบุคคล   ร้อยละ 18 ใบอนุญาตขบัรถตาม
กฎหมายขนส่ง  และพบวา่ ร้อนละ 2 มีใบอนุญาตขบัรถชัว่คราว 
                   2) ความเป็นเจา้ของรถ พบวา่ ร้อยละ 98 เจา้ของรถเป็นผูข้บัรถรับส่งนกัเรียนดว้ยตนเอง ร้อยละ 2  
เป็นลูกจา้ง  
                   3) รถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน พบวา่ เป็นรถตู ้จ  านวน 142 คนั  รถยนตก์ระบะนัง่ส่วนบุคคล จ านวน 
98 คนั  รถยนต์กระบะบรรทุก รย.3 จ านวน 84 คนั รถโดยสารตามกฎหมายการขนส่งทางบก จ านวน 32 คนั  
รถบรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน 80 จ านวน 19 คนั  รถโดยสารส่วนบุคคล ทะเบียน 40 จ านวน 11 คนั รถส่ีลอ้
ใหญ่ รย.3 จ านวน 9 คนั  รถส่ีลอ้ใหญ่ รย.2 จ านวน 5 คนั 
                   4) ป้ายขอ้ความรถรับส่งนกัเรียนหรือรถโรงเรียน พบวา่ ร้อยละ 70 ไม่มีป้ายขอ้ความ และร้อยละ 30 
มีป้ายขอ้ความ 
                   5) ไฟสัญญาณกระพริบเหลืองแดงหรือสีเหลืองอ าพนั พบวา่ ร้อยละ 79 ไม่มีไฟสัญญาณ ร้อยละ 21 
มีไฟสัญญาณ 
                   6) เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น เช่น ถงัดบัเพลิง คอ้นทุบกระจก พบวา่ ร้อยละ 62 ไม่มี และร้อยละ 38 
มี ถงัดบัเพลิงและคอ้นทุบกระจก 
                   7) เบาะท่ีนัง่ พบวา่  
                       รถตู ้จ  านวน 37 คนั จาก 142 คนั เปล่ียนท่ีนั่งเป็นแถวยาวตามตวัรถ และจ านวน 105 คนั ไม่
เปล่ียนแปลงเบาะท่ีนัง่ 
                       รถกระบะนั่งส่วนบุคคล จ านวน 72 คนั จาก 98 คนั มีท่ีนั่งแถวกลางและต่อเติมท่ีนั่งด้านทา้ย   
จ  านวน 26 คนั ไม่มีท่ีนัง่แถวกลางและไม่ต่อเติมท่ีนัง่ทา้ยรถ 
                       รถกระบะบรรทุก รย.3 จ านวน 69 คนั จาก 84 คนั  มีท่ีนั่งแถวกลางและต่อเติมท่ีนั่งด้านท้าย                          
จ  านวน 15 คนั ไม่มีท่ีนัง่แถวกลางและไม่ต่อเติมท่ีนัง่ทา้ยรถ 
                       รถโดยสารตามกฎหมายขนส่งทางบก จ านวน 22 คนั จาก 32 คนั มีท่ีนัง่แถวกลางและต่อเติมท่ีนัง่
ดา้นทา้ย   จ  านวน 10 คนั ไม่มีท่ีนัง่แถวกลางและไม่ต่อเติมท่ีนัง่ทา้ยรถ 
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                       รถบรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน 80 จ  านวน 19 คนั  มีท่ีนัง่แถวกลางและต่อเติมท่ีนัง่ดา้นทา้ย    
                       รถโดยสารส่วนบุคคล ทะเบียน 40 จ านวน 7 คนั  ไม่มีท่ีนัง่แถวกลางและไม่ต่อเติมท่ีนัง่ดา้นทา้ย    
จ านวน 4 คนั มีท่ีนัง่แถวกลางและต่อเติมท่ีนัง่ดา้นทา้ย    
                       รถส่ีลอ้ใหญ่ รย.3 จ านวน 9 คนั  มีท่ีนัง่แถวกลางและต่อเติมท่ีนัง่ดา้นทา้ย    
                       รถส่ีลอ้ใหญ่ รย.2 จ านวน 4 คนั  ไม่มีท่ีนัง่แถวกลางและไม่ต่อเติมท่ีนัง่ดา้นทา้ย  จ  านวน 1 คนั                         
มีท่ีนัง่แถวกลางและต่อเติมท่ีนัง่ดา้นทา้ย    
                   8) ประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกนัตก พบวา่  
                       รถกระบะนัง่ส่วนบุคคล จ านวน 25 คนั จาก 98 คนั มีประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกนัตก   จ  านวน 73 
คนั ไม่มีประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกนัตก    
                       รถกระบะบรรทุก รย.3 จ านวน 17 คนั จาก 84 คนั  มีประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกนัตก   จ  านวน 67 คนั 
ไม่มีประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกนัตก    
                       รถบรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน 80 จ านวน 8 คนั จาก 19 คนั  มีประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกันตก 
จ านวน 11 คนั ไม่มีประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกนัตก    
                       รถโดยสารส่วนบุคคล ทะเบียน 40 จ านวน 7 คนั  มีประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกนัตก   จ  านวน 4 คนั  
ไม่มีประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกนัตก    
                       รถส่ีลอ้ใหญ่ รย.3 จ านวน 9 คนั  ไม่มีประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกนัตก    
                       รถส่ีลอ้ใหญ่ รย.2 จ านวน 3 คนั  มีประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกนัตก   จ  านวน 2 คนั  ไม่มีประตูปิดเปิด
และท่ีกั้นกนัตก  
               ขอ้มูลส าคญัท่ีได้จากแบบสอบถามคนขบัรถรับส่งนักเรียน พบขอ้บ่งช้ีท่ีส าคญัว่า คนขบัรถรับส่ง
นกัเรียนท่ีมีอายุระหวา่ง 61-75 ปี จ  านวน 55 คน จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คนนั้น ประมาณหน่ึง 1 ใน 3 ของ 55 คน
จะมีโรคประจ าตวั และไม่เคยไดรั้บการตรวจสุขภาพหรือการรักษาอยา่งต่อเน่ือง เช่น โรคหวัใจ โรคเบาหวาน  
ซ่ึงโรคดงักล่าวน้ี เป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าท่ีขบัรถ เพราะหากอาการของโรคก าเริบข้ึนอย่างกะทนัหันใน
ระหวา่งขบัรถ ก็อาจท าใหค้นขบัรถเกิดอาการวูบและหมดสติอยา่งกระทนักนั และจะเป็นเหตุใหเ้กิดอุบติัเหตุข้ึน
แก่รถรับส่งนกัเรียน ดงัท่ีปรากฏเป็นข่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นบทก่อนหนา้น้ี 
               ในดา้นของการเขา้มาเพื่อประกอบอาชีพใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียน พบวา่  
                       1) ร้อยละ 55 รับส่งบุตรหลานไปโรงเรียนและพฒันาต่อเป็นอาชีพ   
                       2) ร้อยละ 30 เขา้มาเพื่อการประกอบอาชีพโดยตรง   
                       3) ร้อยละ 10  เขา้มาประกอบอาชีพชัว่คราวระหวา่งหางานท า   
                       4) ร้อยละ 5 เป็นนกัศึกษา 
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4.  สถานการณ์ทางสังคมและทางกฎหมายของรถรับส่งนักเรียน 
               การท่ีมนุษยม์าอยู่รวมกนัเป็นสังคม ก็เพื่อการด ารงอยู่ของชีวิตเพื่อสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆ 
ของตนเอง ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนันั้น ท าให้เกิดการรวมตวักนัและพฒันาเป็นสถาบนัทางสังคมเกิดข้ึน  ทั้ง
สถาบนัในลกัษณะของกลุ่มบุคคลและในลกัษณะขององค์กร และสถาบนัท่ีเกิดข้ึนโดยพฤตินัยและโดยการ
จดัตั้ง  เช่น สถาบนัครอบครัว สถาบนัผูสู้งอายุ สถาบนันกัเรียน สถาบนัครู สถาบนัการศึกษา สถาบนัเศรษฐกิจ 
สถาบนัผูป้ระกอบอาชีพต่างๆ สถาบนัการเมืองและการปกครอง เป็นต้น สถาบนัต่างๆ เหล่าน้ี จะมีความ
เคล่ือนไหว ท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงทั้งในทางบวกและทางลบตลอดเวลา ตามความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนของคนใน
สังคม อาจชา้บา้งหรือเร็วบา้งตามปัจจยัแวดลอ้มของสถาบนันั้นๆ  เช่น จ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน โลกทศัน์ของ
คนในสังคม การมีนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ การเขา้ถึงบริการสาธารณะต่างๆ ของรัฐ เป็นตน้ อยา่งไรก็
ตามปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ เหล่าน้ี ส่งผลโดยตรงและทางออ้มต่อระดบัความตอ้งการของคนในสังคมตลอดเวลา    
ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ สถาบนัทางสังคมเป็นรูปแบบทางสังคม ท่ีแสดงออกถึงความตอ้งการร่วมกนัของคนในสังคม  
               การเปล่ียนแปลงของสถาบนัทางสังคม จะมีลกัษณะเป็นการปรับตวัของบุคคลและของกลุ่มไปเร่ือยๆ 
ตามสถานการณ์และปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบ โดยไม่มีการวางแผน
หรือเตรียมการณ์ไวล่้วงหนา้  ซ่ึงอาจเรียกวา่ เป็นการเปล่ียนแปลงทางววิฒันาการความตอ้งการของสถาบนัทาง
สังคม ซ่ึงอาจเป็นการเปล่ียนแปลงจากรูปแบบหน่ึงไปสู่รูปแบบหน่ึง เช่นตวัอย่างกรณีประเทศไทย การ
เปล่ียนแปลงจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมือง การเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นตน้ หรือเปล่ียนแปลงบางอยา่งท่ีแตกต่างกนัตามบริบทของพื้นท่ี 
และวฒันธรรมเดิมของแต่ละสังคม ตวัอยา่งเช่น  ความช่วยเหลือเก้ือกูลของคนท่ีอยูใ่นสังคมเมืองท่ีเป็นหมู่บา้น
จดัสรรท่ีมีต่อกนัในระดบัท่ีนอ้ยกวา่คนท่ีอยูใ่นสังคมชนบทท่ีเรียกวา่หมู่บา้นหรือชุมชน เป็นตน้ 
               มีค  ากล่าวเป็นภาษาลาตินไวว้่า “Ubi Socxietas, Ibi jus” หรือแปลเป็นภาษาไทยไดว้า่ “ท่ีใดมีสังคม ท่ี
นัง่มีกฎหมาย” หมายความวา่ สังคมจะด ารงอยูไ่ดก้็จะตอ้งมีกฎหมายบงัคบัใช ้ซ่ึงเป็นค ากล่าวท่ีแสดงให้เห็นวา่ 
สังคมกบักฎหมายมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด การเปล่ียนแปลงทางดา้นต่างๆ ของสังคม ยอ่มส่งผลกระทบ
ท าให้มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายไปตามสถานการณ์ของสังคม หรืออาจกล่าวไดว้่า วิวฒันาการของกฎหมาย
เกิดข้ึนตามวิวฒันาการของสังคม เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ กฎหมายเป็นเคร่ืองมือท่ีก าหนดความสัมพนัธ์ของ
สถาบนัต่างๆในสังคม ใหธ้ ารงอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งปกติสุข ในเม่ือสถานการณ์ของสถาบนัทางสังคมเปล่ียนแปลง
ไป เคร่ืองมือในการก าหนดความสัมพนัธ์ของสถาบนัต่างๆ ในสังคม  คือ กฎหมาย ซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด
กรอบความประพฤติของคนในสังคมและสถาบนัต่างๆ ในสังคมใหป้ฏิบติัตาม และมีการลงโทษแก่ผูท่ี้ฝ่าฝืน จึง
ต้องเปล่ียนแปลงไปตามความต้องการของสังคมด้วย  เพราะไม่เช่นนั้น กฎหมายนั้น ก็จะแปรสภาพจาก
เคร่ืองมือในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม ไปสู่การเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความไม่เป็นธรรมใหแ้ก่สังคม   
               วิวฒันาการของรถรับส่งนกัเรียนท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่   การท่ีชาวบา้นไดน้ า
รถประเภทต่างๆ ท่ีตนเองมีอยูม่าใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียนนั้น ถือไดว้า่ มีลกัษณะเป็นการร่วมกนัเพื่อจดัการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีของคนในหมู่บา้นและชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ย นกัเรียน ผูป้กครอง และคนขบัรถรับส่ง 
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นกัเรียน เน่ืองมาจากสาเหตุส าคญัท่ีเป็นสถานการณ์ทางสังคม ดงัน้ี 
               1) เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสทางการศึกษา ไดเ้ขา้รับการศึกษายงัโรงเรียนท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะน าไปสู่การ
มีโอกาสทางสังคมหลงัจากท่ีจบการศึกษาแล้ว ทั้งในด้านของการประกอบอาชีพ การมีครอบครัว และการ
ด าเนินชีวติร่วมกบัคนอ่ืนในสังคม  
                   โอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางสังคม เป็นกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดไวใ้ห้เป็นสิทธิท่ีพึงได้รับ 
และเป็นหน้าท่ีท่ีจกัตอ้งกระท า  เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 พระราชบญัญติั
การศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ.2545 ปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็กและเยาวชน องค์การสหประชาชาติ และ
ปฏิญญาอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม เป็นตน้ 
               2) เพื่อให้นกัเรียนมียานพาหนะเดินทางไปโรงเรียนเพื่อได้รับโอกาสทางการศึกษา อนัเน่ืองมาจาก
สาเหตุท่ี ไม่มีรถโดยสารประจ าทางในพื้นท่ี  
                   หน้าท่ีในการจดัท าหรือจดัให้มีรถโดยสารประจ าทางในพื้นท่ี เพื่อเป็นยานพาหนะในการเดินทาง
จากบา้นไปโรงเรียนและจากโรงเรียนกลับมายงับ้าน เป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องจดัท าและจดัให้มี ตามท่ีมี
ก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 และพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
               ผลของสถานการณ์ทางสังคมท่ีส าคญั 2 สาเหตุขา้งตน้ ส่งผลกระทบต่อสังคมดงัน้ี 
               1) โรงเรียนและสถาบนัการศึกษา ไดรั้บผลกระทบท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
                     1.1 มีรถรับส่งนกัเรียนเกิดข้ึนทุกโรงเรียน ท าให้นกัเรียนสามารถเดินทางไปโรงเรียนท่ีตั้งอยู่นอก
ชุมชน นอกเมือง หรือในท่ีไม่มีรถโดยสารประจ าทาง ไดโ้ดยสะดวกดว้ยการใชร้ถรับส่งนกัเรียน 
                     1.2 มีการแข่งขนัพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีข้ึน เพื่อให้เป็นท่ีตอ้งการเขา้รับการศึกษา
ของนกัเรียน   
               2) เกิดอาชีพใหม่ของประชาชนในพื้นท่ี คือ อาชีพรับจา้งรับส่งนกัเรียน ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน  
               3) ผูป้กครองสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มท่ี ไม่ต้องไปส่งบุตรหลานด้วยตนเอง สามารถ
ประหยดัค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการไปรับส่งบุตรหลานด้วยตนเอง และไม่มีความกงัวลใจหากให้บุตรหลาน
เดินทางไปโรงเรียนดว้ยตนเองหรือดว้ยรถจกัรยานหรือรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงมีความเส่ียงจากอุบติัเหตุท่ีสูง  
               ดงัท่ีกล่าวมาน้ี จะเห็นไดว้า่รถรับส่งนกัเรียน มีความเก่ียวพนักบัสถาบนัทางสังคม ท่ีส าคญั 3 สถาบนั  
ไดแ้ก่ สถาบนัการศึกษา สถาบนัครอบครัว และสถาบนัชุมชน ความตอ้งการดงัท่ีจ  าแนกมาขา้งตน้น้ี  ลว้นแต่
เป็นความตอ้งการท่ีส่งผลต่อการพฒันาสถาบนัทั้งสามซ่ึงเป็นระบบยอ่ยของสถาบนัประเทศซ่ึงเป็นระบบหลกั
ของประเทศ ให้มีความเจริญกา้วหนา้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงหากสถาบนัทั้งสามมีการพฒันาไปสู่ความ
เจริญแลว้ ก็จะส่งผลใหป้ระเทศมีความเจริญกา้วหนา้และมีความมัน่คงเช่นเดียวกนั 
               ในดา้นของสถานการณ์ทางกฎหมายของรถรับส่งนกัเรียนดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  จะเห็นวา่ กฎหมาย
ท่ีเก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียน เร่ิมใชม้าตั้งแต่ พ.ศ.2547 และยงัคงหลกัการเดิมมาจนถึงปัจจุบนัน้ี เป็นเวลาถึง 14 ปี 
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงหลกัการอนุญาตให้รถยนต์ประเภทอ่ืนๆ มาใช้รับส่งนักเรียน  ก าหนดอนุญาตให้
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เฉพาะรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลมีท่ีนัง่เกินเจด็คนแต่ไม่เกินสิบสองคน หรือรถยนต ์รย.2  ท่ีสามารถน ามาขออนุญาต
จากนายทะเบียนเพื่อใช้รับจ้างรับส่งนักเรียนได้ ซ่ึงได้แก่ รถตู้ และรถกระบะลกัษณะสองแถว เท่านั้น ซ่ึง
ตลอดเวลาท่ีผา่นมา กรมการขนส่งทางบกก็ใชม้าตรการในการจบั ปรับ และห้ามรถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่ถูกตอ้ง
ไม่ให้วิ่งรับส่งนักเรียนมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถห้ามปรามหรือบงัคบัใช้กฎหมายได้อย่างเต็มท่ี เพราะ
กรมการขนส่งทางบกก็ตระหนกัวา่ จะท าให้นกัเรียนตอ้งไดรั้บความล าบากและความเดือดร้อนในการเดินทาง
ไปโรงเรียน ซ่ึงถือว่า กฎหมายท่ีเก่ียวกบัรถรับส่งนักเรียนน้ี เป็นกฎหมายท่ีมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติั ท่ีท าให้
สังคมไม่อาจปฏิบติัตามได้ แมแ้ต่กรมการขนส่งทางบกในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจะตอ้งบงัคบัใช้
กฎหมาย และในประการส าคญั อาจถือได้ว่าเป็นกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคขดัขวางท่ีส าคญั ต่อโอกาสในการ
ไดรั้บการศึกษาของนกัเรียน และเป็นอุปสรรคขดัขวางการเดินทางไปโรงเรียนของนกัเรียน 
               ดงันั้น ในฐานะท่ีกฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสัมพนัธ์ของสถาบนัต่างๆ ในสังคม  และเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาประเทศให้มีความเจริญกา้วหนา้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  เม่ือความตอ้งการของสังคม
มีการเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึน และความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนของสถาบนัทั้งสามน้ี  เกิดข้ึนจากการ
ท่ีจะตอ้งท าหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไวป้ระการหน่ึง และเกิดข้ึนจากการไม่สามารถเขา้ถึงบริการสาธารณะ
ของรัฐท่ีรัฐไม่สามารถจดัท าให้ไดอี้กประการหน่ึง  รัฐในฐานะเป็นผูป้กครอง เป็นผูใ้ชอ้  านาจมหาชน ก็ควรท่ี
จะตอ้งปรับปรุงออกกฎหมายรถรับส่งนกัเรียนข้ึนใหม่  ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการโดยรวมของประชาชนและสถาบนัทางสังคมต่างๆ ได ้
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บทที ่7  การบังคบัใช้กฎหมายเพ่ือจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียน 

1.  บทน า 
               ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในบทก่อนๆ วา่ รถรับส่งนกัเรียนในปัจจุบนั เป็นรถท่ีเกิดข้ึนโดยผลของกฎกระทรวง
ความปลอดภยัในการรับจา้งบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522 
ประกอบดว้ยแนวทางปฏิบติัในการอนุญาตให้ใชร้ถยนตส่์วนบุคคลรับจา้งรับส่งนกัเรียน ตามบนัทึกขอ้ความท่ี 
คค 0408/ว 253 ลงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559  ของกรมการขนส่งทางบก ซ่ึงกฎกระทรวงและแนวทางปฏิบติัฉบบั
ดงักล่าว มีผลท าใหเ้กิดการจดัระเบียบรถรับส่งนกัเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภยั  ซ่ึงด าเนินการต่อเน่ืองมาตั้งแต่
ท่ีกรมการขนส่งทางบกไดป้ระกาศใช ้ระเบียบกรมการขนส่งทางบกวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้
รถในการรับจา้งรับส่งนกัเรียน พ.ศ.2547 เป็นตน้มา 
               เม่ือพิจารณาเน้ือหาการเป็นรถรับส่งนกัเรียน ตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงและ
แนวทางปฏิบติัฯ ดงักล่าว จะเห็นไดว้า่  เป็นการก าหนดเง่ือนไขของรถท่ีมีสิทธิขออนุญาตใชเ้ป็นรถรับจา้งรับส่ง
นกัเรียนไดป้ระการหน่ึง  กบัเป็นหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขทางดา้นความปลอดภยัท่ีรถรับส่งนกัเรียนท่ีจะไดรั้บอนุญาต
จะต้องมีอุปกรณ์และส่วนควบตามท่ีก าหนดและมีผู ้ควบคุมดูแลนักเรียนอีกประการหน่ึง จึงเห็นได้ว่า 
กฎกระทรวงและแนวทางปฏิบติัฯ ดงักล่าว ให้อ านาจแก่กรมการขนส่งทางบกในการจดัระเบียบ รถท่ีน ามาใช้
รับส่งนกัเรียนเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด 
               ในดา้นของการใชร้ถขบัข่ีไปตามถนนเพื่อรับส่งนกัเรียน ผูข้บัรถรับส่งนกัเรียนก็มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งขบั
รถให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายพระราชบญัญติัการจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซ่ึงเป็นอ านาจหนา้ท่ีของ
เจา้พนกังานต ารวจจราจรในพื้นท่ี จึงเห็นไดว้า่ กฎหมายจราจรก็ใหอ้  านาจหนา้ท่ีแก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร      ใน
การเป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีจดัระเบียบรถรับส่งนกัเรียนดว้ยเช่นกนั  
               ในดา้นของโรงเรียนหรือสถานศึกษา แมว้่าจะเป็นหน่วยงานท่ีอยูต่่างสังกดักบักรมการขนส่งทางบก 
แต่เน่ืองจากแนวทางปฏิบติัในการอนุญาตให้ใชร้ถยนตส่์วนบุคคลรับจา้งรับส่งนกัเรียนฯ ดงักล่าว    ก าหนดให้
ผูข้บัรถรับส่งนกัเรียนจะตอ้งมีหลกัฐานการข้ึนทะเบียนรถโรงเรียน หรือหนงัสือรับรองการรับส่งนกัเรียนจาก
โรงเรียนหรือสถานศึกษามาแสดงด้วย ซ่ึงการออกเอกสารดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าท่ีของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาฝ่ายเดียวท่ีจะออกหรือไม่ออกเอกสารนั้นก็ได ้ จึงเห็นไดว้่า แนวทางปฏิบติัในการอนุญาตให้ใช้
รถยนตส่์วนบุคคลรับจา้งรับส่งนกัเรียนฯ ดงักล่าว    ก าหนดใหโ้รงเรียนหรือสถานศึกษามีบทบาทอ านาจหน้าท่ี
ในการจดัระเบียบรถรับส่งนกัเรียนดว้ย 
               ดังท่ีกล่าวมาน้ี จะเห็นได้ชัดเจนว่า หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัระเบียบรถรับส่ง
นกัเรียน ประกอบดว้ย 
                   1. กรมการขนส่งทางบก 
                   2. เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร 
                   3. โรงเรียนหรือสถานศึกษา 
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2.  การจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียนโดยกรมการขนส่งทางบก 
               จากการวิเคราะห์ขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงและแนวทางปฏิบติัฯ ท่ีเก่ียวกบัรถรับส่งนักเรียน ดงัท่ี
กล่าวไวข้า้งตน้ สามารถแยกองคป์ระกอบได ้ดงัน้ี 
               (1) อนุญาตให้รถยนต์ตามกฎหมายรถยนต์ เฉพาะรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน  
รย.2  เท่านั้น ท่ีมีสิทธิขออนุญาตใชร้ถรับส่งนกัเรียนจากนายทะเบียนในพื้นท่ีท่ีโรงเรียนนั้นตั้งอยูไ่ด ้(ระเบียบฯ) 
               (2) รถท่ีไดรั้บอนุญาต จะตอ้งมีป้ายขอ้ความรถโรงเรียน สัญญาณไฟกระพริบ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เท่าท่ีจ  าเป็น (กฎกระทรวงฯ) 
               (3) ผูข้บัรถไม่มีประวติัเสียหายจากการขบัรถ (แนวทางปฏิบติัฯ) 
               (4) มีผูค้วบคุมดูแลนกัเรียนท่ีมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 18 ปี (กฎกระทรวงฯ) 
               (5) รถผา่นการตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ีงานตรวจสภาพรถ (แนวทางปฏิบติัฯ) 
               (6) มีเอกสารเก่ียวกบัรถ ผูข้บัรถ ผูค้วบคุมดูแลนกัเรียน บญัชีรายช่ือนกัเรียน ตามท่ีก าหนดครบถว้น
และถูกตอ้ง เป็นหลกัฐานประกอบค าขอต่องานทะเบียนรถ (แนวทางปฏิบติัฯ) 
               (7) มีใบรับรองการรับส่งนกัเรียนจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีรับส่งนกัเรียน (แนวทางปฏิบติัฯ) 
               (8) ไม่เปล่ียนแปลงตวัรถหรือเพิ่มส่ิงหน่ึงส่ิงใดเขา้ไป ซ่ึงน่าจะเป็นอนัตรายแก่การขบัรถหรือการ
โดยสาร (กฎกระทรวงฯ) 
               (9) ไม่อนุญาตใหร้ถยนตป์ระเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรถยนต ์รย.2 เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ใชเ้ป็น
รถรับจา้งรับส่งนกัเรียนได ้(แนวทางปฏิบติัฯ) 

ตารางแสดง ขอ้ก าหนดรถรับส่งนกัเรียนแยกตามท่ีมา 
ขอ้ก าหนดรถรับส่งนกัเรียน 

กฎกระทรวงก าหนดความปลอดภยัฯ พ.ศ.2555 แนวทางปฏิบติัในการอนุญาตฯ พ.ศ.2559 
มีป้ายขอ้ความรถโรงเรียน รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย.2 
มีสัญญาณไฟกระพริบ กรณีใบขบัข่ีรถยนตส่์วนบุคคล ตอ้งไดรั้บใบอนุญาต 

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น 
มีผูค้วบคุมดูแลนกัเรียน รับนกัเรียนไดไ้ม่เกิน 10 คน 

ผูข้บัรถมีใบอนุญาตรถยนตม์าแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ท่ีนัง่ยดึติดกบัพื้นรถ ไม่มีพื้นท่ีใหน้กัเรียนยนื 
ไม่เปล่ียนแปลงตวัรถ หรือเพิ่มส่ิงหน่ึงส่ิงใดเขา้ไป 
ซ่ึงน่าจะเป็นอนัตรายแก่การขบัรถหรือโดยสาร 

รถกระบะท่ีมีทางข้ึนลงดา้นทา้ยมีประตูและท่ีกั้นกนัตก 
รถตู ้ท่ีนัง่เป็นแถวตอนตามความกวา้งของรถ 

รถผา่นการตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ีตรวจสภาพรถ 
ผูข้บัรถตอ้งไม่มีประวติัเสียหายจากการขบัรถ 
มีเอกสารประกอบค าขอครบถว้นตามท่ีก าหนด 

มีหนงัสือรับรองการเป็นรถรับส่งนกัเรียนจากโรงเรียน 
ช าระค่าธรรมเนียมรวม 25 บาท 
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               ขอ้ก าหนดรถรับส่งนกัเรียนแยกตามท่ีมา ตามตารางท่ีแสดงใหดู้น้ี จะเห็นวา่  บทบาทอ านาจหนา้ท่ีของ
กรมการขนส่งทางบกในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อจดัระเบียบรถรับส่งนกัเรียนนั้น เกิดข้ึนใน 3 ขั้นตอน อยา่ง
ต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนั  กล่าวคือ  
               (1) ขั้นตอนก่อนอนุญาตใหใ้ชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียน   
                     เป็นขั้นตอนท่ีเก่ียวกบังานวิชาการขนส่ง ท่ีจะตอ้งจดัประชุมกลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียน เพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจในด้านของความรู้และความตระหนกัท่ีเก่ียวกบัการขบัรถท่ีปลอดภยั ความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี การแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน การประสานกบัโรงเรียนและสถานศึกษา รวมถึงขั้นตอนของ
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียนและการขออนุญาต และยงัเก่ียวขอ้งกบังานตรวจสภาพรถท่ีจะตอ้งใหค้วามรู้
ทางดา้นความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียนตามหลกัวศิวกรรมความปลอดภยัดว้ย    
               (2) ขั้นตอนการอนุญาตใหใ้ชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียน   
                     เป็นขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 2 งาน คือ งานตรวจสภาพรถและงานทะเบียนรถ  
                     โดยงานตรวจสภาพรถ มีภารกิจหน้าท่ีในการตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนท่ีมาขออนุญาต ให้มี
อุปกรณ์และส่วนควบต่างๆ  ถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงการใชอ้ านาจ
ดุลพินิจในฐานะท่ีเห็นเจา้พนกังานของรัฐ ในการตรวจสอบรถทางดา้นความมัน่คงแข็งแรง ภายใตเ้ง่ือนไขไม่
เกิดอนัตรายแก่การขบัรถหรือการโดยสารของนกัเรียน 
                      ส่วนงานทะเบียนรถ มีภารกิจหน้าท่ีในการตรวจสอบประวติัของคนขบัรถท่ีมาขออนุญาต ว่ามี
ประวติัเสียหายจากการขบัรถหรือไม่   ผูข้อได้ยื่นเอกสารต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ รวมถึงการจดัท า
ฐานข้อมูลประวติัรถรับส่งนักเรียนท่ีได้รับอนุญาตและคนขับรถรวมถึงคนดูแลนักเรียน  เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบของหน่วยงานภายในส านกังานขนส่งและผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ ไดท้ราบ เช่น โรงเรียน ผูป้กครองนกัเรียน 
เป็นตน้  ซ่ึงรวมถึงการแจง้ผลการอนุญาตหรือไม่อนุญาตไปยงัโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีออกหนงัสือรับรอง  
การรับส่งนกัเรียนใหท้ราบถึงผลการพิจารณา ดว้ย                                         
               (3) ขั้นตอนการควบคุมตรวจสอบหลงัการอนุญาตใหใ้ชร้ถรับส่งนกัเรียน  
                     เป็นขั้นตอนท่ีเก่ียวกบังานวิชาการโดยตรง ในการท่ีจะตอ้งควบคุมตรวจสอบ รถและคนขบัรถ
รับส่งนกัเรียน หลงัจากท่ีไดรั้บอนุญาตไปแลว้ วา่มีความเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัฯ หรือไม่ ดงัน้ี 
                     1) คนขบัรถท่ีได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามกฎกระทรวงก าหนดความ
ปลอดภยัในการรับจา้งบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 ขอ้ 3 ซ่ึงน ามาใชโ้ดยอนุโลม หรือไม่  
                     2) รถรับส่งนกัเรียนท่ีไดรั้บอนุญาต หลงัจากท่ีไดรั้บอนุญาตไปแลว้ ไดมี้การเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม
ซ่ึงน่าจะเป็นอนัตรายต่อการขบัและการโดยสารของนกัเรียนหรือไม่ และไดมี้การฝ่าฝืนต่อระเบียบปฏิบติัฯ ขอ้ท่ี 
1 หรือไม ่เช่น การติดฟิลม์กรองแสงท่ีมีความเขม้เกินร้อยละ 40  การท าใหท่ี้นัง่ไม่ยดึติดกบัพื้นรถ เป็นตน้ 
                     ซ่ึงในขั้นตอนน้ี ถา้เจา้หนา้ท่ีงานวชิาการหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจการขนส่ง พบวา่มีการกระท าผิดท่ีเป็น
การฝ่าฝืนดงักล่าว ก็มีอ านาจเสนอใหน้ายทะเบียนเพิกถอนหนงัสืออนุญาตใหใ้ชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียนได ้และ
เป็นผลใหผู้ข้บัรถคนนั้นไม่สามารถขอหนงัสืออนุญาตใหม่ไดอี้ก จนกวา่จะพน้ 1 ปี นบัแต่วนัท่ีถูกเพิกถอน                     
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               ตารางแสดง บทบาทอ าหนา้ท่ีงานเจา้หนา้ท่ีกรมการขนส่งทางบกในการจดัระเบียบรถรับส่งนกัเรียน 

 
               จะเห็นว่า บทบาทอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงานของกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายตรวจสภาพรถ และฝ่าย
ทะเบียนรถ ต่างมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัในลกัษณะพลวตัร ท่ีจะตอ้งด าเนินการร่วมกนัและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั เพื่อใหร้ถท่ีชาวบา้นน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนมีความปลอดภยัตามเจตนารมยข์องกฎหมาย 

               จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีขนส่งท่ีเก่ียวข้องกับงานทั้ ง 3 ดังกล่าว รวมถึงการสัมภาษณ์
คนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีน ารถไปตรวจสอบและขออนุญาตใชร้ถรับส่งนกัเรียน ไดพ้บขอ้มูลท่ีส าคญั ดงัน้ี  
               1. กลุ่มงานวชิาการขนส่ง มีบทบาทหนา้ท่ีในการออกตรวจรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ี และท าการจบักุม
รถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่ขออนุญาตหรือท่ีฝ่าฝืนต่อหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข รวมถึงการมีบทบาทในการประชุมและ
สร้างความเขา้ใจกบักลุ่มคนขบัรถรับส่งนักเรียนในพื้นท่ี เพื่อให้ขออนุญาตและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขของกฎหมายท่ีก าหนด รวมถึงการให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษา นักเรียนและ
ผูป้กครอง ด้วย   จะเห็นว่า ลักษณะงาน (job description) ของกลุ่มงานวิชาการขนส่งมีลักษณะเป็นงาน
ภาคสนามท่ีจะตอ้งท างานเป็นทีมร่วมกนัทั้งกลุ่มงาน และร่วมกบัฝ่ายตรวจสภาพรถและฝ่ายทะเบียนรถ   
                    จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีขนส่งจงัหวดัต่างๆ และจากการสืบคน้จากข่าวท่ีปรากฏทางส่ือมวลชน 
พบวา่ เจา้หนา้ท่ีของกรมการขนส่งทางบกจะใชก้ารปฏิบติัส าหรับจดัระเบียบรถรับส่งนกัเรียน ใน 3 วธีิ ดงัน้ี  
                    (1) วิธีท่ีหน่ึง จดัประชุมให้ความรู้ความเขา้ใจแก่กลุ่มผูข้บัรถรับส่งนักเรียน วิธีการน้ี เจา้หน้าท่ี
ขนส่งจะนดัประชุมผูข้บัรถรับส่งนกัเรียนและอาจมีครูของโรงเรียนท่ีมีรถรับส่งนกัเรียนเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพื่อ
ช้ีแจงหลกัเกณฑ์เง่ือนไขการปฏิบติัตามประกาศฯ ดงักล่าว และก าหนดเวลาให้ผูข้บัรถรับส่งนักเรียนท่ีใช้

• สร้างความรู้ ความเข้าใจ

• ตรวจสอบ จบักมุ

• ประสานงานกบัโรงเรียน

กลุม่งานวิชาการ

• ความมัน่คงแข็งแรง

• อปุกรณ์ส่วนควบ

ฝ่ายตรวจสภาพรถ
• ตรวจสอบประวตัิ

• ตรวจสอบเอกสาร

• อนญุาต

• จดัเก็บข้อมลู

ฝ่ายทะเบียนรถ
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รถยนต์ รย.2 ยื่นค าขออนุญาต ส่วนรถประเภทอ่ืนๆ ก็ให้เลิกเพราะไม่มีสิทธิขออนุญาตใช้รถรับส่งนักเรียน  
วธีิการน้ีเป็นวธีิการท่ีเกิดประโยชน์มากท่ีสุด เพราะจะเกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัได ้แต่ก็เป็นวธีิการท่ีมีขีดจ ากดัใน
การปฏิบติัหลายประการ เช่น ในเร่ืองการช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัชาวบา้นท่ีน ารถกระบะบรรทุก รย.3  และ
รถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายขนส่ง มาใช้รับส่งนกัเรียน เพราะตามกฎหมายถือว่ารถประเภทน้ี เป็นรถ
ดดัแปลงสภาพและไมส้ามารถน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนได ้ แต่ในความเช่ือของชาวบา้น ก็มีมุมมองวา่ รถ รย.3  กบั
คือรถคนัเดียว กบัรถ รย.2 และรถโดยสารบรรทุกส่วนบุคคล 6 ลอ้ ก็คือรถคนัเดียวกบัรถโดยสารประจ าทางสอง
แถว 6 ลอ้ หรือในการจดัประชุม ท่ีจะตอ้งท าให้ครอบคลุมครบถว้นทุกอ าเภอ ซ่ึงเป็นไปไดย้าก ดว้ยเวลาและ
งบประมาณท่ีมีอยา่งจ ากดั วธีิการน้ีเจา้หนา้ท่ีจึงไม่ค่อยนิยมใช ้และด าเนินการเฉพาะบางโรงเรียนเท่านั้น 
                          ขอ้มูลท่ีได้จากการลงพื้นท่ี พบว่า การจดัประชุมคนขบัรถรับส่งนักเรียนโดยเจา้หน้าท่ีของ
ส านกังานขนส่งจงัหวดัต่างๆ จะใชว้ธีิการท่ีเหมือนกนัๆ กนั กล่าวคือ  
                          1) ช้ีแจงอธิบายก าหนดให้คนขบัรถรับส่งนกัเรียนปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียน 
โดยจะตอ้งใชร้ถยนต์นัง่ส่วนบุคคล รย.2 รับส่งนกัเรียนเท่านั้น และห้ามมิให้น ารถยนตป์ระเภทอ่ืนๆ มารับส่ง
นกัเรียน โดยอา้งวา่ รถยนตป์ระเภทอ่ืนๆ ไม่ปลอดภยั ซ่ึงการอธิบายเหตุผลเช่นน้ี เป็นการขดัแยง้กบัความจริง 
เพราะรถยนต์ประเภทอ่ืนๆ เช่น รถยนต์กระบะบรรทุก รย.3 ก็เป็นรถประเภทเดียวกบัรถยนต์กระบะนัง่ส่วน
บุคคล รย.2 เพียงแต่แตกต่างกนัท่ีการจดทะเบียนและสีของตวัหนงัสือในแผ่นป้ายทะเบียนรถ และขดัแยง้กบั
ความคิดของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน เพราะรถรับส่งนกัเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นรถยนต์กระบะบรรทุก รย.3 ท่ีวิ่ง
รับส่งนกัเรียนมาเป็นเวลานานหลายปี และไม่เคยเกิดอุบติัเหตุจากสภาพของรถท่ีเป็นรถ รย.3 
                          2)ช้ีแจงอธิบายก าหนดให้คนขบัรถรับส่งนกัเรียน รับนกัเรียนไดไ้ม่เกิน 10 คน โดยอา้งความ
ปลอดภยั  ซ่ึงขอ้อา้งเช่นน้ีก็ขดัแยง้กบัความคิดของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนเช่นกนั กล่าวคือ ในช่วงเชา้และเยน็
ซ่ึงเป็นเวลาเร่งด่วน รถโดยสารประจ าทางส่วนใหญ่ก็มีการรับบรรทุกผูโ้ดยสารเกินจ านวนท่ีก าหนด และมี
ผูโ้ดยสารมายืนห้อยโหนท่ีบนัได ในขณะท่ีรถรับส่งนกัเรียนแมจ้ะมีนกัเรียนเกิน 10 คน แต่ส่วนใหญ่ก็นัง่อยูใ่น
ตวัรถ ซ่ึงคนขบัรถรับส่งนกัเรียนมีมุมมองวา่ เจา้หนา้ท่ีเลือกปฏิบติัและไม่ให้ความเป็นธรรม เพราะรถโดยสาร
ประจ าทางรับผูโ้ดยสารเกินจ านวนท่ีก าหนดได ้และเจา้หน้าท่ีขนส่งก็ไม่เคยห้ามหรือจบักุม  แต่ท าไมจึงห้าม
และจบัคนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีรับนกัเรียนเกิน 10 คน        
                          3)ช้ีแจงอธิบายก าหนดให้คนขบัรถรับส่งนกัเรียน ห้ามดดัแปลงต่อเติมท่ีนัง่ทา้ยรถ ห้ามมีท่ีนัง่
แถวกลาง โดยอา้งความไม่ปลอดภยั ซ่ึงขอ้อา้งเช่นน้ีก็ขดัแยง้กบัความคิดของคนขบัรถรับส่งนักเรียน และ
คนขบัรถรับส่งนักเรียนก็มีมุมมองว่า เจา้หน้าท่ีขนส่งไม่ให้ความเป็นธรรมและปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง เพราะการ
ดดัแปลงท่ีนัง่ การต่อเติมท่ีนัง่ ก็มีในรถโดยสารประจ าทางเช่นกนั แต่รถโดยสารประจ าทางไม่ถูกจบัไม่ถูกหา้ม 
ขณะท่ีรถรับส่งนกัเรียนถูกจบัและถูกหา้ม 
                          4)ในการจดัประชุมคนขบัรถรับส่งนกัเรียน เจา้หนา้ท่ีขนส่ง จะใชว้ิธีการสั่งให้คนขบัรถรับส่ง
นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และปฏิเสธการรับฟังปัญหาและขอ้ขดัขอ้งต่างๆ ของกลุ่มคนขบัรถ
รับส่งนกัเรียน และไม่ช่วยแกปั้ญหาให้แก่กลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียน เช่น การขอเล่มทะเบียนรถจากผูใ้ห้เช่า
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ซ้ือรถยนต ์เพื่อจะทะเบียนเปล่ียนแปลงการใชร้ถ จากรถยนตก์ระบะบรรทุก รย.3 มาเป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล 
รย.2 ท่ีผูใ้ห้เช่าซ้ือเอาเปรียบผูเ้ช่าซ้ือท่ีเป็นคนขบัรถรับส่งนักเรียน ด้วยการคิดดอกเบ้ียเงินกู้เช่าซ้ือเพิ่ม การ
ก าหนดใหต้อ้งช าระค่างวดล่วงหนา้หลายงวด และการก าหนดให้ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนประเภทการ
ใชร้ถจากรถ รย.3 เป็น รถ รย.2  เป็นเงินกินเปล่าคนัละ 5,000-7,000 บาท   หรือในกรณีท่ีคนขบัรถรับส่งนกัเรียน
บางคนัท่ีเป็นรถ รย.3 และไม่ติดภาระการเช่าซ้ือ ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนการใชร้ถเป็นรถยนต ์รย.2  เพื่อ
ขออนุญาตใช้เป็นรถรับจ้างรับส่งนักเรียนได้ แต่เม่ือน ารถคนัน้ีไปใช้งานในกิจวตัรประจ าวนัของคน เช่น 
บรรทุกส่ิงของต่างๆ ก็ตอ้งถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจจบักุมในขอ้หาดดัแปลงสภาพรถ  เน่ืองจากคนขบัรถน ารถไปใช้
บรรทุกของและถอดเบาะนั่งออก หรือการเจรจากบัฝ่ายผูป้กครองในการเพิ่มค่าจา้งรถ หากตอ้งลดจ านวน
นกัเรียนลง ซ่ึงปัญหาต่างๆ เหล่าน้ี เป็นปัญหาของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนทั้งประเทศ และทุกคร้ังท่ีมีการประชุม
เจา้หนา้ท่ีขนส่งทุกจงัหวดัก็ไดรั้บทราบปัญหาน้ีจากกลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียน แต่ก็ไม่หาทางช่วยเหลือแกไ้ข
ปัญหา โดยเจา้หน้าท่ีขนส่งจะอา้งกฎหมายและปฏิเสธความช่วยเหลือหรือการผ่อนปรนใดๆ โดยอา้งว่าเป็น
ปัญหาของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนฝ่ายเดียว  
                    (2) วิธีท่ีสอง ตรวจจบัและปรับ เพื่อให้มาขออนุญาต หรือให้เลิกรับจา้งรับส่งนักเรียน วิธีการน้ี 
เจา้หนา้ท่ีขนส่งจะไปตั้งจุดตรวจบริเวณโรงเรียนท่ีมีรถรับส่งนกัเรียนเป็นจ านวนมาก ถา้พบวา่ รถคนัใดเป็นรถท่ี
ไม่ไดข้ออนุญาต หรือเป็นรถท่ีขออนุญาตไม่ไดแ้ต่น ามาวิ่งรับจา้งรับส่งนกัเรียน ก็จะท าการตรวจจบัแลว้ออก
ใบสั่งให้ไปช าระค่าปรับ วิธีการน้ี เจา้หน้าท่ีของส านักงานขนส่งจงัหวดัต่างๆ นิยมใช้กนัมาก เพราะท าได้
ตลอดเวลา ไม่ตอ้งนดัหมายเวลาและสถานท่ีเหมือนวิธีการจดัประชุม และไม่ตอ้งเสียเงินงบประมาณในการ
ด าเนินการเหมือนวิธีท่ีหน่ึง  แต่ในการปฏิบติัดว้ยวิธีการน้ี นอกจากจะท าให้เกิดการต่อตา้นจากกลุ่มคนขบัรถ
รับส่งนกัเรียนแลว้ ยงัท าให้ครู นกัเรียนและผูป้กครอง มีความรู้สึกท่ีไม่ยอมรับการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี
ขนส่งเป็นอยา่งมาก  เพราะเป็นสาเหตุท าใหน้กัเรียนไม่มีรถเดินทางมาโรงเรียน 
                    (3) วิธีท่ีสาม ผสมผสาน เจา้หนา้ท่ีขนส่งบางแห่ง จะใชว้ิธีผสมผสานระหวา่งวิธีท่ีหน่ึงกบัวธีิท่ีสอง 
โดยจดัประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจก่อน แลว้ก าหนดเวลาให้ผูข้บัรถรับส่งนกัเรียนเพื่อไปยื่นขออนุญาตใช้รถ
รับจา้งรับส่งนกัเรียนต่อนายทะเบียน หลงัจากนั้นเม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ ก็ใชว้ิธีตรวจจบัและปรับ ซ่ึงนบัวา่
เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความเข้าใจแล้ว ยงัท าให้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม
คนขบัรถรับส่งนกัเรียนดว้ย 
               2. ฝ่ายตรวจสภาพรถ มีบทบาทหน้าท่ีในการตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนท่ีมาขออนุญาต โดยท าการ
ตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียน ใน 2 ลกัษณะ กล่าวคือ  
                   ตรวจสอบลกัษณะรถท่ีขออนุญาต วา่เป็นไปตามท่ีจดทะเบียนไวห้รือไม่ มีการต่อเติมดดัแปลงตวัรถ
หรือไม่ มีความมัน่คงแขง็แรงหรือไม่  และ  
                   ตรวจสอบรถว่า รถท่ีจะขออนุญาตนั้นมีอุปกรณ์และส่วนควบส าหรับรถรับส่งนักเรียนตามท่ี
กฎหมายก าหนดหรือไม่ เช่น ถงัดบัเพลิง คอ้นทุบกระจก ติดฟิลม์กรองแสงเกินกวา่ท่ีก าหนดหรือไม่ เป็นตน้ 
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                   ถา้รถคนัท่ีน ามาขออนุญาตใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียน มีความถูกตอ้ง เจา้หนา้ท่ีฝ่ายตรวจสภาพก็จะ
ออกเอกสารแสดงวา่ รถผา่นการตรวจสอบ ให้แก่ผูข้บัรถเพี่อน าไปขออนุญาตจากฝ่ายทะเบียนรถต่อไป แต่ถา้
รถคนัใดไม่ผา่นการตรวจสอบ ผูข้บัรถคนันั้นก็ตอ้งน ารถไปแกไ้ขใหถู้กตอ้ง แลว้น ารถมาตรวจสอบใหม่  
                   งานของฝ่ายตรวจสภาพรถ มีลกัษณะงานท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบรถท่ีน ามาขออนุญาต 
               3. ฝ่ายทะเบียนรถ มีบทบาทหนา้ท่ีต่อจากงานตรวจสภาพรถ โดยรถรับส่งนกัเรียนคั้นนั้น จะตอ้งผา่น
การตรวจสอบรถจากฝ่ายตรวจสภาพรถมาแลว้เท่านั้น  ฝ่ายทะเบียนรถจะท าการการตรวจสอบเอกสารประกอบ
ค าขอต่างๆ  วา่ครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่  ถา้เอกสารครบถว้นถูกตอ้งก็ออกหนงัสืออนุญาตให้แก่คนขบัรถ โดยให้
คนขบัรถช าระค่าธรรมเนียมและค่าค าขอ รวม 25 บาท  แต่ถา้เอกสารไม่ครบถว้นถูกตอ้ง ผูข้ออนุญาตก็จะตอ้ง
ไปด าเนินการน าเอกสารท่ีถูกตอ้งมาแสดงหรือน ามายื่นให้ครบถว้นก่อน จึงจะไดรั้บการอนุญาต งานของฝ่าย
ทะเบียนรถ มีลกัษณะงานท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบเอกสารท่ีคนขบัรถน ามาแสดง 

               อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของการบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อจดัระเบียบรถรับส่งนักเรียนของเจา้หน้าท่ี
ขนส่งในจงัหวดัต่างๆ  ด้วยวิธีการดังท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ี ได้เกิดสถานการณ์จริงในพื้นท่ีต่างๆ ท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนัเกิดข้ึน ดงัน้ี 
               ประการแรก คนขบัรถรับส่งนกัเรียนเป็นจ านวนมาก  ท่ีใชร้ถยนต ์รย.2  รับส่งนกัเรียน ไม่ขออนุญาต
เป็นรถรับส่งนักเรียน เน่ืองจากไม่สามารถปฏิบติัตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขบางประการท่ีก าหนดไวไ้ด้ เช่น  
ขอ้ก าหนดใหผู้ข้บัรถตอ้งไดรั้บใบอนุญาตขบัรถตามกฎหมายรถยนตม์าแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี   ขอ้ก าหนดให้รับ
นกัเรียนไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีจดทะเบียนรถ เป็นตน้ จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้รถรับส่งนกัเรียนส่วนหน่ึงท่ีเป็นรถยนต ์
รย.2 ไม่ขออนุญาตใชเ้ป็นรถรับจา้งรับส่งนกัเรียน แต่ก็ยงัคงใชว้ิง่รับส่งนกัเรียนไดต้ามปกติ                                                               
               ประการที่สอง รถท่ีชาวบา้นน ามาใช้รับจา้งรับส่งนกัเรียน นอกจากรถยนต ์รย.2 นัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 
คน แต่ไม่เกิน 12 คน แลว้ ยงัมีรถยนต์ รย.2  ท่ีจดทะเบียนมีท่ีนัง่เกิน 12 คน ใชเ้ป็นรถรับส่งนกัเรียนดว้ย  แต่รถ 
รย.2 ท่ีมีท่ีนัง่เกิน 12 คน น้ี ไม่สามารถขออนุญาตใชเ้ป็นรถรับจา้งรับส่งนกัเรียนได ้แต่ในความเป็นจริงแมว้า่ 
จะตอ้งถูกจบัหรือถูกปรับ รถเหล่าน้ีก็ยงัคงวิง่รับส่งนกัเรียนอยูไ่ดต้ามปกติ 
               ประการทีส่าม ในการปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  เจา้หนา้ท่ีของส านกังานขนส่งจงัหวดั
จะใช้วิธีตรวจจบัและปรับ เพื่อให้ผูข้บัรถยนต์ รย.2  มาขอรับอนุญาตให้ถูกต้อง ส่วนรถยนต์ประเภทท่ีไม่
สามารถขออนุญาตได ้เช่นรถยนตก์ระบะบรรทุก รย.3  รถโดยสารส่วนบุคคล ทะเบียน 40 รถบรรทุกส่วนบุคคล
ทะเบียน 80 ตามกฎหมายขนส่ง เป็นตน้ ซ่ึงรถเหล่าน้ีน ามาขออนุญาตใชเ้ป็นรถรับจา้งรับส่งนกัเรียนไม่ได ้ เม่ือ
เจ้าหน้าท่ีไปพบ ก็จะใช้วิธีจับปรับและห้ามน ามาใช้รับจ้างรับส่งนักเรียน  แต่ในความเป็นจริงแล้ว  
รถเหล่าน้ี แมว้า่จะเป็นรถท่ีไม่สามารถขออนุญาตได ้ก็ยงัคงวิง่รับส่งนกัเรียนไดต้ามปกติ  
               ประการที่ส่ี ด้วยขอ้จ ากดัของเจา้หน้าท่ีกรมการขนส่งทางบกในการปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย ส่งผลให้เจา้หน้าท่ีไม่สามารถตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนไดอ้ย่างทัว่ถึง โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีตั้งอยู่
ตามอ าเภอและต าบลท่ีอยู่รอบนอก เป็นเหตุให้รถรับส่งนกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการตรวจสอบ และยงัคงใช้
รับส่งนกัเรียนไดต้ามปกติ 
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               ประการที่ห้า ในการปฏิบติัเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  เจา้หนา้ท่ีของส านกังานขนส่งจงัหวดั 
เลือกใชว้ิธีการตรวจจบัและปรับและห้ามวิ่ง มากกวา่การใชว้ิธีผอ่นปรนหรือใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน การเลือกใช้วิธีตรวจจบัและปรับได้ส่งผลให้รถรับส่งนักเรียนท่ีไม่ถูกตอ้งตอ้งหยุดวิ่ง   
แต่ในขณะเดียวกนันกัเรียนก็ไม่มีรถเดินทางมาโรงเรียน และเจา้หน้าท่ีขนส่งก็ไม่สามารถจดัให้มีรถโดยสาร
ประจ าทางในพื้นท่ีได ้การใช้อ านาจหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีไดส่้งผลกระทบท่ีร้ายแรงต่อนกัเรียน ผูป้กครองและ
โรงเรียนโดยตรง ดว้ยเหตุน้ี การด าเนินการของเจา้หนา้ท่ีส านกังานขนส่งจงัหวดัต่างๆ จึงไม่ไดรั้บความร่วมมือ
ดว้ยดีจาก นกัเรียน ผูป้กครอง และโรงเรียน 
               ประการที่หก ในทางปฏิบติั การขออนุญาตใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียน ผูข้อจะตอ้งน ารถคนัท่ีขอไปให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจสภาพรถของส านกังานขนส่งในเขตพื้นท่ีท าการตรวจสภาพรถทุกคร้ัง วา่มีลกัษณะเป็นไปตามท่ี
ก าหนดหรือไม่ และเน่ืองจากการอนุญาตของนายทะเบียนจะอนุญาตให้คร้ังละหน่ึงภาคการศึกษา จึงส่งผลใหผู้ ้
ขบัรถตอ้งน ารถคนัท่ีใชรั้บส่งนกัเรียนไปให้เจา้หนา้ท่ีตรวจสภาพรถปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงเป็นการสร้างความล าบาก
และเพิ่มภาระให้กบัผูข้บัรถรับส่งนักเรียน โดยเฉพาะท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ไกลจากส านักงานขนส่งจงัหวดัและ
ส านกังานขนส่งสาขา หรือ กรณีรถท่ีติดฟิล์มกรองแสงไวท่ี้กระจกรถ ก็จะไม่ผา่นการตรวจสภาพรถ และขอรับ
อนุญาตเป็นรถรับจา้งรับส่งนักเรียนไม่ได้  ซ่ึงรถท่ีชาวบา้นน ามาใช้รับส่งนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะติดฟิล์มด า 
เพราะเมืองไทยเป็นประเทศเมืองร้อน ดว้ยเหตุน้ี รถยนต ์รย.2 ท่ีติดฟิล์มด า โดยเฉพาะรถตู ้หรือรถท่ีมีภูมิล าเนา
อยูห่่างไกลจากส านกังานขนส่งจงัหวดัและส านกังานขนส่งสาขา  จึงไม่ขอรับอนุญาตใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียน  
แต่ก็ยงัคงใชร้ถรับส่งนกัเรียนต่อไปไดต้ามปกติ  
                               ในดา้นของการใชดุ้ลพินิจของช่างตรวจสภาพรถท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนท่ีมา
ขออนุญาต ก็พบวา่ การเลือกใชดุ้ลพินิจของช่างตรวจสภาพไม่เป็นไปในกรอบและขอบเขตของกฎหมาย เป็น
การใชดุ้ลพินิจตามความพอใจของผูต้รวจรถ แมแ้ต่การใชดุ้ลพินิจของช่างตรวจสภาพรถท่ีอยูใ่นส านกังานขนส่ง
จงัหวดัเดียวกนัก็แตกต่างกนั จึงเป็นผลให้ผลการตรวจสอบรถไม่มีความแน่นอน  รถรับส่งนกัเรียนคนัเดิมใน
สภาพเดิมท่ีผา่นการตรวจสอบในคร้ังก่อน อาจจะไม่ผา่นการตรวจสอบรถในคร้ังต่อไป หากเป็นการตรวจสอบ
รถโดยช่างตรวจสภาพท่ีต่างบุคคลกนั  ดว้ยเหตุน้ี ผูข้บัรถท่ีมีความตั้งใจน ารถท่ีใช้รับส่งนกัเรียนมาขออนุญาต
ให้ถูกตอ้งหรือท่ีเคยไดรั้บอนุญาตมาก่อนแลว้ เม่ือตอ้งประสบกบัวิธีการตรวจสอบรถโดยช่างตรวจสภาพรถท่ี
ใช้ดุลพินิจอย่างไม่มีขอบเขตในลกัษณะน้ี และไม่ผ่านการตรวจสอบรถ ก็จะไม่น ารถไปแก้ไขให้ถูกใจช่าง
ผูต้รวจแลว้น ามาตรวจสอบเพื่อขอรับอนุญาตใหม่ แต่จะน ารถไปวิง่รับส่งนกัเรียนตามปกติโดยไม่ขออนุญาตใช้
รถเป็นรถรับจา้งรับส่งนกัเรียน  
                                      หรือในการตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนนอกสถานท่ี ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการไป
ตรวจสอบตามค าร้องขอของสถานศึกษาให้ช่างตรวจสภาพรถไปตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนเพื่อขออนุญาต  
ณ ท่ีตั้งของโรงเรียนในวนัธรรมดาหรือวนัหยุด ก็ปรากฏวา่ ส านกังานขนส่งบางจงัหวดัสามารถด าเนินการให้
ตามท่ีโรงเรียนร้องขอได ้ในขณะท่ีบางจงัหวดัไม่ยอมด าเนินการอ านวยความสะดวกให้ตามท่ีโรงเรียนร้องขอ 
ทั้งท่ีการตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนเป็นการตรวจสอบดว้ยสายตา ไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือใดๆ ทั้งส้ิน 
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               ประการที่เจ็ด ในการขออนุญาตใช้รถรับจา้งรับส่งนักเรียนในขั้นตอนสุดทา้ย เป็นบทบาทอ านาจ
หนา้ท่ีของฝ่ายทะเบียนรถ ซ่ึงผูข้ออนุญาตจะตอ้งจดัส่งเอกสารตามท่ีก าหนดใหค้รบถว้นถูกตอ้ง รวมถึงหนงัสือ
รับรองการเป็นรถรับส่งนกัเรียนจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา และบญัชีนกัเรียน   
                 ในขั้นตอนน้ี พบว่า มีปัญหาในทางปฏิบติัของเจา้หน้าท่ีแต่ละส านกังานขนส่งท่ีปฏิบติัแตกต่างกนั 
และเจา้หนา้ท่ีบางคนมีความเคร่งครัดในลกัษณะหยมุหยมิมากเกินกวา่ความจ าเป็นท่ีเหมาะสมในฐานะท่ีเป็นเจา้
พนกังานของรัฐท่ีจะตอ้งอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน เช่น การท่ีคนขบัรถท าบญัชี
นกัเรียนข้ึนเอง แต่เจา้หน้าท่ีไม่ยอมรับจะให้ใช้ตามแบบท่ีตนเองก าหนดข้ึน ทั้งน้ีกรมการขนส่งทางบกมิได้
ก าหนดรูปแบบไว ้หรือการลงจ านวนนกัเรียนเกินกวา่ 10 คน เจา้หนา้ท่ีก็ใหท้  าบญัชีข้ึนใหม่ แทนท่ีจะใชก้ารลบ
ออก เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาต่างๆ เหล่าน้ี ท าให้เกิดขั้นตอนและความยุง่ยากในการขออนุญาตโดยไม่จ  าเป็น และไม่
อาจเสร็จส้ินไดใ้นวนัเดียว คนขบัรถรับส่งนกัเรียนจะตอ้งเดินทางมาส านกังานขนส่งอีกคร้ังในวนัต่อไป เพื่อ
ด าเนินการเร่ืองเอกสารให้ถูกตอ้งครบถว้น หรือจะตอ้งเดินทางหลายคร้ังจนกวา่จะไดรั้บหนงัสืออนุญาต ดว้ย
เหตุน้ี คนขบัรถรับส่งนกัเรียนจึงเลือกท่ีจะไม่ขออนุญาต เพราะตอ้งประสบกบัขั้นตอนท่ีถูกก าหนดข้ึนอย่าง
ยุ่งยากซับซ้อน ตอ้งใช้เวลาไปส านกังานขนส่งหลายคร้ัง ในกรณีเช่นน้ี คนขบัรถรับส่งนกัเรียนนั้น ก็ยงัคงใช้
รับส่งนกัเรียนต่อไปตามปกติ แมว้า่จะไม่ไดรั้บอนุญาต ก็ตาม 
               ประการที่แปด กิจการรับจา้งรับส่งนกัเรียนท่ีชาวบา้นด าเนินการน้ี เป็นระบบการขนส่งในพื้นท่ีทาง
ชุมชนและสังคมลกัษณะพึ่งพาอาศยักนั โดยมีค่าจา้งรถท่ีถูกกวา่อตัราค่าโดยสารของรถโดยสารประจ าทางใน
ระยะทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นเหตุให้ ผูข้บัรถรับส่งนักเรียนจ าเป็นตอ้งรับนักเรียนมากกว่า 10 คน(รถ 1 คัน นั่ง
โดยสารได้ 12 คน เม่ือหักผู้ขับรถกับผู้ควบคุมกูแลนักเรียน 2 คน ออกไป จึงเหลือจ านวนนักเรียนท่ีเป็น
ผู้โดยสารบนรถ 10 คน) เพื่อใหมี้รายไดจ้ากค่าจา้งพอเพียงกบัรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการรับส่งนกัเรียน จึงเป็นเหตุ
ให้ผูข้บัรถท าการต่อเติมและดดัแปลงตวัรถ ให้สามารถรับนกัเรียนไดห้ลายคน และไดน้ัง่ทุกคน เช่น การเพิ่มท่ี
นั่ง การต่อเติมตวัรถ เป็นตน้ หรือในกรณีท่ีรับส่งนักเรียนระดบัประถมอายุไม่เกิน 10 ปี ซ่ึงพระราชบญัญติั
จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 89 วรรคสอง  ก าหนดให้นบัเด็กอายไุม่ถึง 10 ปี  จ  านวน 2 คน เท่ากบัผูโ้ดยสาร 
1 คน ซ่ึงมีผลใหร้ถรับส่งนกัเรียนคั้นนั้นสามารถบรรทุกเด็กนกัเรียนท่ีมีอายไุม่ถึง 10 ปี ไดถึ้ง 20 คน แต่เน่ืองจาก
จ านวนท่ีนัง่ในรถมีไม่พอเพียงแก่เด็ดนกัเรียน 20 คน ผูข้บัรถจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าท่ีนัง่เพิ่ม เพื่อให้เด็กนกัเรียน
ไดน้ัง่ทุกคน(ปัจจุบันยงัไม่มกีฎหมายก าหนดการจัดวางท่ีนั่งส าหรับเดก็นักเรียนอายไุม่ถึง 10 ปี ท่ีอยู่บนรถ 1 คัน 
จ านวน 20 คน ว่าจะต้องจัดวางท่ีนั่งอย่างไร)  และเม่ือรถเหล่าน้ีจะต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถเพื่อขอรับ
อนุญาต จึงไม่มีผูข้บัรถมาขออนุญาต เพราะจะตอ้งร้ือเบาะท่ีนัง่ท่ีมีการดดัแปลงต่อเติมออก หรือในกรณีท่ีมาขอ
อนุญาตเพราะเกิดจากการถูกจบั จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งน ารถมาขออนุญาต ผูข้บัรถก็จะจดัท ารถให้ถูกต้องตาม
เง่ือนไขของกฎหมายรถยนต์ และหลงัจากท่ีไดรั้บหนงัสืออนุญาตให้ใช้รถรับส่งนกัเรียนได้แลว้ ก็ไปท าการ
แกไ้ขต่อเติมดดัแปลงใหผ้ดิไปจากท่ีกฎหมายก าหนด  
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เหตุผลส าคญัอีกประการหน่ึง ท่ีท าใหผู้ข้บัรถรับส่งนกัเรียนไม่สามารถลดจ านวนนกัเรียนใหล้ดนอ้ยลง
เหลือจ านวน 10 คนได ้เพราะ ถา้ลดจ านวนนกัเรียนลง รายไดข้องผูข้บัรถก็จะลดลงตาม ถา้จะขอข้ึนค่าจา้งรถ
จากผูป้กครองนักเรียน 10 คน ท่ีอยู่ในรถ ผูป้กครองก็จะไม่ยินยอมเพราะเป็นการผิดขอ้ตกลง ในด้านของ
ผูป้กครอง แมว้า่การลดจ านวนนกัเรียนบนรถลง จะท าใหบุ้ตรหลานของตนเองนัง่สะดวกสบายข้ึนก็ตาม  แต่ถา้
การลดจ านวนนกัเรียนลงแลว้ท าให้ตอ้งเสียค่าจา้งรถเพิ่มข้ึนไปอีก หรือท าใหต้อ้งไปใชร้ถรับส่งนกัเรียนคนัใหม่
ซ่ึงไม่รู้จกัและยงัไม่เป็นท่ีไวว้างใจ ผูป้กครองก็จะไม่ยินยอม  และในดา้นของเจา้หนา้ท่ีขนส่ง ก็จะไม่รับเป็นคู่
เจรจากบัผูป้กครองให ้ซ่ึงท าใหใ้นท่ีสุด ไม่วา่จะดว้ยวธิการใดๆ ก็ตาม  ก็ไม่สามารถลดจ านวนนกัเรียนบนรถให้
เหลือจ านวน 10 คน ตามท่ีกฎหมายตอ้งการได ้   
               ประการทีเ่ก้า อุบติัเหตุของรถรับส่งนกัเรียนท่ีเกิดข้ึน มิไดเ้กิดข้ึนเฉพาะกบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่ไดข้อ
อนุญาตหรือขออนุญาตไม่ไดเ้ท่านั้น หากแต่เกิดข้ึนเป็นการทัว่ไป แมว้า่จะเป็นรถท่ีขออนุญาตหรือรถโดยสาร
ตามกฎหมายการขนส่งทางบกก็ตาม การไดรั้บอนุญาตให้ใชร้ถรับจา้งรถรับส่งนกัเรียนจึงไม่ใช่หลกัประกนัท่ี
ยืนยนัไดว้า่ รถท่ีไดรั้บอนุญาตจะไม่เกิดอุบติัเหตุ ดว้ยเหตุน้ี ผูข้บัรถส่วนใหญ่จึงเพิกเฉยต่อการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน ใช้เป็นรถรับจา้งรับส่งนกัเรียน แต่ใช้รถคนัท่ีตนเองมีอยู่เป็นรถรับส่ง
นกัเรียน และไม่ตอ้งลงทุนซ้ือรถคนัใหม่ส าหรับน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน 
               ประการทีสิ่บ การท่ีชาวบา้นน ารถมาใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียน มิไดเ้กิดจากความตอ้งการเขา้มาประกอบ
เป็นอาชีพ หากแต่เกิดจากความจ าเป็นทางชุมชนและสังคม ประกอบกบัรายไดจ้ากการรับจา้งรับส่งนกัเรียนก็
มิไดมี้ก าไรหรือเป็นรายไดห้ลกัของครอบครัวไดอ้ยา่งเต็มท่ี ดว้ยเหตุน้ี หากผูข้บัรถรับส่งนกัเรียนเหล่าน้ีได้รับ
แรงกดดนัเจา้หน้าท่ีดว้ยวิธีการต่างๆ เม่ือใด ผูข้บัรถรับส่งนกัเรียนก็พร้อมท่ีจะหยุดวิ่งหรือเลิกวิ่งรับจา้งรับส่ง
นกัเรียนในทนัที ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนโดยตรงจากการหยุดวิ่งของรถรับส่งนกัเรียนเหล่าน้ี ไม่ใช่ผูข้บัรถ 
หากแต่เป็นนกัเรียนท่ีอยูบ่นรถทุกคน  ขณะท่ีผูป้กครองก็มีภาระทางดา้นครอบครัวและการประกอบอาชีพ ไม่
สามารถเดินทางมารับส่งบุตรหลานไดทุ้กวนั และยงัส่งผลต่อนกัเรียนท่ีท าใหน้กัเรียนตอ้งขาดเรียนหรืออาจตอ้ง
ลาออกจากการเป็นนกัเรียนไปในท่ีท่ีสุด  

               สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งสิบประการดงัท่ีกล่าวมาน้ี เห็นไดช้ดัเจนว่า การบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อจดั
ระเบียบรถรับส่งนกัเรียนของเจา้หน้าท่ีกรมการขนส่งทางบก ไม่อาจด าเนินการให้เกิดความปลอดภยัข้ึนไดแ้ต่
อย่างใด และยงัส่งผลให้มีรถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่ขออนุญาตและรถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่เปิดเผยตวัเอง วิ่งรับส่ง
นกัเรียนปะปนกนัอยูก่บัรถรับส่งนกัเรียนท่ีขออนุญาตอยูเ่ป็นจ านวนมาก   ซ่ึงบ่งบอกถึงความลม้เหลวและการ
ไร้ประสิทธิภาพในการบงัคบัใช้กฎหมายของเจา้หน้าท่ีกรมการขนส่งทางบกเพื่อจดัระเบียบรถรับส่งนกัเรียน
ตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งส้ินเชิง นอกจากการไดม้าซ่ึงจ านวนตวัเลขท่ีเป็นสถิติของรถท่ีมาขออนุญาตใช้รถเป็นรถ
รับจา้งรับส่งนกัเรียนในแต่ละเทอมเท่านั้น เพราะสุดทา้ยแลว้ รถท่ีขออนุญาตเหล่านั้น ก็ท  าการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
ท่ีก าหนด เหมือนกบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่ขออนุญาตและไม่เปิดเผยตวัเองเช่นกนั 
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               ประกอบกบัในดา้นของขีดความสามารถของเจา้หนา้ท่ีขนส่งของส านกังานขนส่งท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใน
ทุกๆ ดา้น ไดแ้ก่  ความเขา้ใจในลกัษณะของงานและสถานการณ์ทางสังคม อตัราก าลงัท่ีมีอยูน่อ้ยและส่วนใหญ่
เป็นผูห้ญิง งานในหนา้ท่ีท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมากการประชุมกบัหน่วยงานภายนอก การตรวจรถก็ไม่สามารถท าได้
โดยล าพงั ในขณะท่ีโรงเรียนในเขตจงัหวดัก็มีอยู่เป็นจ านวนมาก จึงท าให้เจา้หน้าท่ีของส านักงานขนส่งทุก
จงัหวดั ไม่อาจลงพื้นท่ีตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนไดทุ้กโรงเรียนและทุกพื้นท่ี และเป็นสาเหตุท าใหใ้นปัจจุบนั 
แมว้่าเจา้หน้าท่ีของส านักงานขนส่งจะได้ตรวจจบัอย่างต่อเน่ืองหรือสร้างแรงกดดนัด้วยวิธีการใดๆ  ก็ตาม    
ผูข้บัรถรับส่งนกัเรียนทุกประเภท ก็ยงัคงสามารถน ารถมาใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียนไดต้ามปกติ  

3.  การจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียนโดยเจ้าหน้าทีต่ ารวจ 
               เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร มีความเก่ียวพนัในการจดัระเบียบรถรับส่งนกัเรียนกบัคนขบัรถรับส่งนกัเรียน 
ในฐานะท่ีเป็นผูมี้บทบาทอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522  โดยการกวดขนัให้
คนขบัรถรับส่งนกัเรียนปฏิบติัตามหลกัการความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียนในระหว่างท่ีขบัรถพานกัเรียน
ไปโรงเรียนและพากลบัไปยงับา้นพกั มีดงัน้ี 
               (1) กวดขนัใหค้นขบัรถรับส่งนกัเรียน ขบัรถและปฏิบติัตามกฎและสัญญาณจราจร 
               (2) กวดขนัใหค้นขบัรถรับส่งนกัเรียนใชร้ถรับส่งนกัเรียน ท่ีไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียน 
               (3) กวดขนัใหค้นขบัรถรับส่งนกัเรียน ไม่บรรทุกนกัเรียนเกินจ านวนท่ีก าหนด 
               (4) กวดขนัใหร้ถรับส่งนกัเรียน มีป้ายขอ้ความรถโรงเรียนหรือรถรับส่งนกัเรียน ตามแบบท่ีก าหนด 
               (5) กวดขนัให้รถรับส่งนักเรียน มีไฟกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอ าพนั และเปิดใช้ตลอดเวลาท่ีมี
นกัเรียนอยูบ่นรถ 
               จากการตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรในพื้นท่ีต่างๆ พบวา่ 
               (1) เจา้หน้าท่ีต ารวจจราจร ไม่อาจบงัคบัใช้กฎหมายไดอ้ย่างเคร่งครัด และจบักุมรถรับส่งนกัเรียนท่ี
กระท าผดิเง่ือนไขเก่ียวกบัการใชร้ถและการบรรทุกนกัเรียนได ้เพราะจะเป็นเหตุให้รถเหล่านั้นตอ้งหยดุวิง่ และ
ส่งผลใหน้กัเรียนไม่มีรถใชเ้ป็นยานพาหนะเดินทางไปโรงเรียน  
               (2) เจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจรและเจ้าหน้าท่ีต ารวจอ่ืนๆ เพิกเฉยต่อการตกัเตือนว่ากล่าว หรือจบักุม
คนขบัรถรับส่งนักเรียน ท่ีปล่อยให้นักเรียนนั่งบนหลงัคา ห้อยโหนตามบนัได ไม่เปิดสัญญาณไฟกระพริบ 
หรือไม่มีป้ายขอ้ความวา่รถโรงเรียนหรือรถรับส่งนกัเรียน 
               (3) เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรบางพื้นท่ี มีการเรียกรับผลประโยชน์จากคนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีบรรทุก
นกัเรียนเกินจ านวน หรือใชร้ถผดิประเภท  เพื่อแลกกบัการไม่ถูกจบักุม 
 
 
 
 
 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

7-12 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง ความจ าเป็นของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ 

4.  การจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียนโดยโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
               โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใกล้ชิดกับรถรับส่งนักเรียนตลอดเวลาและมากกว่า
เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานราชการอ่ืนๆ แมว้่าโรงเรียนจะมิใช่ผูว้่าจา้งรถรับส่งนกัเรียน แต่ดว้ยสถานะท่ีเป็นครู 
เป็นสถานศึกษาของนกัเรียนท่ีอยู่บนรถรับส่งนกัเรียน ในขณะท่ีเดินทางมาโรงเรียน นกัเรียนก็ใส่เคร่ืองแบบ
นกัเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และในประการส าคญั รถรับส่งนกัเรียนท าให้โรงเรียนมีนกัเรียนจาก
สถานท่ีต่างๆ ท่ีอยูห่่างไกล มาเขา้ศึกษาท่ีโรงเรียนไดง่้ายและสะดวกข้ึน ดว้ยเหตุน้ี โรงเรียนหรือสถานศึกษาจึง
มีความเก่ียวขอ้งกบัรถรับส่งนกัเรียนทั้งทางตรงและทางออ้มอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
               แนวทางปฏิบติัฯ เก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียน ก าหนดใหโ้รงเรียนหรือสถานศึกษาออกหนงัสือรับรองการ
รับส่งนกัเรียนใหแ้ก่คนขบัรถรับส่งนกัเรียน เพื่อน าไปแสดงต่อนายทะเบียนในการขออนุญาตใชร้ถรับจา้งรับส่ง
นกัเรียน ซ่ึงแมว้า่ ครูท่ีท าหนา้ท่ีดูแลนกัเรียนจะไม่มีความรู้ในเร่ืองของการตรวจสอบรถ ไม่มีอ านาจหน้าท่ีใน
การควบคุมก ากบัดูแลคนขบัรถรับส่งนกัเรียน แต่ครูก็มีทางเลือกในการท่ีจะออกหรือไม่ออกหนงัสือรับรองการ
เป็นรถรับส่งนกัเรียนได ้หากเห็นว่า รถรับส่งนกัเรียนไม่มีความปลอดภยั หรือคนขบัรถมีความประพฤติไม่ดี
หรือมีประวติัเสียหาย 
               จากการตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูในพื้นท่ีต่างๆ พบวา่ 
               (1) ไม่มีระเบียบหรือกฎหมายใด ให้อ านาจแก่โรงเรียนหรือสถานศึกษา ในการเป็นผูมี้อ านาจในการ
ควบคุมและตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนและคนขบั  
               (2) ครูไม่มีความรู้ทางดา้นการตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียน และไม่สามารถตรวจสอบประวติัรถและ
คนขบัรถรับส่งนกัเรียนได ้
               (3) ครูจ าเป็นตอ้งออกหนงัสือรับรองการเป็นรถรับส่งนกัเรียนให้แก่คนขบัรถทุกคน แมว้า่รถคนันั้นจะ
มีสภาพช ารุดทรุดโทรม หรือคนขบัรถมีความประพฤติเสียหาย เพราะถา้รถคนันั้นหยุดวิ่ง นกัเรียนจะไม่มีรถ
เดินทางมาโรงเรียน 
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5.  สรุป 
               ดงัท่ีกล่าวมาน้ี จะเห็นไดว้า่ การบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อจดัระเบียบรถรับส่งนกัเรียนตามขอ้ก าหนดของ
กฎกระทรวงความปลอดภยัในการรับจา้งบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 และตามแนวทางปฏิบติัในการอนุญาต
ใหใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลรับจา้งรับส่งนกัเรียน ของกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานราชการต่างๆ  แมว้า่จะมี
เป้าหมายเพื่อให้รถรับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยั และไม่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนกบัรถรับส่งนกัเรียน แต่การจดัการ
ตามกฎหมายน้ี ก็ไม่อาจส าฤทธ์ิผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะมีขอ้จ ากดัหลายประการ ทั้งขอ้จ ากดัท่ีมาจาก
คนขบัรถรับส่งนักเรียน และขอ้จ ากดัจากการด าเนินการของหน่วยงานราชการต่างๆ ของรัฐ และขอ้จ ากดัท่ี
เกิดข้ึนจากกฎหมาย และดว้ยเหตุน้ี จึงท าให้ในปัจจุบนั มีรถรับส่งนกัเรียนท่ีขออนุญาต ไม่ขออนุญาต และขอ
อนุญาตไม่ได ้วิ่งรับส่งนกัเรียนปะปนกนัไปมา ซ่ึงคาดการณ์วา่รถรับส่งนกัเรียนทุกประเภททั้งประเทศรวมกนั 
น่าจะมีจ านวนไม่น้อยกว่า 100,000 คนั และในประการท่ีส าคญั รถรับส่งนักเรียนส่วนใหญ่ ยงัไม่มีความ
ปลอดภยัเพียงพอต่อการน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน./ 
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บทที ่ 8 รูปแบบการจัดการรถรับส่งนักเรียนทีม่อียู่แล้ว 

               รถรับส่งนักเรียน อาจกล่าวได้ว่า เป็นระบบการขนส่งเฉพาะผูโ้ดยสารท่ีเป็นนักเรียน เป็นการน า
นกัเรียนจากบา้นไปสู่โรงเรียนและจากโรงเรียนกลบัมายงับา้น  รถรับส่งนกัเรียนจะมีความพิเศษและแตกต่าง
จากรถโดยสารอ่ืนๆ ก็คือ รถรับส่งนักเรียน 1 คนั จะรับส่งนักเรียนตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนจนจบการศึกษา  จะเป็น
ระยะเวลาก่ีปีก็ตามนกัเรียนก็จะข้ึนรถรับส่งนกัเรียนคนันั้นตลอดไป เวน้แต่คนขบัรถจะไดเ้ปล่ียนเป็นรถคนัอ่ืน 
หรือมีคนขบัรถคนอ่ืนมาขบัแทน ดว้ยเหตุน้ี คนขบัรถรับส่งนกัเรียนกบันกัเรียนและผูป้กครองจึงมีความผูกพนั
ต่อกันมากกว่าในฐานะผูใ้ห้บริการกับผูรั้บบริการ และผูกพนัลกัษณะน้ี ยงัได้ขยายวงไปสู่โรงเรียนและครู    
ดงัจะเห็นไดว้่ามีโรงเรียนหลายแห่ง ท่ีรู้จกัใช้ประโยชน์จากรถรับส่งนกัเรียนเหล่าน้ี และสร้างความผูกพนัต่อ
กลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนด้วยการจดัตั้งเป็นชมรมและกลุ่มคนขบัรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้คนขบัรถรับส่ง
นกัเรียนเหล่าน้ีท าหน้าท่ีเป็นระบบการขนส่งของนกัเรียน หานักเรียนมาเขา้เรียน และอ านวยความสะดวกแก่
โรงเรียนในการพานกัเรียนไปท ากิจกรรมนอกโรงเรียน เป็นตน้ 
               จากการศึกษาวเิคราะห์รูปแบบการจดัการรถรับส่งนกัเรียนท่ีมีอยูแ่ลว้ พบวา่ ในปัจจุบนัมีการจดัการรถ
รับส่งนกัเรียนใน 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรกการจดัการโดยโรงเรียนหรือครูของโรงเรียน  และลกัษณะท่ีสอง
การจดัการโดยกลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียน ดงัน้ี 

1.  การจัดการโดยโรงเรียนหรือครูของโรงเรียน  
               พบวา่ มีการจดัการอยูใ่น 3 รูปแบบ กล่าวคือ 
               1) รูปแบบที่เป็นทางการ หมายถึง รูปแบบการจดัการรถรับส่งนกัเรียนท่ีก าหนดไวเ้ป็นภารกิจหน้าท่ี
ประจ าของโรงเรียน  
                   ในประเทศไทย(2561) มีรูปแบบการจดัการรถรับส่งนักเรียนท่ีเป็นทางการเพียงแห่งเดียว คือ 
โรงเรียนบางปลามา้สูงสุมารผดุงวทิย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี หรือ บางปลามา้โมเดล  
                   โรงเรียนบางปลามา้สูงสุมารผดุงวิทย ์ไดมี้รูปแบบการจดัการรถรับส่งนกัเรียนท่ีชดัเจนและน่าสนใจ
มากท่ีสุดวา่รูปแบบการจดัการรถรับส่งนกัเรียนของโรงเรียนอ่ืนๆ เป็นความร่วมมือระหวา่ง ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กบัชมรมรถรับส่งนกัเรียนโรงเรียนบางปลามา้ โดยโรงเรียนก าหนดให้ชมรมรถรับส่งนกัเรียนเป็นภารกิจหน่ึง
ของงานกิจการนกัเรียน และแต่งตั้งครูใหมี้หนา้ท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน   
                   รูปแบบการจดัการรถรับส่งนกัเรียนแบบเป็นทางการน้ี นบัวา่เป็นรูปแบบการจดัการท่ีมีความย ัง่ยืน
และต่อเน่ือง  เพราะแมว้า่จะมีการเปล่ียนผูบ้ริหารโรงเรียนหรือครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน ภารกิจทางดา้นรถ
รับส่งนกัเรียนก็ยงัมีการด าเนินการต่อไป 
                   จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์อาจารยบุ์ษกร กานต์ก าพล อดีตอาจารยฝ่์ายปกครองโรงเรียนบางปลามา้
สูงสุมารผดุงวทิย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ไดข้อ้มูลโดยสรุปวา่ 
                   (1)การจดัการรถรับส่งนักเรียน เกิดข้ึนจากแนวคิดของ อ.บุษกรฯ ในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การดูแลนกัเรียน โดยฝ่ายบริหารของโรงเรียนใหค้วามส าคญัและอนุญาตใหด้ าเนินการ 
 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

8-2 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

                   (2)สาเหตุท่ี อ.บุษกรฯ ตอ้งจดัการรถรับส่งนกัเรียน  มีท่ีมาจากปัญหาส าคญั 2 ประการ คือ  
                    ประการแรก ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในระหว่างเดินทางมาโรงเรียนและ
กลบัไปยงับา้น   
                    ประการท่ีสอง ปัญหาการเดินทางของนกัเรียน ท่ีไม่มีรถโดยสารประจ าทางให้นกัเรียนใชโ้ดยสาร
เดินทางจากบา้นมายงัโรงเรียนและกลบัไปยงับา้น 
                   (3)กระบวนการส าคญัท่ีก่อใหเ้กิด “บางปลามา้โมเดล” ประกอบดว้ย 
                    3.1 รวบรวมคนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีมาส่งนกัเรียนท่ีโรงเรียน ใหม้าท าหนา้ท่ีเป็นสารวตัรนกัเรียน 
รายงานพฤติกรรมต่างๆ ของนกัเรียนให้แก่ครูฝ่ายปกครอง (ต่อมาการรวมตวัน้ี ไดพ้ฒันาตวัเองเป็น ชมรมรถ
รับส่งนกัเรียน) 
                    3.2 จดัตั้งหวัหนา้นกัเรียนและรองหวัหนา้ในรถรับนกัเรียนทุกคนั ท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบความ
ประพฤติของนักเรียนทุกคนในรถ และตรวจสอบการท าหน้าท่ีขบัรถของผูข้บัรถรับส่งนักเรียนคนันั้น และ
รายงานให ้อ.บุษกรฯ ทราบ (ต่อมา ไดต้ั้งช่ือนกัเรียนท่ีท าหนา้ท่ีหวัหนา้และรองหวัหนา้วา่ Hero on steer) 
                    3.3 มีการติดต่อหน่วยงานภายนอก ไดแ้ก่ ขนส่งและต ารวจ ให้มาด าเนินการอบรมใหค้วามรู้ในดา้น
ต่าง ๆ แก่คนขบัรถรับส่งนักเรียน (เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัการรถรับส่งนักเรียน  
โดย โรงเรียนเป็นจุดจดัการ) 
                    3.4 โรงเรียนเป็นแกนหลกัและเป็นผูจ้ดัการแกไ้ขปัญหาของรถรับส่งนกัเรียนทั้งหมด เช่น การเกล่ีย
จ านวนนักเรียนบนรถไปยงัคนัอ่ืนเพื่อมิให้แน่นและเป็นอนัตราย การเป็นผูเ้จรจาตกลงเร่ืองค่าจา้งรถรับส่ง
นกัเรียนระหวา่งผูป้กครองกบัคนขบัรถ การก าหนดวิธีการเขา้มารับส่งนกัเรียนของโรงเรียนและการท าประวติั   
การแกไ้ขปัญหาพิพาทระหวา่งกลุ่มผูข้บัรถโดยสารประจ าทางกบักลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียน เป็นตน้ 
                    3.5 การใหค้วามส าคญัและเห็นประโยชน์ของการจดัการรถรับส่งนกัเรียน ท่ีน ากลุ่มคนขบัรถรับส่ง
นกัเรียนมาเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมของนกัเรียน จากผูบ้ริหารและครูทั้งหมดของ
โรงเรียน ซ่ึงต่อมาได้ก าหนดให้ ชมรมรถรับส่งนักเรียน เป็นกิจกรรมหน่ึงของภารกิจงานดูแลนักเรียน (เป็น
โรงเรียนของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทย ท่ีก าหนดใหช้มรมรถรับส่งนกัเรียนเป็นกิจกรรมของโรงเรียน) 
                   หลงัจากท่ีหน่วยงานภายนอก ไดแ้ก่ ส านกังานขนส่งจงัหวดัสุพรรณบุรีกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  เร่ิมเขา้
มาช่วยทางโรงเรียนในการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนแลว้ วธีิการด าเนินการของโรงเรียนก็
เร่ิมกระจายออกไปสู่สังคมและหน่วยงานอ่ืนๆ และได้รับการตั้งช่ือว่า “บางปลาม้าโมเดล” และถือว่าเป็น
ตน้แบบของการจดัการรถรับส่งนกัเรียนท่ีดีท่ีสุด และถูกน าไปถ่ายทอดแก่สถานศึกษาต่างๆ ทัว่ประเทศ และแก่
เจา้หนา้ท่ีขนส่งของส านกังานขนส่งจงัหวดัต่างๆ 
                   การด าเนินการของบางปลามา้โมเดล วเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
                    (1) รูปแบบการด าเนินการของโรงเรียน ยงัคงเป็นไปตามท่ีด าเนินการไวเ้ดิม ยงัมิไดมี้การพฒันา
ปรับปรุงรูปแบบแต่อยา่งใด ยงัไม่มีการก าหนดคู่มือ ระเบียบขอ้บงัคบั หรือมาตรการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
และการด าเนินการของแต่ละฝ่ายท่ีชดัเจน 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

8-3 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

                    (2) การจดัการของชมรมรถรับส่งนกัเรียน เป็นไปในลกัษณะของการรวมกลุ่มเพื่อรักษาประโยชน์ 
ของสมาชิกและปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง มากกวา่เพื่อความปลอดภยั 
                    (3) หน่วยงานภายนอกท่ีเขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียน จะเขา้มาใน 2 ลกัษณะ คือ ตามท่ีโรงเรียนร้อง
ขอหรือขอความร่วมมือ กบั เพื่อมาท าผลงาน 
                    (4) รูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการของการด าเนินการของแต่ละฝ่าย ยงัไม่รูปแบบความสัมพนัธ์เชิง
อ านาจหน้าท่ีต่อกนัอย่างชัดเจน โดยเฉพาะระหว่างโรงเรียนกบัชมรมรถรับส่งนักเรียน  แต่เป็นรูปแบบของ
ความสัมพนัธ์ท่ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และความตอ้งการของแต่ละฝ่าย  
                    (5) จากการตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนพบวา่ มีรถรับส่งนกัเรียน 6 ประเภท ดงัน้ี 
                           5.1 รถกระบะนัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย.2 
                           5.2 รถตูน้ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย.2 
                           5.3 รถกระบะบรรทุก รย.3 
                           5.4 รถบรรทุกส่วนบุคคล (จดทะเบียนตามกฎหมายขนส่ง) 
                           5.5 รถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทาง 
                           5.6 รถโรงเรียน ท่ีจดทะเบียนตามกฎกระทรวงคมนาคมวา่ดว้ยรถโรงเรียน 
                    รถรับส่งนักเรียนทั้ง 6 ประเภทน้ี พบว่า กรณี รถกระบะตามกฎหมายรถยนต์ท่ีมีลกัษณะเป็นสอง
แถวและรถโดยสารสองแถว 6 ลอ้ตามกฎหมายขนส่ง ส่วนใหญ่จะมีการต่อเติมท่ีนัง่ดา้นทา้ยออกไปจากตวัรถ 
และท าประตูหรือท่ีกั้นกนัตกท่ีบนัไดรถขั้นสุดทา้ยแทนท่ีจะท าท่ีขอบกระบะ บางคนัไม่มีท่ีกั้นกนัตก และมีท่ีนัง่
แถวกลางท่ีมิไดย้ดึใหแ้น่นหนากบัพื้นรถ  กรณีรถตู ้พบวา่รถบางคนัไดถ้อดเบาะท่ีนัง่แบบแถวตอนออกและใส่
ท่ีนัง่แบบแถวยาว ซ่ึงบ่งบอกวา่ ยงัไม่มีกระบวนการจดัการเพื่อความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน                                         
                    จากการวิเคราะห์ จะเห็นไดช้ดัเจนวา่ รูปแบบการจดัการรถรับส่งนกัเรียน เป็นไปในลกัษณะของ
เครือข่ายท่ีประสานประโยชน์ร่วมกนั แต่เป็นการรวมกนัแบบก่ึงเป็นทางการ ไม่มีรูปแบบความสัมพนัธ์เชิง
อ านาจหน้าท่ีท่ีมีระเบียบรองรับอย่างชัดเจน ในด้านของชมรมรถรับส่งนักเรียนซ่ึงเป็นกลไกผูป้ฏิบติัในการ
ขบัเคล่ือนความปลอดภยัของรถท่ีใช้รับส่งนกัเรียน ก็ท  าหน้าท่ีในดา้นของกลุ่มผลประโยชน์ จึงส่งผลให้ บาง
ปลามา้โมเดล ยงัไม่สามารถสร้างมิติของความปลอดภยัแก่รถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนไดจ้ริง หากพฒันารูปแบบ
การจดัการให้มีความชดัเจนเป็นระบบ ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน ก าหนดมาตรการร่วมกนัท่ี
เก่ียวกบัความปลอดภยั โดยมีกลไกหลกัการขบัเคล่ือนในรูปของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ท่ีประกอบดว้ยภาค
ส่วนต่างๆ  ก็จะส่งผลให้เกิดกระบวนการจดัการเพื่อความปลอดภยัของรถท่ีน ามาใช้รับส่งนกัเรียนและความ
พร้อมของคนขบัเกิดข้ึน 
                   บางปลามา้โมเดล ในคร้ังก่อนกบัในวนัน้ี จึงยงัไม่มีมิติของการจดัการทางดา้นความปลอดภยั   รถท่ี
น ามาใชรั้บส่งนกัเรียนส่วนใหญ่ยงัคงมีลกัษณะท่ีไม่ปลอดภยั เหมือนกบัรถรับส่งนกัเรียนของโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ี
ไม่มีการจดัการใดๆ ทั้งน้ีเป็นเพราะทุกฝ่ายต่างแสดงบทบาทหน้าท่ีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง  ซ่ึงหาก
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ทุกฝ่ายปรับเปล่ียนแนวคิดและบทบาทหน้าท่ีไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความปลอดภัยของนักเรียน การ
ขบัเคล่ือนความปลอดภยัของ บางปลามา้โมเดล ก็จะเกิดข้ึนในรูปของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถรับส่งนกัเรียนของโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวทิย์ 
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               2) รูปแบบกึ่งทางการ หมายถึง ความสมคัรใจจดัการรถรับส่งนักเรียนโดยครูของโรงเรียนคนใดคน
หน่ึงหรือหลายคน  โดยผูบ้ริหารโรงเรียนไม่แต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นหน้าท่ีหรือเป็นภารกิจของโรงเรียน 
แต่ยนิยอมใหค้รูคนนั้นจดัการรถรับส่งนกัเรียนในนามของโรงเรียนได ้  
                   ในประเทศไทย(2561) มีรูปแบบการจัดการรถรับส่งนักเรียนแบบก่ึงทางการหลายแห่ง เช่น  
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ จงัหวดันครศรีธรรมราช, โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา 2 จงัหวดัสงขลา, โรงเรียน
สิงห์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี, โรงเรียนสตรีอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง, โรงเรียนอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี  
                   การจดัการรถรับส่งนกัเรียนของโรงเรียนเหล่าน้ี จะมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัรูปแบบท่ีเป็นทางการ หรือ
คลา้ยๆ กบัรูปแบบของบางปลามา้โมเดล แต่จะมีความแตกต่างกนัตรงท่ี ครูท่ีจดัการเร่ืองรถรับส่งนกัเรียนของ
โรงเรียนในรูปแบบก่ึงทางการน้ี ล้วนแต่ท าข้ึนด้วยความสมัครใจของตนเอง ไม่มีนโยบายหรือค าสั่งจาก
ผูบ้ริหารโรงเรียนสั่งการหรือมอบหมายให้ด าเนินการ และทางผูบ้ริหารโรงเรียนก็ไม่ขดัขอ้งท่ีครูคนนั้นจะ
จดัการรถรับส่งนกัเรียนในนามของโรงเรียน เพราะเป็นผลดีต่อโรงเรียนและนกัเรียน 
                   การจดัการรถรับส่งนักเรียนแบบก่ึงทางการน้ี หากครูท่ีท าหน้าท่ีดูแลรถรับส่งนักเรียนยา้ยไปอยู่
โรงเรียนแห่งอ่ืน หรือยา้ยไปท าหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือไม่มีเวลามาด าเนินการ ก็จะส่งผลใหก้ารจดัการรถ
รับส่งนกัเรียนนั้นตอ้งยติุลง เพราะไม่มีครูคนใดด าเนินการต่อไปได ้
                   การจดัการรถรับส่งนกัเรียนแบบก่ึงทางการน้ี ส่วนใหญ่มกัจะใชว้ิธีรวบรวมคนขบัรถรับส่งนกัเรียน
เป็นกลุ่มหรือจดัตั้งเป็นชมรมรถรับส่งนักเรียนเพื่ออยู่ในการก ากบัดูแลของครูคนนั้น ในส่วนของคนขบัรถ
รับส่งนกัเรียนก็จะมีหลกัประกนัถึงความย ัง่ยืนในการประกอบอาชีพน้ี เพราะครูจะไม่ออกหนงัสือข้ึนทะเบียน
เป็นรถรับส่งนกัเรียนใหแ้ก่คนขบัรายอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของกลุ่มหรือชมรม 
                   โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ จ.นครศรีธรรมราช 
                   เป็นรูปแบบการจดัการท่ีเกิดข้ึนโดยแนวคิดของ อาจารยสุ์นทร ทองเอียด มิไดเ้กิดข้ึนจากนโยบาย
ของโรงเรียน แต่ผูบ้ริหารโรงเรียนอนุญาตให้ด าเนินการได ้และมิไดก้ าหนดเป็นภารกิจของโรงเรียน 
                   สาเหตุท่ี อาจารยสุ์นทร ทองเอียด จดัการรถรับส่งนกัเรียน เพราะท่ีตั้งของโรงเรียนอยูน่อกเมืองและ
ไม่ไดอ้ยูใ่นแหล่งหรือติดกบัชุมชน ถนนเป็นดินลูกรัง ไม่มีรถโดยสารประจ าทางผา่น ท าใหน้กัเรียนเดินทางจาก
บา้นมาโรงเรียนเป็นไปดว้ยความยากล าบาก และจะเป็นสาเหตุให้นกัเรียนใชจ้กัรยานยนตม์าโรงเรียน ส่งผลให้
เกิดอุบติัเหตุระหวา่งเดินทางและพฤติกรรมหนีโรงเรียน 
                   อาจารยสุ์นทร ทองเอียด แกปั้ญหาดว้ยการประชุมผูน้ าชุมชนร่วมกบัครูของโรงเรียน(กระบวนการมี
ส่วนร่วม) เพื่อจดัหารถรับส่งนกัเรียน โดยท่ีประชุมร่วม(ครูทั้งโรงเรียนกบัผูน้ าชุมชนในทอ้งถ่ิน) มอบหมายให ้
อ.สุนทรฯ ท าหนา้ท่ีดูแลงานรถรับส่งนกัเรียนแต่ยงัมิไดก้ าหนดเป็นวาระหรือกิจกรรมของโรงเรียน  
                   การจดัการรถรับส่งนักเรียน มิได้ตั้งเป็นชมรมรถรับส่งนักเรียน แต่รถรับส่งนักเรียนทุกคนั ตอ้ง
ข้ึนอยูใ่นการควบคุมและก ากบัดูแลจาก อ.สุนทรฯ โดยไดก้ าหนดให้มีการจดัท าประวติั ก าหนดระเบียบต่างๆ 
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การประเมินพฤติกรรมการขบัรถของคนขบั การวิเคราะห์ความเส่ียงในเส้นทาง ขั้นตอนการปฏิบติัเม่ือเกิด
อุบติัเหตุ การอบรมใหค้วามรู้ คณะกรรมการตรวจสภาพรถรับส่งนกัเรียน เป็นตน้ 
                   ผูข้บัรถจะตอ้งสมคัรเป็นรถรับส่งนักเรียนกบัทางโรงเรียนไวก่้อน จะน ารถมารับส่งนักเรียนโดย
ทนัทีไม่ได ้จะตอ้งรอให ้อ.สุนทรฯ เป็นผูก้  าหนดวา่จะใหรั้บนกัเรียนคนใดท่ีใด รวมถึงอตัราค่าจา้ง ซ่ึงคนขบัรถ 
ไม่มีสิทธิก าหนดค่าโดยสารดว้ยตนเอง 
                   ในส่วนของนักเรียนและผูป้กครอง ก็ไม่มีสิทธิเลือกรถรับส่งนักเรียนว่าจะข้ึนคนัใด โดยจะตอ้ง
เขียนใบสมคัรใช้รถรับส่งนักเรียนและแผนท่ีท่ีตั้งของบ้านและจุดข้ึนลงรถไว ้หลงัจากนั้น อ.สุนทรฯ จึงจะ
ก าหนดให้ว่าข้ึนรถคนัใด ค่าโดยสารเท่าใด โดยการประชุมร่วมกบัคนขบัรถรับส่งนักเรียนทางโรงเรียน ไม่
อนุญาตให้นักเรียน น ารถจกัรยานยนต์ไปโรงเรียน เวน้แต่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน เพราะมีเหตุผลท่ีจ าเป็น
และสมควร 
                    จากการตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียน พบวา่ รถรับส่งนกัเรียนของโรงเรียนทั้งหมดเป็นรถกระบะนัง่
บุคคล รย.2 และรถสองแถวโดยสารประจ าทาง ไม่อนุญาตให้ใช้รถตูแ้ละรถอย่างอ่ืน  จ  านวนนักเรียนบนรถ
เฉล่ียท่ี 20 คน เพราะการก าหนดจ านวนนกัเรียนโดย อ.สุนทร แต่รถบางคนัมีการต่อเติมท่ีนั่งด้านทา้ยกระบะ 
และรถบางคนัมีท่ีกั้นกนัตก ขณะท่ีรถส่วนใหญ่ไม่มีท่ีกั้นกนัตก 
                   ผลการวเิคราะห์  
                   1. เป็นระบบการจดัการท่ีมีครูท่ีท าหน้าท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนเป็นผูจ้ดัการเบ็ดเสร็จแต่เพียงผูเ้ดียว 
มีความยากต่อการพฒันาปรับปรุงรูปแบบการจดัการ 
                   2. คนขบัรถรับส่งนกัเรียนตอ้งยนิยอมปฏิบติัตามระเบียบท่ีถูกก าหนดข้ึน 
                   3. การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาสามารถจดัการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
                   4. เป็นการจดัการเพื่อใหเ้กิดความมีระเบียบและความคล่องตวัในการจดัการรถรับส่งนกัเรียน  
                   5. หากมีการเปล่ียนแปลงครูท่ีท าหนา้ท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน อาจมีผลต่อการด าเนินการของครูท่ีมา
รับหนา้ท่ีต่อ เพราะเป็นการจดัการท่ีใชค้วามสามารถเฉพาะตวัมากกวา่การจดัการตามระเบียบแบบแผน 
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                   โรงเรียนหาดใหญ่วทิยา2 จ.สงขลา 
                   โรงเรียนเป็นผูจ้ดัการรถรับส่งนกัเรียน โดยให้รองผูอ้  านวยการและครูฝ่ายปกครองท าหนา้ท่ีดูแลรถ
รับส่งนักเรียน และจดัตั้งชมรมรถรับส่งนกัเรียนของโรงเรียน มีการก าหนดระเบียบต่างๆ เพื่อให้กลุ่มผูข้บัรถ
รับส่งนักเรียนปฏิบติั มีการจดัท าประวติัคนขบัรถและรถท่ีน ามาใช้รับส่งนักเรียน ตามระเบียบของกรมการ
ขนส่งทางบก 
                   รถรับส่งนักเรียนท่ีพบ เป็นรถตูแ้ละรถกระบะลกัษณะสองแถว รย.2 และ รย.3 และมีรถโดยสาร
ประจ าทางสองแถวส่วนหน่ึง รถท่ีมีลกัษณะสองแถวส่วนใหญ่ต่อเติมท่ีนัง่ทา้ยรถ 
                   ผลการวิเคราะห์ โรงเรียนเขา้มาจดัการรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีรถเดินทางมาโรงเรียน 
และมีความสะดวกในการควบคุมและก ากบัดูแลระดบัหน่ึง และการท่ีคนขบัรถรวมกบัเป็นชมรมฯ ส่งผลใหก้าร
ขบัเคล่ือนต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปโดยสะดวก ผา่นทางคณะกรรมชมรม 
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                   โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 
                   เป็นรูปแบบการจัดการท่ีเกิดข้ึนโดย อาจารย์อดิศักด์ิ อารีศรีสม ครูท่ีท าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง  
โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมิไดก้ าหนดใหเ้ป็นนโยบายหรือวาระของโรงเรียน และไม่ไดใ้ห้ความส าคญัแก่การจดัการ
รถรับส่งนกัเรียน รูปแบบการจดัการจึงเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ในลกัษณะส่วนตวัระหวา่งครูท่ีท าหนา้ท่ีดูแล
รถรับส่งนกัเรียนกบักลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียน มากกวา่ความสัมพนัธ์แบบทางการระหวา่งโรงเรียนกบักลุ่มผู ้
ขบัรถรับส่งนกัเรียน 
                   จากการศึกษาพบวา่  
                    (1) ไดจ้ดัท าประวติัรถและคนขบั และไดรั้บความร่วมมือจากคนขบัรถในระดบัหน่ึง แต่คนขบัรถ
รับส่งนกัเรียนบางส่วนเป็นครูในโรงเรียนไม่ใหค้วามร่วมมือ เช่น ไม่เขา้ร่วมประชุม ไม่จอดรถรับนกัเรียนในจุด
ท่ีก าหนด เป็นตน้ 
                    (2) ผูข้บัรถรับส่งนักเรียนมิได้มีการรวมตวักันเป็นชมรมหรือเป็นกลุ่มท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกัน 
ลกัษณะต่างคนต่างอยู่ จึงท าให้เกิดปัญหาในการร่วมมือกนั ส่งผลต่อการจดัการปัญหาต่างๆ ของครูท่ีดูแลรถ
รับส่งนกัเรียน  
                    (3) มีรถท่ีชาวบา้นน ามารับส่งนกัเรียนดงัน้ี 
                           3.1 รถกระบะท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต ์รย.2  
                           3.2 รถตูส่้วนบุคคล รย.2 
                           3.3 รถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล รย.3 
                           3.4 รถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทาง 
                   รถรับส่งนกัเรียนท่ีเป็นรถกระบะ ส่วนใหญ่มีการต่อเติมท่ีนัง่ดา้นทา้ย มีท่ีกั้นกนัตกบา้งเป็นบางคนั 
และมีรถตูบ้างคนัดดัแปลงเบาะท่ีนัง่เป็นแบบแถวยาว 
                   ผลการวิเคราะห์  เป็นการจดัการเพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตวัในการด าเนินการ และหากครู
ท่ีท าหนา้ท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนพน้จากการท าหนา้ท่ีไปแลว้ การจดัการรถรับส่งนกัเรียนอาจไม่มีการด าเนินการ
ต่อไป   
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                   โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง 
                   เป็นรูปแบบการจดัการรถรับส่งนักเรียนท่ีเกิดข้ึนโดยครูท่ีท าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง โดยฝ่ายบริหาร
อนุญาตให้ด าเนินการในนามของโรงเรียน แต่ไม่มีการจดัตั้งเป็นชมรมรถรับส่งนกัเรียน ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ครูท่ีดูแลรถรับส่งนักเรียน เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากระเบียบของกรมการขนส่งทางบก ท่ีก าหนดให้
โรงเรียนเป็นผูอ้อกหนังสือรับรองให้แก่คนขบัรถรับส่งนักเรียนเพื่อน าไปขออนุญาต และโรงเรียนได้มีการ
จดัท าและเก็บประวติัคนขบัและข้อมูลของรถท่ีมาขออนุญาตไว ้แต่มิได้มีการจดัการหรือก าหนดระเบียบ
ขอ้บงัคบัใดๆ ระหวา่งโรงเรียนกลบักลุ่มผูข้บัรถรับส่งนกัเรียน 
                   จากการตรวจสอบรถท่ีชาวบา้นน ามารับส่งนกัเรียน พบวา่ มีรถดงัน้ี 
                           1 รถกระบะท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต ์รย.2  
                           2 รถตูส่้วนบุคคล รย.2 
                           3 รถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล รย.3 
                           4 รถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายขนส่ง 
                           5 รถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทาง 
                   และไม่พบวา่ รถท่ีมีลกัษณะสองแถวมีการต่อเติมท่ีนัง่ดา้นทา้ย และไม่พบวา่รถตูมี้การเปล่ียนแปลง
เบาะท่ีนัง่ 
                   ผลการวิเคราะห์ เป็นรูปแบบท่ีเกิดข้ึนเพราะหน้าท่ีก าหนด และเพื่อให้เกิดความสะดวกและความ
คล่องตวัในการด าเนินการของโรงเรียน ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงอ านาจหนา้ท่ีต่อกนั 
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                   โรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
                   รูปแบบการจดัการรถรับส่งนกัเรียนเกิดข้ึนโดยครูท่ีท าหนา้ท่ีฝ่ายปกครอง มีการจดัตั้งเป็นชมรมรถ
รับส่งนกัเรียน  ผูบ้ริหารโรงเรียนอนุญาตให้ด าเนินการแต่มิไดก้ าหนดเป็นวาระหรือกิจกรรมของโรงเรียน เป็น
รูปแบบความสัมพนัธ์แบบส่วนตวัและไม่เป็นทางการ 
                   จากการศึกษาพบวา่  
                    (1) คนขบัรถรับส่งนักเรียนบางส่วนให้ความร่วมมือกับครู ขณะท่ีบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ 
ต่อมาไดย้กเลิกชมรมรถรับส่งนกัเรียน เน่ืองจากคนขบัรถไม่ร่วมมือกนัและเป็นการรวมตวักนัแบบหลวมๆ 
                    (2) โรงเรียนมีการจดัท าประวติัคนขบัและเอกสารท่ีเก่ียวกบัรถ แต่ไม่มีระเบียบอยา่งอ่ืนๆ 
                    (3) มีรถท่ีชาวบา้นน ามารับส่งนกัเรียนดงัน้ี 
                           3.1 รถกระบะท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต ์รย.2  
                           3.2 รถตูส่้วนบุคคล รย.2 
                           3.3 รถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล รย.3 
                           3.4 รถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายขนส่ง 
                           3.5 รถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทาง 
                   รถรับส่งนกัเรียนท่ีเป็นรถกระบะส่วนใหญ่มีการต่อเติมท่ีนัง่ดา้นทา้ย มีท่ีกั้นกนัตกบา้งเป็นบางคนั 
และมีรถตูบ้างคนัดดัแปลงเบาะท่ีนัง่เป็นแบบแถวยาว 
                   ผลการวเิคราะห์  เป็นการจดัการเพื่อรักษาผลประโยชน์ และหากครูท่ีท าหนา้ท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน
พน้จากการท าหนา้ท่ีไปแลว้ การจดัการรถรับส่งนกัเรียนอาจไม่มีการด าเนินการต่อไป   
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8-11 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

               3) รูปแบบเฉพาะโรงเรียน หมายถึง การจดัการรถรับส่งนกัเรียนท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของโรงเรียนนั้น 
เช่น รูปแบบโรงเรียนช่วยจ่ายค่าจา้งรถส่วนหน่ึง ของโรงเรียนพลูหลวงวิทยา จงัหวดัตาก และ รูปแบบการ
จดัการรถรับส่งนกัเรียนโดยชมรมผูป้กครอง ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล 
                   โรงเรียนพลูหลวงวทิยา จ.ตาก 
                   โรงเรียนพลูหลวงวิทยา เป็นโรงเรียนในความอุปถมัภ์ของวดัในพระพุทธศาสนา สังกดัการศึกษา
เอกชน ทางโรงเรียนช่วยผูป้กครองนักเรียนจ่ายค่าจา้งรถรับส่งนักเรียนให้แก่คนขบัรถส่วนหน่ึง โดยใช้เงินท่ี
ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ จ่ายเป็นค่าจา้งรถรับส่งนักเรียน และอีกส่วนหน่ึงคนขบัรถไปเก็บจากผูป้กครอง
นกัเรียนโดยตรง 
                   รูปแบบการจดัการของโรงเรียน มีครูท าหน้าท่ีดูแล เพื่อให้นักเรียนในถ่ินกนัดานหรือท่ีห่างไกล
สามารถเดินทางมาโรงเรียนไดด้ว้ยรถรับส่งนกัเรียนของชาวบา้น โดยโรงเรียนจะเป็นผูจ่้ายค่ารถของนักเรียน
ให้กับผูข้บัรถส่วนหน่ึง อีกส่วนหน่ึงเก็บจากผูป้กครอง กรณีนักเรียนท่ีได้รับการยกเวน้เพราะยากจน ทาง
โรงเรียนจะเป็นผูจ่้ายค่ารถใหท้ั้งหมด 
                   รูปแบบการจดัการใชว้ธีิพูดคุยประชุมและขอความร่วมมือ 
                   รถรับส่งนกัเรียนท่ีพบเป็นรถตูแ้ละรถกระบะ รย.2 และ รย.3 ไม่มีการต่อเติมท่ีนัง่ดา้นทา้ย และรถตู้
บางคนัมีการดดัแปลงเบาะท่ีนัง่ 
                   ผลการวิเคราะห์ เป็นการจดัการท่ีมีลักษณะก่ึงการจ้าง แต่คนขบัรถก็มีสิทธิรับส่งนักเรียนของ
โรงเรียนอ่ืนไดด้ว้ย 
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                   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล  
                   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้มีการจดัการรถรับส่งนักเรียนโดยชมรม
ผูป้กครอง ชมรมฯ จะเป็นผูเ้รียกเก็บเงินค่าจา้งรถรับส่งนักเรียนจากผูป้กครองแล้วน าไปจ่ายให้แก่คนขบัรถ 
ชมรมฯ เป็นผูจ้ดัรถและก าหนดเส้นทางวิ่งรับส่งนักเรียนให้แก่คนขบัรถท่ีเข้าร่วมรับส่งนักเรียน  รถรับส่ง
นกัเรียนท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารด าเนินการของชมรมผูป้กครอง จะไม่สามารถวิง่รับส่งนกัเรียนของโรงเรียนได ้
                   รูปแบบการจดัการใชว้ธีิพูดคุยประชุมและขอความร่วมมือ 
                   รถรับส่งนกัเรียนท่ีพบเป็นรถตูแ้ละรถกระบะ รย.2 และ รย.3 มีการต่อเติมท่ีนัง่ดา้นทา้ย                                                   
                   ผลการวิเคราะห์ เป็นการจดัการโดยกลุ่มผลประโยชน์ ท่ีเขา้มาด าเนินการแทนโรงเรียนคนขบัรถ 
เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์และรายได ้และมีการใชส้ติกเกอร์สัญญาลกัษณ์เป็นรถร่วมบริการรับส่งนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

               จากการศึกษา พบวา่ นอกจากการจดัการรถรับส่งนกัเรียน 3 รูปแบบดงัท่ีกล่าวมาน้ี โรงเรียนส่วนใหญ่
ก็มิไดมี้การจดัการใดๆ แก่รถรับส่งนักเรียนเลย ซ่ึงมาจากสาเหตุหลายๆ ประการ เช่น ภาระหน้าท่ีงานประจ า
ทางดา้นการสอนมีมากจนไม่มีเวลามาดจดัการเร่ืองรถรับส่งนกัเรียน ไม่ใช่หนา้ท่ีของครู ไม่มีนโยบายหรือค าสั่ง
ให้ปฏิบติั และ โรงเรียนยงัมองไม่เห็นความส าคญัทางด้านความปลอดภยัของนักเรียนในระหว่างเดินทางมา
โรงเรียนและกลบัไปยงับา้นพกัดว้ยรถรับส่งนกัเรียน เป็นตน้  
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               อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมิไดมี้การจดัการใดๆ แก่รถรับส่งนกัเรียน ก็จะมอบหมายให้ครูคน
ใดคนหน่ึง ท าหน้าท่ีในการออกหนงัสือรับรองตามแบบท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนดให้แก่คนขบัรถรับส่ง
นักเรียนท่ีมาขอ เพราะต้องการให้นักเรียนมีรถเดินทางมาโรงเรียน โดยมิได้ด าเนินการตรวจสอบรถหรือ
สอบถามสัมภาษณ์คนขบัรถท่ีมายื่นขอแต่อยา่งใด 

2.  การจัดการโดยกลุ่มคนขับรถรับส่งนักเรียน  
               พบวา่ กลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนในบางพื้นท่ี ไดมี้การรวมตวักนัในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
               1) สมาคมรถรับส่งนักเรียนจงัหวดัสตูล เป็นสมาคมท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของคนขบัรถรับส่ง
นักเรียนในจงัหวดัสตูล เพื่อคุม้ครองประโยชน์และร่วมกบัหน่วยงานราชการของรัฐ เช่น ส านักงานขนส่ง
จงัหวดัสตูล สถานศึกษา ฯ เพื่อจดัการรถรับส่งนกัเรียนร่วมกนั  แต่ยงัมิไดมี้การด าเนินการใดๆ กบัหน่วยงาน
ราชการ 
               2) ชมรมรถรับส่งนกัเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยา 2 และชมรมรถรับส่งนกัเรียนโรงเรียนบางปลามา้ 
เป็นชมรมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวของคนขับรถรับส่งนักเรียน ในลักษณะเพื่อเป็นตัวแทนในการรักษา
ประโยชน์ของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนเป็นรายบุคคล และการเจรจาต่อรองกบัหน่วยงานภาครัฐและโรงเรียน  แต่
ยงัมิได้มีการด าเนินการร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐ ทางด้านการจดัการเพื่อความปลอดภยัของ
นกัเรียนในระหวา่งเดินทางท่ีชดัเจน 
                   3) กลุ่มคนขับรถรับส่งนักเรียนอ าเภอแก่งหางแมว เกิดข้ึนจากการรวมตัวของคนขับรถรับส่ง
นกัเรียนในอ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี เน่ืองจากถูกเจา้หน้าท่ีของส านักงานขนส่งจงัหวดัจนัทบุรีและ
เจา้หน้าท่ีต ารวจของสถานีต ารวจแก่งหางแมว ท าการจบักุมมิให้น ารถท่ีไม่ได้รับอนุญาตมาใช้รับส่งนกัเรียน 
เม่ือเดือนมิถุนายน 2560 เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีไม่สามารถแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่กลุ่มคนขบัรถรับส่ง
นักเรียน โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองการเดินทางของนักเรียนให้ได้ เป็นผลให้ครูและผูป้กครองนักเรียน ตอ้งเป็น
ส่ือกลางในการเจรจากบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และยนิยอมใหน้ ารถท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตมาใชรั้บส่งนกัเรียนได ้
                      กลุ่มคนขบัรถรับส่งนักเรียนอ าเภอแก่งหางแมว ได้คิดคน้และรวมตวักนัจดัการความปลอดภยั
ให้แก่นกัเรียนในระหวา่งเดินทางดว้ยตนเอง โดยไม่มีหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนใดเขา้ไปส่งเสริมให้
ความรู้หรือร่วมกนัแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่   
                      - การจดัใหน้กัเรียนชายและหญิง นัง่แยกจากกนั ไม่ใหน้ัง่ติดกนั 
                      - การจดัใหมี้หวัหนา้นกัเรียนประจ ารถ                  
                      - การจดัใหมี้ประตูท่ีกั้นกนัตก ดว้ยกลอน 2 ชั้น 
                      - การจดัให้มีระบบสัญญาณเตือนประตูท่ีกั้นกนัตกปิดไม่สนิทก่อนออกรถหรือเปิดในขณะรถวิ่ง 
ดว้ยไฟและเสียง 
                      วธีิการจดัการเพื่อความปลอดภยัของกลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมว ทางโครงการ
ศึกษาวิจยั ไดน้ ารูปแบบของระบบสัญญาณเตือนประตูท่ีกั้นกนัตกน้ี มาใชก้ าหนดเป็นมาตรฐานความปลอดภยั
ประการหน่ึงของรถรับส่งนกัเรียน                
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               ข้อสังเกตและข้อแนะน าที่ได้จากการสัมภาษณ์ครูที่ดูแลรถรับส่งนักเรียน คนขับรถ ในพื้นที่ที่มีการ
จัดการรถรับส่งนักเรียนอยู่แล้ว 
               1. นอกจากมีชุดความรู้เป็นคู่มือการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนแลว้ 
กลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียนและครูท่ีท าหน้าท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน มีความวิตกกงัวลต่อการท าหน้าท่ีในฐานะเป็น
แกนหลกัของจุดจดัการ หากไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดๆ ท่ีมีสภาพบงัคบัเป็นกฎหมายให้อ านาจหน้าท่ีไว้
อยา่งชดัเจน 
               2. กลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียนและครูท่ีท าหนา้ท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน ตอ้งการให้กระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานบงัคบับญัชาท่ีข้ึนตรง ก าหนดเป็นค าสั่งให้ทุกโรงเรียนตอ้งปฏิบติั น าชมรมรถรับส่งนักเรียน เป็น
กิจกรรมหน่ึงของโรงเรียน ก าหนดให้มีครูและครูผูช่้วยท าหน้าท่ีโดยตรง และมีรางวลัในรูปของขั้นพิเศษ
นอกเหนือจากขั้นปกติ เพื่อเป็นการจูงใจและตอบแทนครูท่ีมาท าหนา้ท่ีน้ี 
               3. กลุ่มผูข้บัรถรับส่งนกัเรียน ยินดีร่วมเป็นเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนกบัโรงเรียน และให้ความส าคญั
กบัการจดัการเพื่อความปลอดภยัในมิติต่างๆ ของเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน แต่มีความวิตกกงัวลต่อคนขบัรถ
บางคนท่ีไม่เขา้ร่วมเครือข่าย และท่ีเกิดข้ึนใหม่โดยไม่เขา้ร่วมเป็นเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
               4. กลุ่มผูข้บัรถรับส่งนกัเรียน เสนอความเห็นว่า การจดัตั้งชมรมรถรับส่งนักเรียนในพื้นท่ี ท่ีมีหลาย
โรงเรียนอยู่ใกล้เคียงกนั ควรจดัตั้ งเป็นชมรมรถรับส่งนักเรียนระดับอ าเภอ แทนการจดัตั้งเป็นชมรมระดับ
โรงเรียน เพราะจะท าใหก้ารขบัเคล่ือนต่างๆ ไปในทิศทางและวาระเดียวกนั 
               5. กลุ่มผูป้ระกอบการรถโดยสารประจ าทางและผูข้บัรถโดยสารประจ าทาง ยอมรับและเห็นดว้ยกบั
การท่ีชาวบา้นน ารถมารับส่งนกัเรียนไปโรงเรียน  แต่ควรมีกติการ่วมกนั โดยไม่รับนกัเรียนท่ีอยูใ่นเส้นทางเดิน
รถโดยสารประจ าทาง และตอ้งการให้โรงเรียนและส านกังานขนส่งท าหนา้ท่ีร่วมกนัเป็นผูเ้จรจาไกล่เกล่ียระงบั
ขอ้พิพาท 
               6. สถานตรวจสภาพรถเอกชน รับท าหน้าท่ีตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนทุกคนั ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสภาพรถตามกฎหมายรถยนต ์45 รายการ และตามท่ีโครงการศึกษาวิจยัก าหนดเพิ่มข้ึน และกลุ่มผู ้
ขบัรถรับส่งนกัเรียนยินดีน ารถเขา้รับการตรวจสภาพท่ี ตรอ. ก่อนน ารถไปขออนุญาตรับส่งนกัเรียนกบัเครือข่าย
รับส่งนกัเรียน./ 
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บทที ่9 แนวคดิการจัดการความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนด้วยเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน 

1. บทน า 
               ท่ีผ่านมา การจดัการให้รถรับส่งนักเรียนมีความปลอดภยัไม่เกิดอุบติัเหตุเป็นการจดัการโดยอาศยั
ขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีใช้ในการแบ่งแยกประเภทรถส าหรับการจดทะเบียนใช้รถและช าระภาษี มาใช้เป็น
หลกัเกณฑ์ในการอนุญาตให้ใช้รถยนต์รับจา้งรับส่งนกัเรียน โดยอนุญาตให้เฉพาะรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล ท่ีมีท่ี
นั่งเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน หรือรถยนต์ รย.2 ท่ีเป็นรถตูห้รือรถกระบะลกัษณะสองแถว เท่านั้น ท่ีมีสิทธิ
ขอรับอนุญาตใช้รับจา้งรับส่งนกัเรียนได ้ส่วนรถยนต์ประเภทอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ รถยนต์ รย.2 ท่ีมีนัง่เกิน 7 คนแต่ไม่
เกิน 12 คน  ไม่ว่าจะเป็นรถตูห้รือรถกระบะลกัษณะสองแถว ก็ตาม ก็ไม่สามารถขออนุญาตใช้รับจา้งรับส่ง
นกัเรียนได ้ซ่ึงเร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบนั 
หลักการในการพิจารณาอนุญาตดังกล่าว ยึดการจดทะเบียนใช้รถเป็นส าคญัอนุญาตให้ใช้รถรับจา้งรับส่ง
นักเรียนได้เฉพาะรถยนต์ท่ีจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เท่านั้ น แต่ถ้ารถลักษณะเดียวกันนั้ น  
จดทะเบียนเป็นรถยนต์ใชง้านอยา่งอ่ืนๆ เช่น รถยนตบ์รรทุกก็ไม่สามารถขอรับอนุญาตใชรั้บส่งนกัเรียนได ้ ซ่ึง
โดยหลกัการน้ี ถา้เป็นแนวคิดหลกัการท่ีท าให้เกิดความปลอดภยัไดจ้ริง รถรับส่งนกัเรียนทุกคนัท่ีไดรั้บอนุญาต
ให้ใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียนได ้จะตอ้งไม่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนแต่อยา่งใด แมเ้ป็นรถท่ีผา่นการตรวจสภาพรถส าหรับ
ใชง้านเป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลมาแลว้ 
               แต่ในสถานการณ์ความจริงท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ปรากฏวา่ รถรับส่งนกัเรียนทั้งท่ีไดรั้บอนุญาตและท่ี
ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงรถโดยสารประเภทต่างๆ ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายการขนส่งทางบกและรถท่ีจด
ทะเบียนเป็นรถโรงเรียนสีเหลืองคาดสีด าตามกฎหมายการขนส่งทางบก ท่ีน ามาใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียนดว้ย  ก็มี
อุบติัเหตุเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั  มีนกัเรียนไดรั้บบาดเจ็บและเสียชีวิต มีนกัเรียนกระเด็นหลุดออกมานอก
ตวัรถ หลงลืมนกัเรียนไวใ้นรถ ดงัข่าวท่ีปรากฏทางส่ือมวลชนและท่ีกล่าวไวใ้นบทก่อนน้ี 
                สถานการณ์อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน บ่งช้ีให้เห็นได้อย่างประจกัษ์ชัดว่า แนวคิดและหลกัการอนุญาตให้
เฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ใช้รับจา้งรับส่งนักเรียนได้นั้น ไม่สามารถท าให้รถ
รับส่งนักเรียนนั้นมีความปลอดภยัเกิดข้ึนจริงแต่อย่างใด และในขณะเดียวกนั ภาครัฐก็ไม่สามารถด าเนินการ
ดว้ยวิธีการใดๆ เพื่อบงัคบัให้รถรับส่งนกัเรียนประเภทอ่ืนๆ ท่ีมิใช่รถยนต ์รย.2 หยดุวิ่งรับส่งนกัเรียนได ้เพราะ
ผลจากการบงัคบัใช้กฎหมายจะท าให้นกัเรียนไม่มีรถยนตใ์ช้เดินทางไปโรงเรียน และยงัเป็นการสร้างและเพิ่ม
ความขดัแยง้ระหวา่งภาครัฐกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถรับส่งนกัเรียน(นกัเรียน ผูป้กครอง ครูและคนขบัรถ
รับส่งนกัเรียนให้เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงผิดไปจากนโยบายประชารัฐของรัฐบาลปัจจุบนั  แต่ถา้ปล่อยสถานการณ์เช่นน้ี
ไวต่้อไป แมว้า่นกัเรียนจะมีรถเดินทางไปโรงเรียน แต่รถท่ีมีการน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนก็ยงัไม่มีความปลอดภยั 
               ด้วยเหตุน้ี ภายใต้โครงการศึกษาวิจยัฯ  เครือข่ายรถรับส่งนักเรียน จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือในแกปั้ญหาดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี ภายใตแ้นวคิด “นักเรียนต้องมีรถเดินทางไปโรงเรียนและกลบัมายัง
บ้าน ด้วยรถคันเดิมทีม่ีความปลอดภัยเพิม่ขึน้ ตามมาตรฐานทีก่ าหนด โดยโรงเรียนเป็นจุดจัดการ” 
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แผนภาพ  แสดงแนวคดิประชารัฐ : เครือข่ายความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน 

2.  บุคคลผู้เกีย่วข้องกบัรถรับส่งนักเรียน 
               การท่ีจะจดัการให้รถรับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยั จ าเป็นท่ีจะตอ้งออกแบบกระบวนการจดัการความ
ปลอดภยัของรถรับส่งนักเรียนข้ึนเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เป็นกลไกหลกัในการจดัการความปลอดภยัของรถ
รับส่งนักเรียนให้เกิดข้ึนตลอดเวลา  ไม่อาจน ารูปแบบและวิธีการจดัการท่ีใช้กบัรถโดยสารและรถสาธารณะ
อ่ืนๆ มาใชไ้ด ้ เพราะรูปแบบการบริการของรถโดยสารและรถสาธารณะ เป็นความสัมพนัธ์ตามหน้าท่ีระหวา่ง
บุคคลกับบุคคล คือ คนขับรถกับผู ้โดยสารท่ีผู ้ใช้บริการ ไม่ เก่ียวข้องกับบุคคลท่ีมิใช่ผู ้ใช้บริการ เป็น
ความสัมพันธ์ตามหน้าท่ีในช่วงระยะเวลาท่ีใช้บริการคร้ังต่อคร้ังเท่านั้ น เม่ือส้ินสุดการใช้บริการแล้ว 
ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบ้ริการนั้น ก็ส้ินความผกูพนัต่อกนัทนัที  
               ส่วนรูปแบบการบริการของรถรับส่งนกัเรียน เป็นความสัมพนัธ์ท่ีมิไดเ้กิดข้ึนจากความตกลงระหวา่งผู ้
ขบัรถรับส่งนกัเรียนกบัผูป้กครองของนกัเรียน โดยผูป้กครองของนกัเรียนท่ีเป็นผูว้า่จา้งและเป็นผูช้  าระค่าจา้งรถ
จะไม่ใช่ผูใ้ชบ้ริการ แต่ผูใ้ชบ้ริการคือนกัเรียนซ่ึงเป็นบุตรหลานของผูป้กครองท่ีเป็นวา่จา้งนั้น และการวา่จา้งนั้น
ก็เป็นการวา่จา้งท่ีมีระยะเวลาติดต่อกนัหลายปี แมว้่าการตกลงว่าจา้งนั้นจะไม่ไดท้  าเป็นหนงัสือเป็นสัญญา แต่
ดว้ยวิถีธรรมเนียมของรถรับส่งนกัเรียน ขอ้ตกลงดว้ยวาจานั้นก็มีสภาพบงัคบัต่อกนัตลอดไปตั้งแต่นกัเรียนเขา้
เรียนจนจบการศึกษา  ดว้ยขอ้ตกลงท่ีเป็นเสมือนพนัธะสัญญาน้ี ผูข้บัรถก็จะตอ้งท าหน้าท่ีขบัรถรับส่งนกัเรียน
คนนั้นไปโรงเรียนทุกภาคการศึกษาทุกปีการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองไปจนกวา่นกัเรียนคนนั้นจะจบการศึกษาหรือ
ออกจากโรงเรียน แมว้่ารถจะเสียช ารุดใช้การไม่ไดห้รือจะเลิกประกอบอาชีพ ผูข้บัรถก็มีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งหารถ
ทดแทนหรือหาบุคคลอ่ืนมาขบัรถรับส่งนกัเรียนแทนตนต่อไปจะปล่อยทิ้งให้ผูป้กครองไปหารถทดแทนดว้ย
ตนเองไม่ได ้และแมว้่า ผูป้กครองจะมิไดช้ าระค่าจา้งรถตามก าหนดเวลาหรือติดคา้งเป็นเวลานานหลายเดือน 
คนขบัรถก็จะรับส่งนกัเรียนต่อไปตามปกติจะไม่งดรับนกัเรียนคนนั้นแต่อยา่งใด 
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               และเม่ือพิจารณาในดา้นของผลประโยชน์จากรถรับส่งนกัเรียน นอกจากผูป้กครองกบันกัเรียนจะได้
ประโยชน์จากรถรับส่งนักเรียนในการเดินทางไปโรงเรียนแล้ว โรงเรียนหรือสถานศึกษาก็ยงัเป็นผู ้ได้
ผลประโยชน์จากรถรับส่งนักเรียน ในการน าพานักเรียนจากสถานท่ีต่างๆ มายงัโรงเรียนได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ว ท าให้โรงเรียนต่างๆ มีนกัเรียนเป็นจ านวนมากท่ีเดินทางมาโรงเรียนดว้ยรถรับส่งนกัเรียน แต่เน่ืองจาก
นกัเรียนท่ีอยูบ่นรถรับส่งนกัเรียน เป็นนกัเรียนท่ีแต่งเคร่ืองแบบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หากเกิดเหตุใดๆ 
ข้ึนกบัรถรับส่งนกัเรียน และมีนกัเรียนไดรั้บบาดเจบ็หรือเสียชีวติ โรงเรียนหรือสถานศึกษาของนกัเรียนท่ีอยูบ่น
รถ ก็จะตอ้งไปในเกิดเหตุในทนัทีเพื่อให้ความช่วยเหลือนกัเรียน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  จะเห็นได้
วา่ รถรับส่งนกัเรียนเป็นรูปแบบการบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนและสถานศึกษาดว้ย  
               อย่างไรก็ตาม การใช้รถรับส่งนักเรียนก็มีความเก่ียวพนักบักรมการขนส่งทางบกในฐานะท่ีเป็นผูมี้
อ  านาจหนา้ท่ีในการจดทะเบียนรถและออกขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการใช้รถตามกฎหมายรถยนตแ์ละกฎหมายการ
ขนส่งทางบก  ประกอบกบั การขบัรถของผูข้บัรถไปตามถนนเพื่อน าพานกัเรียนไปโรงเรียนและกลบัมายงับา้น 
ผูข้บัรถรับส่งนกัเรียนก็มีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายจราจรทางบก ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีต ารวจ
จราจรเป็นผูมี้อ  านาจหน้าท่ีในการบงัคบัใช้กฎหมายจราจร ดว้ยเหตุน้ี การจดัการเพื่อให้รถรับส่งนักเรียนเกิด
ความปลอดภัย จึงมีความเก่ียวพนักับบุคคลดังต่อไปน้ี 1)คนขบัรถรับส่งนักเรียน 2)นักเรียนท่ีใช้รถรับส่ง
นักเรียน 3)ผูป้กครองของนักเรียนท่ีใช้รถรับส่งนักเรียน 4)โรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีนักเรียนใช้รถรับส่ง
นกัเรียน 5)เจา้หนา้ท่ีขนส่งในพื้นท่ี 6)เจา้หนา้ท่ีต ารวจในพื้นท่ี ดงัแผนภาพท่ีแสดงใหดู้น้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดง ผู้เกีย่วข้องกบัรถรับส่งนกัเรียน 

3.  แนวคิดการจัดการความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน 
จากผลการศึกษาท่ีกล่าวมาแลว้ในบทก่อนหนา้น้ี โดยสรุปวา่ 
               (1) รถทุกประเภทท่ีน ามาใช้รับส่งนกัเรียน และรถท่ีไดรั้บอนุญาตให้ใช้เป็นรถรับจา้งรับส่งนกัเรียน
จากนายทะเบียน ตวัรถยงัไม่มีความปลอดภยัเพียงพอต่อการน ามาใชเ้ป็นยานพาหนะในการเดินทางของนกัเรียน 
ขาดการก าหนดลกัษณะเฉพาะของรถรับส่งนกัเรียนตามหลกัวศิวกรรมความปลอดภยั 

รถรับส่ง
นักรียน

คนขับรถ
รับส่งนักเรียน

นักเรียน

ผู้ปกครอง

เจ้าหน้าที่
ขนส่ง

เจ้าหน้าที่
ต ารวจ
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               (2) คนขบัรถรับส่งนกัเรียน ยงัไม่มีความพร้อมทางดา้นความรู้และทกัษะ ในการขบัรถรับส่งนกัเรียน
ให้ปลอดภยัอย่างมีความรับผิดชอบและจิตส านึกสาธารณะ ขาดการคดักรองและตรวจสอบประวติัคนขบัรถ
รับส่งนกัเรียนและการเขา้มาประกอบอาชีพ 
               (3) ขาดกลไกในการควบคุมตรวจสอบด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม จากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถ
รับส่งนกัเรียน และไม่มีแกนหลกัในการท าหนา้ท่ีเป็นจุดจดัการใหเ้กิดความปลอดภยั  
ดงันั้น แนวคิดการจดัการความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน ก็คือ การกระท าดว้ยวธีิการทั้งปวงเพื่อให้รถรับส่ง
นกัเรียนทุกคนัทุกประเภทมีความปลอดภยัตลอดเวลาท่ีนกัเรียนใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทาง ไม่มีความ
เส่ียงใดๆ เกิดข้ึนหรือถา้จ าเป็นตอ้งใหมี้ความเส่ียงเกิดข้ึน ก็ตอ้งเป็นความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้แนวคิด
การจดัการความปลอดภยัของรถรับส่งนักเรียนให้ความส าคญัแก่การจดัการเหตุปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องทั้ ง
ทางตรงและทางออ้มกบัการเดินทางของนักเรียนดว้ยรถรับส่งนกัเรียน รวมถึงเหตุปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได้
และควบคุมไม่ได ้เพื่อใหค้วามเส่ียงนั้นอยูใ่นระดบัท่ีสามารถควบคุมตรวจสอบและประเมินผลได ้
               แนวคิดการจดัการความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน จึงแตกต่างกบัการจดัการหรือการสอบสวน
อุบติัของหน่วยงานภาครัฐ และไม่น าขอ้ก าหนดทางกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดลกัษณะและประเภทของรถ
ส าหรับการจดทะเบียนรถและเรียกเก็บภาษีมาใช้เป็นสมมุติฐานของแนวคิด  หากแต่จะน า บรรทดัฐานทาง
สังคมท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองป้องกนันกัเรียนซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชนให้รอดพน้และปราศจากอนัตราย พร้อมทั้ง
สิทธิและประโยชน์ต่างๆ ท่ีนกัเรียนพึงไดรั้บจากรัฐและสังคมและท่ีมีกฎหมายบญัญติัรับรองและคุม้ครองไว ้มา
ใชเ้ป็นสมมุติฐานของแนวคิด 
แนวคิดการจดัการความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน มีท่ีมาจากสมมุติฐาน 2 ประการ กล่าวคือ  
               ประการแรก วุฒิภาวะหรือความสามารถในการตดัสินใจของนกัเรียนในสถานการณ์ฉุกเฉินกะทนัหัน 
เพื่อเอาตวัรอดจากการเกิดอุบติัเหตุของนกัเรียนทุกระดบัชั้น จะมีน้อยกว่า วุฒิภาวะของบุคคลท่ีเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึง
ผา่นการใชชี้วติและมีประสบการณ์เพื่อการเอาตวัรอดไดดี้กวา่นกัเรียนซ่ึงมีอายนุอ้ยกวา่ 
               ประการท่ีสอง สิทธิในการด ารงชีวิตและการอยูร่อดของเด็กและเยาวชนเป็นสิทธิท่ีมีกฎหมายให้การ
รับรองและคุม้ครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทย และในดา้นของการเดินทางของนกัเรียนดว้ยรถ
รับส่งนกัเรียน ก็มีกฎหมายท่ีเป็นขอ้ก าหนดของรถรับส่งนกัเรียน ไดแ้ก่ 
1)กฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522    
2)กฎกระทรวงก าหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 ออกตามความใน
พระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522  และ  
3)แนวทางปฏิบติัในการอนุญาตใหใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลรับจา้งรับส่งนกัเรียน พ.ศ.2559 ของกรมการขนส่งทาง
บก  
กฎหมายทั้งสามฉบับน้ี ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขส าหรับรถท่ีน ามาใช้รับส่งนักเรียนทั้ งท่ีเป็นรถ
โรงเรียนและรถรับส่งนกัเรียน โดยจะตอ้งมีอุปกรณ์และส่วนควบและการดูแลนกัเรียนซ่ึงมีความแตกต่างไปจาก
เง่ือนไขของรถโดยสารและรถยนตส์าธารณะ ดงัน้ี 
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9-5 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

1) ตวัรถรับส่งนกัเรียนตอ้งมีป้ายขอ้ความวา่รถโรงเรียน  มีไฟสัญญาณสีเหลืองอ าพนัหรือสีแดง 
                    2) รถรับส่งนกัเรียนตอ้งมี ถงัดบัเพลิง คอ้นทุบกระจก และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น 
3) ท่ีนัง่ตอ้งยดึติดกบัพื้นรถ  
                    4) กรณีรถตู ้ตอ้งจดัวางท่ีนัง่แบบแถวตอน รถกระบะลกัษณะสองแถวท่ีมีทางข้ึนลงทา้ยรถ ตอ้งมี 
ประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกนัตกท่ีทา้ยรถ 
     5) มีผูค้วบคุมดูแลนกัเรียน 
อย่างไรก็ตาม จะเห็นไดช้ดัเจนว่า หลกัการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียนท่ียกข้ึนมา
กล่าวน้ี  เป็นเพียงขอ้ก าหนดท่ีแสดงให้เห็นวา่ เป็นรถรับส่งนกัเรียน เพราะมีป้ายขอ้ความ และมีไฟกระพริบให้
สัญญาณเพื่อแสดงว่ามีนกัเรียนอยูใ่นรถ พร้อมกบัมีคนท าหน้าท่ีดูแลนกัเรียนในรถ เท่านั้น  ส่วนรถท่ีน ามาใช้
รับส่งนกัเรียน ก็ยงัคงก าหนดใชใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไปมาใชรั้บส่งนกัเรียนได ้เพียงแต่ติดป้าย
ขอ้ความรถโรงเรียนและมีสัญญาณไฟกระพริบท่ีตวัรถ ดว้ยเหตุน้ี รถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนจึงมีลกัษณะรูปร่าง
เหมือนกบัรถยนตโ์ดยทัว่ไป ซ่ึงยงัไม่มีความปลอดภยัเพียงพอส าหรับการน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน ในดา้นของคน
ดูแลนกัเรียน ก็เป็นเพียงบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเฉพาะดูแลนกัเรียนบนรถในขณะท่ีนกัเรียนอยูบ่นรถ คนดูแลนกัเรียน
ไม่มีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุมดูแลคนขบัรถให้ขบัรถตามกฎจราจรหรือขบัรถดว้ยความปลอดภยัไดเ้ลย ใน
ดา้นของการรับส่งนกัเรียนท่ีตอ้งปฏิบติัต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนั ผูป้กครองซ่ึงเป็นผูว้า่จา้ง จะทราบไดอ้ยา่งไร
วา่ คนขบัรถไปส่งนกัเรียนถึงโรงเรียนแลว้และทนัเวลาเขา้เรียน ผูป้กครองจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ คนขบัรถไดไ้ป
รอรับนกัเรียนท่ีโรงเรียนแลว้และน าส่งถึงบา้นโดยปลอดภยัแลว้  จะเห็นไดว้า่ ขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบั
รถรับส่งนักเรียนท่ีใช้ปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนัน้ี ยงัไม่เพียงพอต่อการท าให้รถท่ีน ามาใช้รับส่งนักเรียนมีความ
ปลอดภยัตามความเป็นจริง  ยงัไม่มีกลไกในการท าหน้าท่ีควบคุมตรวจสอบการท าหนา้ท่ีของคนขบัรถและคน
ดูแลนกัเรียน ยงัไม่มีกระบวนการให้ผูป้กครองนกัเรียนมีส่วนร่วมในการรับทราบการเดินทางของนกัเรียนซ่ึง
เป็นบุตรหลานของตน  
ดงัท่ีกล่าวมาน้ี ในการจดัการใหร้ถรับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยั จะตอ้งใชรู้ปแบบการจดัการท่ีเป็นระบบ  โดย
ตอ้งบริหารจดัการองค์ประกอบความปลอดภยัของรถรับส่งนักเรียน 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่  1) รถท่ีน ามาใช้
รับส่งนกัเรียน  2) คนขบัรถรับส่งนกัเรียน  และ 3) กระบวนการจดัการเพื่อความปลอดภยั  
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ แสดงองค์ประกอบการจดัการเพ่ือความปลอดภัยของรถรับส่งนกัเรียน 

ความปลอดภยั
รถรับส่ง
นักเรียน

รถรับสง่
นกัเรียน

คนขบัรถ คน
ดแูล

การบวนการ
จดัการ
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1) รถทีน่ ามาใช้รับส่งนักเรียน  
                   ดังท่ีกล่าวไวใ้นบทก่อนและภาพท่ีแสดงให้เห็นในบทก่อนหน้าน้ีว่า รถท่ีชาวบ้านน ามารับส่ง
นักเรียนส่วนใหญ่ ทั้งท่ีเป็นรถตูแ้ละรถกระบะ ยงัไม่มีความปลอดภยัเพียงพอต่อการน ามาใช้รับส่งนักเรียน 
เพราะมีการคดัแปลงเพิ่มเติมท่ีนัง่ให้พอกบัจ านวนนกัเรียนท่ีอยูบ่นรถ โดยเลียนแบบมาจากการดดัแปลงท่ีนั่ง
ของรถโดยสารประจ าทาง การดดัแปลงต่อเติมตวัรถ หรือการใชต้วัรถท่ียงัไม่มีความปลอดภยัเพียงพอ ลว้นแต่
เป็นสาเหตุให้นกัเรียนตอ้งไดรั้บบาดเจ็บทุกคร้ังท่ีเกิดอุบติัเหตุ ดว้ยเหตุน้ีรถท่ีน ามาใช้รับส่งนกัเรียนทุกคนัทุก
ประเภท จึงตอ้งมีความพร้อมและมีความปลอดภยัตามหลกัวิศวกรรมความปลอดภยัอย่างเพียงพอ ส าหรับใช้
เป็นยานพาหนะในการเดินทางของนกัเรียน กล่าวคือ เม่ือเกิดอุบติัเหตุ ตวัรถตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นเกราะป้องกนัมิให้
นกัเรียนไดรั้บบาดเจ็บ หรือลดความรุนแรงจากการอุบติัเหตุให้นอ้ยท่ีสุด ป้องกนัมิให้กระเด็นหรือหลุดออกมา
นอกตวัรถ ตอ้งยดึเหน่ียวใหน้กัเรียนอยูแ่ต่ในรถ  และในขณะเดียวกบัตวัรถในส่วนท่ีเป็นหอ้งโดยสารและเป็นท่ี
นัง่ของนกัเรียน ก็ตอ้งไมมี่จุดแหลมคมหรือหลุดจนท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อนกัเรียนในขณะท่ีเกิดอุบติัเหตุ  
ความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย มีความแตกต่างกับ ลักษณะรถหรือ
มาตรฐานรถตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ีเพราะลักษณะของรถหรือมาตรฐานรถตามกฎหมายนั้น เป็นการ
ก าหนดเพื่อแบ่งแยกรถออกเป็นชนิดต่างๆ ส าหรับการจดทะเบียนรถและการเรียกเก็บภาษีรถ เท่านั้น  ดงัจะเห็น
ว่า กรณีของประเทศไทย รถท่ีมียี่ห้อ รุ่น ชนิดเดียวกัน สามารถจดทะเบียนรถได้ตามกฎหมายรถยนต์และ
กฎหมายการขนส่งทางบก ดงัภาพเปรียบเทียบรถท่ีแสดงใหดู้ในบทก่อนหนา้น้ี 
ตวัอยา่งเช่น รถกระบะ 4 ลอ้ สามารถจดทะเบียนรถไดต้ามกฎหมายรถยนต ์เป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน 
แต่ไม่เกิน 12 คน หรือ รถ รย.2  หรือจดทะเบียนเป็นรถยนตบ์รรทุก รย.3 ก็ได ้และยงัสามารถน าไปจดทะเบียน
เป็นรถโดยสารสองแถวไดต้ามกฎหมายการขนส่งทางบกได้ดว้ย ในกรณีตามตวัอย่างน้ี รถท่ีจดทะเบียนเป็น
รถยนต์กระบะบรรทุก รย.3  สามารถใช้งานเป็นรถส าหรับบรรทุกสัตวห์รือส่ิงของเท่านั้น จะน าไปใช้ในการ
บรรทุกคนไม่ได ้แมว้า่จะใส่หลงัคาและมีเบาะท่ีนัง่แบบเดียวกบัรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล รย.2  ทุกประการก็ตาม  
ตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายรถยนตก์ารน ารถยนตก์ระบะบรรทุก รย.3 ไปใส่หลงัคาเบาะท่ีนัง่ จะถือวา่เป็นการ
เปล่ียนแปลงตวัรถให้ผดิไปจากรายการท่ีจดทะเบียน เป็นความผดิ หรือในกรณีท่ีรถยนตก์ระบะบรรทุก รย.3 ได้
จดทะเบียนเป็นรถยนต์กระบะบรรทุกมีหลงัคา ต่อมาไดใ้ส่เบาะท่ีนั่งแบบเดียวกบัรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รย.2 
กฎหมายรถยนตก์็จะถือวา่เป็นความผิด เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงตวัรถหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของรถให้ผิดไป
จากท่ีจดทะเบียนรถไว ้ และในกรณีน้ี หากไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนลกัษณะการใช้รถ จากรถยนต์กระบะบรรทุก
เป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ก็สามารถด าเนินการไดท้นัที โดยไม่ตอ้งแกไ้ขหลงัคาหรือท าส่ิงส่ิงใดเพิ่มเติมแต่อยา่ง
ใด  ซ่ึงบ่งบอกให้เห็นว่า กฎหมายรถยนต์ยึดเง่ือนไขการจดทะเบียนใช้รถเป็นหลกัส าคญั โดยจะเปล่ียนแปลง
โดยพลการหรือโดยไม่ขออนุญาตนายทะเบียนไม่ได้ เพราะหากมีการฝ่าฝืน กฎหมายรถยนต์ก็จะถือว่า การ
เปล่ียนแปลงตวัรถหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของรถให้ผิดไปจากรายการท่ีจดทะเบียนไวน้ั้น อาจจะเป็นอนัตรายใน
เวลาใช้หรือน่าจะไม่ปลอดภัยต่อการใช้หรืออาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผูอ่ื้น ซ่ึง
สมมุติฐานตามขอ้ก าหนดของกฎหมายรถยนต์น้ี เป็นสมมุติฐานของการแบ่งแยกประเภทรถส าหรับการจด
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ทะเบียนและเรียกเก็บภาษีรถ ซ่ึงมิใช่สมมุติฐานทางด้านความปลอดภยัตามหลักวิศวกรรม  และในเหตุผล
ประการหน่ึงท่ีกฎหมายรถยนต์ก าหนดหลกัเกณฑ์ห้ามมิให้เปล่ียนแปลงตวัรถหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของรถ ก็
เพื่อป้องกนัมิให้น ารถท่ีจดทะเบียนเป็นรถยนตก์ระบะบรรทุกซ่ึงเสียภาษีน้อยกวา่รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ไปใช้
เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เพราะภาษีของรถยนต์กระบะบรรทุกจะมีอตัราท่ีต ่ากว่ารถยนต์นัง่ส่วนบุคคล เช่น 
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกินเจด็คน ท่ีมีน ้าหนกัรถตั้งแต่ 1,751-2,000 กิโลกรัม จะตอ้งถูกเรียกเก็บภาษีคนัละ 1,600  
บาท แต่ถา้เป็นรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล จะตอ้งถูกเรียกเก็บภาษีเพียงคนัละ 1,350 บาท เท่านั้น 
ในดา้นของการตรวจสภาพรถเพื่อการจดทะเบียนรถหรือเพื่อการต่อภาษีรถ กฎหมาย รถยนตแ์ละกฎหมายการ
ขนส่งทางบก ก็ก าหนดหลกัการในระดบัพื้นฐานของรถยนตโ์ดยทัว่ไปท่ีใกลเ้คียงกนั กล่าวคือ การตรวจสภาพ
รถจากความมัน่คงแข็งแรงของรถและความปลอดภยัส าหรับการใชร้ถ(กฎหมายรถยนต์ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 
4 พ.ศ.2531 ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อ 2 (3)  กฎหมายการขนส่งทางบกตาม
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 71)  ยกตวัอย่างเช่น การจดทะเบียนรถโดยสารสองแถว
ประจ าทาง ซ่ึงรถโดยสารสองแถวประจ าทางน้ี จะตอ้งมีหลงัคาส าหรับเป็นท่ีนัง่ของผูโ้ดยสาร แต่กฎหมายการ
ขนส่งทางบกก็มิไดก้ าหนดรูปแบบของหลงัคารถโดยสารสองแถว ว่าจะตอ้งมีลกัษณะรูปร่างและขอ้ก าหนด
อยา่งไรจึงจะเกิดความปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้ริการ โดยการตรวจสภาพรถ ช่างตรวจสภาพรถของกรมการขนส่งทาง
บก ก็จะใชว้ิธีการตรวจสภาพดว้ยการมองดูจุดยึดจุดเช่ือมวา่มีความแน่นหนาแข็งแรงหรือไม่   และอาจมีการจบั
หลงัคาโยกไปมา เพื่อทดสอบวา่ยดึติดแน่นหนากบัตวัรถหรือไม่ ถา้เขยา่โยกไปมาแลว้ หลงัคาไม่หลุดจากตวัรถ 
ก็ถือว่า มีความมั่งคงแข็งแรง ผ่านการตรวจสภาพรถ ด้วยเหตุน้ี จึงพบเห็นได้โดยทั่วไปว่า หลังคาของรถ
โดยสารสองแถวมีหลากหลายรูปแบบ และในการตรวจสภาพรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีเป็นรถ 
กระบะท่ีตอ้งมีหลงัคาและเบาะนัง่ ก็ใชว้ธีิการตรวจสภาพรถแบบเดียวกนั 
แต่โดยวุฒิภาวะของนกัเรียนและโดยสิทธิของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ท่ีจะตอ้งไดรั้บการดูแลและปกป้อง
คุม้ครองมากกวา่บุคคลทัว่ๆ ไป  จึงไม่อาจน าหลกัการความปลอดภยัในระดบัพื้นฐานทัว่ไปจากกฎหมายรถยนต์
และกฎหมายการขนส่งทางบกมาใชป้ฏิบติัได ้ เพราะยงัไม่มีความปลอดภยัเพียงพอต่อการน ามาใชเ้ป็นรถรับส่ง
นกัเรียน จ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัของรถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนข้ึนใหม่จากหลกัความ
ปลอดภยัตามหลกัวิศวกรรม โดยตวัรถตอ้งท าหน้าท่ีเป็นเกราะคุม้ครองป้องกนันักเรียนให้ปลอดภยัเม่ือเกิด
อุบติัเหตุนกัเรียนตอ้งไม่กระเด็นหรือหลุดออกมานอกตวัรถการจบัยึดของเกา้อ้ีโดยสารเขา้กบัโครงสร้างรถตอ้ง
มีความแขง็แรง และอุปกรณ์ภายในตวัรถก็ตอ้งไม่ท าใหเ้กิดอนัตรายแก่นกัเรียนท่ีอยูใ่นรถ 
ด้วยเหตุน้ี แนวคิดการจดัการเพื่อความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน เก่ียวกับมิติของรถท่ีน ามาใช้รับส่ง
นกัเรียน จึงให้ความส าคญัแก่รถทุกคนัท่ีน ามาใช้รับส่งนักเรียน ไม่ว่ารถคนันั้นจะจดทะเบียนใช้เป็นรถอะไร 
หากมีการน ารถมาใช้รับส่งนักเรียนแล้ว รถคนันั้นจะตอ้งมีความปลอดภยัในระดบัท่ีสูงกว่ามาตรฐานความ
ปลอดภัยทั่วไป ตวัรถต้องเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันนักเรียนท่ีอยู่ในรถให้มีความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี  
ในขณะท่ีเกิดอุบติัเหตุนกัเรียนตอ้งไม่กระเด็นหลุดออกมานอกตวัรถ ตวัรถและท่ีนัง่ก็ตอ้งไม่ท าใหเ้กิดอนัตราย 
แก่นกัเรียนท่ีอยูบ่นรถ  
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2) คนขับรถรับส่งนักเรียน 
ขอ้มูลจากการศึกษา บ่งช้ีว่า คนขบัรถรับส่งนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมต่อการท าหน้าท่ีขบัรถรับส่ง
นกัเรียนให้ปลอดภยั ไม่มีความรู้และทกัษะในการขบัรถให้ปลอดภยัและการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์เหตุ
ฉุกเฉิน เน่ืองจากไม่มีกลไกในการควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแล คนขบัรถรับส่งนกัเรียนจึงด าเนินการไปตาม
อ าเภอใจของตน ยดึแต่รายไดเ้ป็นหลกั ไม่ใหค้วามส าคญัแก่ความปลอดภยัของนกัเรียน  
                   ขอ้มูลจากการตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียน พบวา่  
                   1)คนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีใชร้ถตู ้จะแกไ้ขดดัแปลงท่ีนัง่จากแบบแถวตอนตามความกวา้งของรถ
เป็นท่ีนัง่แบบตามยาว 3 แถว ของตวัรถเพื่อให้รับนกัเรียนไดม้าก และไม่ยดึท่ีนัง่ให้ติดแน่นหนากบัตวัรถ  ส่วน
คนขบัรถรับส่งนักเรียนท่ีใช้รถกระบะ 4 ลอ้ และ 6 ลอ้ ส่วนใหญ่จะท าท่ีนัง่แถวกลางเพิ่มข้ึนโดยไม่ยึดให้ติด
แน่นกับตวัรถ ต่อเติมท่ีนั่งด้ายท้ายออกไปจากตวัรถ คนขบัรถยนต์กระบะ 4 ล้อ บางคนัต่อเติมท่ีนั่งท้ายรถ
ออกไปถึง 1 เมตร และต่อเติมท่ีนั่งแถวกลางไปถึงบันไดรถ โดยไม่มีประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกันตก การท่ี
คนขบัรถรับส่งนกัเรียนดดัแปลงต่อเติมท่ีนัง่ในลกัษณะเช่นน้ี เพราะไม่มีความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัของรถ
รับส่งนกัเรียนตามหลกัวศิวกรรม 
                   2)คนขบัรถรับส่งนกัเรียนจะไม่มีการซ่อมบ ารุงและตรวจสอบรถให้มีความพร้อมต่อการน ามาใช้
รับส่งนกัเรียนให้ปลอดภยั การซ่อมบ ารุงรักษารถก็เป็นไปในลกัษณะของการซ่อมแบบราคาถูกขอไปที เพื่อให้
รถวิ่งได้ ถ้าเสียก็ซ่อมกนัใหม่ ไม่ยอมปรับปรุงรถให้มีความพร้อม รถรับส่งนักเรียนหลายคนัยางล้อรถหมด
สภาพใชง้าน แต่ยงัน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะคนขบัรถรับส่งนกัเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวบา้น ไม่
เคยไดรั้บการอบรมใหค้วามรู้ใดๆ มาก่อน 
                   3)คนขบัรถรับส่งนกัเรียน จะมีใบอนุญาตขบัรถใน 2 ลกัษณะ คือ 
                      1)มีใบอนุญาตขบัรถแบบตลอดชีพ ซ่ึงหลงัจากท่ีไดรั้บใบอนุญาตขบัรถมาแลว้ ไม่เคยเขา้รับการ
อบรมความรู้เก่ียวกบัการขบัรถท่ีปลอดภยัเลย  
                      2)มีใบอนุญาตขบัรถประเภทท่ีตอ้งต่ออายุ คนขบัรถท่ีมีใบอนุญาตขบัรถลกัษณะน้ี แมว้า่จะตอ้ง
เขา้รับการอบรมตามก าหนดเวลาเม่ือถึงก าหนดต่ออายุใบอนุญาตขบัรถ แต่ก็เป็นเพียงการอบรมให้ความรู้ตาม
กฎหมายจราจร 
                      อยา่งไรก็ตาม พบขอ้บ่งช้ีวา่ คนขบัรถรับส่งนกัเรียนทั้งหมด ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 เป็นผูท่ี้ยงัไม่มี
ความรู้และทกัษะในการขบัรถใหป้ลอดภยัและไม่สามารถแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินต่างๆ   
                   4)คนขบัรถรับส่งนกัเรียนส่วนใหญ่ ท าหน้าท่ีในการขบัรถรับส่งนกัเรียนไปตามอ าเภอใจ โดยไม่มี
กลไกในการควบคุมและตรวจสอบ การเขา้มาประกอบอาชีพก็เป็นไปโดยง่าย ไม่ขออนุญาตก็ใชร้ถรับจา้งรับส่ง
นักเรียนได้ ผูป้กครองก็ไม่สามารถติดตามและตรวจสอบการขบัรถของคนขบัรถรับส่งนักเรียนได้ ครูก็ไม่
สามารถวา่กล่าวตกัเตือนคนขบัรถรับส่งนกัเรียนได ้ดว้ยเหตุน้ีคนขบัรถรับส่งนกัเรียนส่วนใหญ่จึงเห็นแก่รายได้
ของตนเองเป็นส าคญัไม่สนใจความปลอดภยัของนกัเรียน ใชว้ิธีแก่งแยง่นกัเรียนดว้ยการลดราคาค่าจา้งรถใหถู้ก
ลง จึงตอ้งรับนกัเรียนเป็นจ านวนมาก เพื่อใหพ้อกบัค่าน ้ามนัรถและรายจ่าย 
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                   ด้วยเหตุน้ี แนวคิดการจดัการเพื่อความปลอดภยัของรถรับส่งนักเรียน เก่ียวกบัมิติของคนขบัรถ
รับส่งนกัเรียน จึงใหค้วามส าคญัแก่ความพร้อมของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนใน 3 ประการ 
1. การคดักรองและการตรวจสอบประวติัในดา้นต่างๆ ของผูข้บัรถ และการเขา้มาประกอบอาชีพ 
                   2. ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียนตามหลกัวศิวกรรมและทกัษะในการขบัรถ 
                   3. การท าหนา้ท่ีคนขบัรถรับส่งนกัเรียนดว้ยความรับผดิชอบและจิตส านึกสาธารณะ 
4. การควบคุมตรวจสอบและประเมินผลการท าหนา้ท่ีของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน 
                   5. คู่มือและชุดความรู้ในการท าหนา้ท่ีของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน 
3) กระบวนการจัดการเพ่ือความปลอดภัย 
กระบวนการจดัการเพื่อความปลอดภยั  เป็นกลไกท่ีท าหน้าท่ีในการควบคุมตรวจสอบและประเมินผล การท า
หนา้ท่ีของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน ความพร้อมของรถและความพร้อมของคนขบัรถและคนดูแลนกัเรียน เพื่อให้
ท าหน้าท่ีตามขั้นตอนท่ีก าหนด ตั้งแต่ก่อนออกรถ ขณะรับส่งนกัเรียน และหลงัจากการรับส่งนกัเรียน เพื่อให้
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบติั 
                   ขอ้บ่งช้ีท่ีส าคญัจากการสัมภาษณ์ครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียน พบวา่  
                   1) ผูป้กครองในฐานะท่ีเป็นผูว้า่จา้ง ไม่สามารถติดตามการขบัรถรับส่งนกัเรียนของคนขบัรถได ้และ
ไม่สามารถวา่กล่าวตกัเตือนคนขบัรถรับส่งนกัเรียนได ้เน่ืองจากมีรถรับส่งนักเรียนเพียงคนัเดียวในเส้นทางท่ี
รับส่งนักเรียน จ าเป็นต้องใช้บริการของรถรับส่งนักเรียนคันนั้ นอย่างไม่มีทางเลือก แม้ว่าคนขับรถจะมี
พฤติกรรมไม่ดีหรือรถไม่มีความปลอดภยั 
                   2) ผูป้กครองไม่มีความรู้ทางดา้นความปลอดภยัของรถตามหลกัวศิวกรรม ไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ของ
นกัเรียนบนรถ และไม่สามารถใหค้  าแนะน าหรือขอ้คิดเห็นใดๆ แก่คนขบัรถรับส่งนกัเรียนได ้ 
                   3)ครูไม่สามารถวา่กล่าวตดัเตือนคนขบัรถรับส่งนกัเรียนไดเ้ลย แมว้่าจะเป็นผูมี้อ  านาจออกหนงัสือ
รับรองการเป็นรถรับส่งนกัเรียนใหแ้ก่คนขบัรถ  
4) ครูไม่มีความรู้ทางดา้นความปลอดภยัของรถตามหลกัวิศวกรรม และไม่สามารถแสดงบทบาทในการห้าม
คนขบัท่ีมีพฤติกรรมไม่ดีไม่ให้ขบัรถรับส่งนักเรียน และไม่สามารถห้ามมิใช้คนขบัรถใช้รถท่ีไม่ปลอดภยัมา
รับส่งนกัเรียนได ้
                   ดว้ยเหตุน้ี แนวคิดการจดัการเพื่อความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน เก่ียวกบัมิติของกระบวนการ
จดัการเพื่อความปลอดภยั จึงใหค้วามส าคญัแก่กระบวนการจดัการเพื่อความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน ดงัน้ี 
                   1. ก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัตามหลกัวศิวกรรมของรถรับส่งนกัเรียนทุกประเภท 
2. ก าหนดคู่มือการท าหนา้ท่ีของคนคบัรถรับส่งนกัเรียนและคนดูแลนกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
                   3. ก าหนดให้มีกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการ ส าหรับการจดัการความปลอดภยัของการใช้รถ
รับส่งนกัเรียน ในรูปแบบการมีส่วนร่วม ของบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถรับส่งนกัเรียน 
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4.  ปัจจัยความเส่ียงของนักเรียนระหว่างเดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียน 
               ในระหวา่งท่ีนกัเรียนเดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียนทั้งไปและกลบั ยอ่มหนีไม่พน้ท่ีนกันกัเรียนจะตอ้ง
ประสบกับปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ทั้งจากอุบติัเหตุและจากเหตุอ่ืนๆ  ด้วยเหตุน้ี  บุคคลผูมี้หน้าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางของนกัเรียนดว้ยรถรับส่งนกัเรียน  จึงตอ้งหาวิธีการเพื่อป้องกนัยบัย ั้งมิให้เกิดความไม่
ปลอดภยัหรือเกิดความเส่ียงข้ึนแก่นกัเรียนในระหวา่งเดินทาง โดยมีแนวคิดเก่ียวกบัการเดินทางของนกัเรียน ใน 
3 ประการวา่ 
               ประการแรก ตลอดเวลาท่ีนกัเรียนอยูบ่นรถรับส่งนกัเรียน นกัเรียนจะมีความเส่ียงจากการเดินทาง วนั
ละ 2 คร้ัง เท่ียวไปและเท่ียวกลบั แมว้่าในขณะท่ีรถจอดอยู่กบัท่ี และในระหว่างนั้น จะมีภยัอะไรบา้งท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนกับนักเรียน ภัยท่ีอาจเกิดข้ึนนั้น จะเกิดข้ึนจากอะไรได้บ้างนอกจากอุบัติเหตุ สุขภาพร่างกายความ
แปรปรวนทางอารมณ์ของคนขบัรถจะเป็นสาเหตุให้นกัเรียนตอ้งอยูใ่นความเส่ียงหรือไม่ เพื่อนกัเรียนท่ีอยูบ่น
รถก็จะเป็นสาเหตุท าให้นกัเรียนคนอ่ืนๆ อยูใ่นความเส่ียงดว้ยหรือไม่ สภาพของตวัรถจะท าให้นกัเรียนตอ้งตก
อยูใ่นความเส่ียงหรือไม่ 
               ประการท่ีสอง จุดเร่ิมตน้ของการเกิดความไม่ปลอดภยั จะเกิดข้ึนในช่วงเวลาใด หรือเกิดข้ึนตรงจุดใด
จุดหน่ึงของการเดินทาง    ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่  ทุกหน่วยของเวลาเป็นวินาทีและทุกหน่วยของของระยะทางเป็น
เมตรของการเดินทาง นกัเรียนจะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงตลอดเวลา นกัเรียนท่ีใชเ้วลาและระยะทางท่ีน้อยกว่า  
เช่น นกัเรียนท่ีใชเ้วลาเดินทาง 80 นาที ดว้ยระยะทาง 50 กิโลเมตร จะมีเผชิญกบัความเส่ียงมากกวา่ นกัเรียนท่ีใช้
เวลาในการเดินทาง 40 นาที ด้วยระยะทาง 25 กิโลเมตร หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ความเส่ียงมีความสัมพนัธ์
โดยตรงกบัเวลาและระยะทางท่ีใชเ้ดินทางดงัภาพท่ีแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง เส้นทางการเดนิทางของนักเรียนด้วยรถรับส่งนกัเรียนไปยงัโรงเรียนสฤษดเิดช จนัทบุรี 
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ประการท่ีสามประการสุดทา้ยนกัเรียนท่ีอยูใ่นรถคนัเดียวกนั นกัเรียนท่ีข้ึนรถก่อนเป็นคนแรกซ่ึงจะเป็นนกัเรียน
ท่ีลงจากรถเป็นคนสุดทา้ย จะใชเ้วลาและระยะทางในการเดินทางทั้งเท่ียวไปและเท่ียวกลบั มากกวา่นกัเรียนท่ี
ข้ึนรถเป็นคนท่ีสอง และคนต่อๆ ไป ตามล าดบั ในขณะท่ีนกัเรียนท่ีข้ึนรถเป็นคนสุดทา้ยจะไดล้งจากรถเป็นคน
แรกในเท่ียวกลับบ้านดังนั้ นในรถรับส่งนักเรียนหน่ึงคนั นักเรียนจึงต้องเผชิญกับความเส่ียงตามเวลาและ
ระยะทางท่ีแตกต่างกนั และจะใช้วิธีการอย่างไรท่ีท าให้นักเรียนทุกคนในรถพน้จากความเส่ียงด้วยวิธีการ
เดียวกนั แมว้า่นกัเรียนจะอยูใ่นรถคนเดียว ก็ตาม 
จากแนวคิด 3 ประการ ดงัท่ีกล่าวมาน้ี จะเห็นไดช้ดัเจนวา่ ตลอดเวลาท่ีนกัเรียนอยูบ่นรถรับส่งนกัเรียน นกัเรียน
ทุกคนแมแ้ต่คนขบัรถรับส่งนกัเรียน จะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงไม่เป็นท่ีแน่นอน
วา่จะเกิดความเส่ียงข้ึนเม่ือใดและอยา่งไร  การสร้างกลไกเพื่อหนา้ท่ีในการจดัการความเส่ียง จะท าให้นกัเรียน
ทุกคนท่ีอยูบ่นรถมีความปลอดภยัเกิดข้ึนหรือไม่ และจะตอ้งจดัการความเส่ียงนั้นอยา่งไร จึงจะท าให้ความเส่ียง
เป็นความไม่เส่ียงหรือพฒันาเป็นความปลอดภยั 
               จากการลงพื้นท่ีศึกษาน าร่องจงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดัคู่ขนาน และจากการศึกษาทบทวนเอกสารทาง
วิชาการและข่าวต่างๆ ท่ีเก่ียวกบันักเรียน พบว่า ปัจจยัความเส่ียงของนักเรียนระหว่างเดินทางด้วยรถรับส่ง
นกัเรียนนั้น สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 5 ประการ ดงัแผนภาพท่ีแสดงใหดู้น้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดง ปัจจยัความเส่ียงของนกัเรียนระหว่างเดนิทางด้วยรถรับส่งนักเรียน 
 

               1. อุบัติเหตุ 
                   อุบติัเหตุ เป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีอนัตรายมากท่ีสุดของรถรับส่งนกัเรียน ไม่วา่ใครจะเป็นฝ่ายถูกหรือ
ฝ่ายผิด ผลจากการเกิดอุบติัเหตุทุกคร้ัง ก็ท  าให้นกัเรียนไดรั้บบาดเจ็บมากบา้งน้อยบา้งและอาจท าให้เสียชีวิต 
และผลกระทบจากการเกิดอุบติัเหตุแต่ละคร้ังยงัไดส้ร้างความสูญเสียทั้งทางตรงและทางออ้มแก่ครอบครัวของ
นกัเรียนเป็นอยา่งมาก   
อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน หรือจากตวัรถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน เป็นความ
เส่ียงท่ีสามารถควบคุมและจดัการได้  ส่วนความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของบุคคลภายนอก หรือเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มต่างๆ  เป็นความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมได ้แต่ความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นั้น ในทาง
วชิาการวิศวกรรมความปลอดภยั ก็อาจท าให้ความเส่ียงท่ีควบคุมไม่ไดน้ั้น ลดความรุนแรงจากการกระท าลงได ้

ความ
ปลอดภยั

อบุตัเิหตรุถ

พฤตกิรรมไม่
พงึประสงค์

ภยัคกุคาม
ตา่งๆ โรคภยั ไข้

ตดิตอ่

ภยัธรรมชาติ
และสตัว์ป่า



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน(ศวปถ.) 
 

9-12 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

และอาจควบคุมไดใ้นระดบัท่ีท าให้ปลอดภยั เช่น การก าหนดมาตรการให้รถรับส่งนกัเรียนทุกคนั ใชส้ัญญาณ
ไฟกระพริบท่ีมีแสงส่องสวา่งมาก เพื่อใหร้ถคนัอ่ืนๆ เห็นไดส้ะดุดตาและใชค้วามระมดัระวงัมากข้ึน 
               2. พฤติกรรมไม่พงึประสงค์ 
                   ในระหวา่งท่ีนกัเรียนเดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียนหรือรถโดยสารหรือรถยนตส์าธารณะ นกัเรียนมี
โอกาสได้รับปัจจยัต่างๆ ทั้ งท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์จากเพื่อนร่วมรถและจากบุคคลอ่ืนหรือจาก
พฤติกรรมของนักเรียนเองได้ตลอดเวลา หรือจากคนขบัรถรับส่งนักเรียน เช่น ยาเสพติด ส่ือส่ิงพิมพ์ลามก  
การไม่เขา้โรงเรียน เป็นตน้พฤติกรรมไม่พึงประสงค ์เป็นความเส่ียงท่ีไม่อาจเกิดข้ึนไดจ้ากนกัเรียนทุกคนหรือ
บางคน แต่สามารถควบคุมมิให้เกิดข้ึนได ้หากมีการก าหนดกลไกในการควบคุมและตรวจสอบ ดว้ยนกัเรียนท่ี
อยูใ่นรถ  เช่น การมีหวัหนา้นกัเรียนประจ ารถและผูช่้วย เพื่อท าหนา้ท่ีในการควบคุมและก ากบัดูแลนกัเรียนท่ีอยู่
บนรถ ให้ปฏิบัติตนตามข้อก าหนดในระหว่างการใช้รถรับส่งนักเรียน ตลอดจนการท าหน้าท่ีเป็นสารวตัร
นกัเรียนประจ ารถเพื่อสอดส่องพฤติกรรมของนกัเรียนในรถแลว้รายงานต่อครูท่ีเก่ียวขอ้ง 
               3. ภัยคุกคามจากการกระท า 
ภยัคุกคามจากการกระท า เป็นการใช้ความรุนแรงกระท าต่อนกัเรียน อาจเกิดข้ึนโดยนกัเรียนท่ีอยูใ่นรถดว้ยกนั 
หรือจากคนขบัรถรับส่งนกัเรียน หรือจากบุคคลท่ีอยู่ภายนอกรถ  เช่น นกัเรียนท าร้ายกนับนรถรับส่งนกัเรียน 
การล้อเล่นหรือการกลั่นแกล้งกันท่ีรุนแรงเกินความสมควรการถูกท าร้ายร่างกายบนรถรับส่งนักเรียนจาก
นกัเรียนต่างสถาบนัหรือจากบุคคลอ่ืนท่ีอยู่นอกรถ ภยัคุกคามจากการกระท าน้ีสามารถควบคุมมิให้เกิดข้ึนได ้
เช่น การมีหวัหนา้นกัเรียนประจ ารถและผูช่้วย การมีประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกนัตก เป็นตน้ 
               4. โรคภัยไข้ติดต่อ 
รถรับส่งนกัเรียนทุกประเภทไม่วา่จะเป็นรถท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศหรือไม่ก็ตาม ก็เป็นแหล่งโรคติดต่อต่างๆ ได้
ง่าย หรืออาจเป็นพาหนะท่ีน าโรคติดต่อไปแพร่กระจายในโรงเรียนและในครอบครัวหรือชุมชนได ้ล าพงัเพียง
นกัเรียน 1 คน ท่ีเป็นโรคติดต่อท่ีสามารถติดต่อไดง่้าน ก็อาจแพร่เช้ือโรคนั้นให้แก่นกัเรียนคนอ่ืนๆ บนรถไดทุ้ก
คน และเม่ือนกัเรียนเหล่านั้นก็จะเป็นผูน้ าโรคติดต่อไปแพร่กระจายยงันกัเรียนคนอ่ืนๆ ในชั้นเรียน และลุกลาม
ไปยงัครู และไปถึงครอบครัวและชุมชนอย่างรวดเร็ว ดงัเช่น การระบาดของโรคคางทูมของนกัเรียนโรงเรียน
บา้นแหลม อ าเภอโป่งน ้ าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ตอ้งหยดุเรียนถึง 2 คร้ัง ในภาคการศึกษาเดียว โรคภยัไขติ้ดต่อเป้
นความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมได ้แต่สามารถจดัการความเส่ียงใหล้ดนอ้ยลงได ้
               5. ภัยธรรมชาติและสัตว์ป่า 
                   ภยัธรรมชาติต่าง เช่น ฝนตกน ้ าท่วม ดินถล่ม ลมพายุตน้ไมใ้หญ่โค่นขวางเส้นทางรถรับส่งนกัเรียน 
เป็นตน้  ภยัธรรมชาติต่างๆ ลว้นเป็นความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมได ้และเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของ
นกัเรียน ซ่ึงอาจท าให้นกัเรียนไดรั้บความไม่ปลอดภยัในระหวา่งเดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียนได ้หรือท าให้รถ
รับส่งนกัเรียนอยูใ่นภาวะท่ีไม่ปลอดภยัหรืออาจเกิดอุบติัเหตุข้ึนได ้  
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                   ภยัจากสัตวป่์า แมว้่าจะมิไดเ้กิดข้ึนทุกจงัหวดัของประเทศไทย แต่ก็อาจเกิดข้ึนได ้ และเป็นความ
เส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมได ้อาจเกิดจากชา้งป่า ลิงป่า หรือสัตวป่์าต่างๆ   เช่น การอาละวาดของชา้งป่าท่ีไล่ท า 
ร้ายรถรับส่งนกัเรียนในอ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรีเป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง เส้นทางความเส่ียงของนักเรียนระหว่างเดนิทางด้วยรถรับส่งนกัเรียน 

 
การจดัการความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆในระหวา่งท่ีนกัเรียนเดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียน สามารถจดัการดว้ยการ
ออกแบบและสร้างกลไกเพื่อให้ท าหน้าท่ีในการควบคุมตรวจสอบและประเมินผลความปลอดภยัเพื่อให้ความ
เส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดส้ามารถควบคุมตรวจสอบและประเมินผลความเส่ียงได ้การก าหนดมาตรฐานของ
รถรับส่งนกัเรียนทุกประเภท คู่มือการท าหนา้ท่ีและชุดความรู้ของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนการก าหนดวิธีการเขา้
มาประกอบอาชีพดว้ยการคดักรองและตรวจสอบประวติัของรถและคนขบัรถ การตรวจสอบและประเมินผลรถ
และการท าหน้าท่ีของคนขบัรถรับส่งนักเรียนโดยนักเรียนและผูป้กครองซ่ึงเป็นมาตรการทางสังคม การใช้
เคร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยีต่างๆ จะส่งผลเป็นแรงกระตุน้ให้คนขบัรถรับส่งนักเรียน เกิดการรับรู้และความ
ตระหนกัต่อการท าหนา้ท่ีอยา่งมีความรับผดิชอบและมีจิตส านึกสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงแนวคดิการจดัการเหตปัุจจยัความเส่ียงของรถรับส่งนักเรียน 
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5.  เครือข่ายรถรับส่งนักเรียน 
               หลกัการและเหตุผลของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
                    1) มีรูปแบบการจดัการรถรับส่งนกัเรียนของสถานศึกษาบางแห่งในระดบัหน่ึงอยูแ่ลว้ 
                    2) นกัเรียนและผูป้กครองในฐานะผูใ้ชบ้ริการ ควรมีสิทธิและส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบรถ
รับส่งนกัเรียน และไดรั้บความคุม้ครอง 
                    3) รถรับส่งนกัเรียน มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะพลวตัรกบัโรงเรียนและนกัเรียนกบัผูป้กครอง 
                    4) ครู เป็นผูอ้ยูใ่กลชิ้ด เห็นสภาพและลกัษณะของรถและคนขบัรถรับส่งนกัเรียนมากกวา่หน่วยงาน
อ่ืนๆ ของรัฐ 
                    5) ครู เป็นผูอ้ยูใ่กลชิ้ดและรับข่าวสารขอ้มูลจากนกัเรียนท่ีใช้รถรับส่งนกัเรียน และสามารถแกไ้ข
ปัญหาไดท้นัท่วงที 
                    6) ครู มีหนา้ท่ีดูแลความปลอดภยัในมิติต่างๆ ของนกัเรียนระหวา่งเดินทาง 
                    7) รถและคนขบัรถรับส่งนักเรียน ควรมีความพร้อมในด้านความปลอดภยัและทกัษะมากกว่ารถ
โดยสารสาธารณะอ่ืนๆ 
                    8) ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจหนา้ท่ี ท าให้โรงเรียนและครู สามารถควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแล
รถรับส่งนกัเรียน เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในมิติต่างๆ ได ้
                    9) รถรับส่งนักเรียนมีลักษณะเป็นการจดัการตนเองของประชาชนในพื้นท่ี เพื่อให้นักเรียนมีรถ
เดินทางไปโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีขนส่งและเจ้าหน้าท่ีต ารวจควรท าหน้าท่ีในด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
มากกวา่การท าหนา้ท่ีทางดา้นการควบคุมตรวจสอบและจบักุม 
                    10) กระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงอ านาจหน้าท่ี ระหวา่ง โรงเรียน นกัเรียน 
กลุ่มคนขับรถรับส่งนักเรียน เจ้าหน้าท่ีขนส่งและเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ก่อให้เกิดรูปแบบการจดัการเพื่อความ
ปลอดภยัร่วมกนั  
               จากการศึกษาแนวคิดทางดา้นจิตวิทยา พบวา่ มนุษยม์กัมีความแปรปรวนทางอารมณ์ พฤติกรรมของ
มนุษยมี์ความตอ้งการไม่ส้ินสุด   มนุษยจึ์งชอบท าตามใจของตนเองเพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ หรือท่ี
เรียกวา่ ความตอ้งการเพื่อประโยชน์ส่วนตน  จนหลงลืมการให้ความส าคญัต่อประโยชน์โดยรวม ทั้งท่ีมนุษย์
เป็นสัตวส์ังคมท่ีตอ้งอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม เป็นชุมชน เป็นสังคม และเป็นประเทศ ดว้ยเหตุน้ี สังคมจึงตอ้งมีการ
ก าหนดกรอบและขอบเขตความประพฤติของมนุษย(์ระเบียบทางสังคมต่อมาเรียกวา่กฎหมาย) เพื่อให้ปฏิบติัไป
ในทิศทางเดียวกัน อันจะน ามาซ่ึงความสงบสุขโดยรวมของชุมชนและสังคมประเทศชาติ หรือท่ีเรียกว่า
ประโยชน์สาธารณะ ดว้ยเหตุน้ี กระบวนการจดัการเพื่อให้รถรับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยั จึงเปรียบเสมือน
กบัขอ้บงัคบัทางสังคมหรือสัญญาประชาคม ท่ีก าหนดข้ึนเพื่อให้คนขบัรถรับส่งนกัเรียนทุกคนปฏิบติัตาม อนัมี
จุดมุ่งหมายเพื่อใหร้ถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนมีความปลอดภยั และคนขบัมีความพร้อมต่อการท าหนา้ท่ีขบัรถ 
 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน(ศวปถ.) 
 

9-15 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

               ดว้ยเหตุน้ี แมว้า่รถรับส่งนกัเรียนจะลกัษณะเป็นการจดัการพึ่งตนเองของประชาชนในพื้นท่ี  เพื่อให้
นักเรียนมีรถเดินทางไปโรงเรียน ใช้รถรับส่งนักเรียนเฉพาะในช่วงเวลาท่ีนักเรียนเดินทางไปโรงเรียนและ
กลับมายงับ้านพกั แต่รถนั้นก็ยงัไม่มีความปลอดภัยเพียงพอต่อการน ามาใช้รับส่งนักเรียน  หากปล่อยให้
ชาวบา้นจดัการกนัเองดงัท่ีผ่านมาการใช้รถรับส่งนักเรียนนอกจากจะไม่มีความปลอดภยัแก่นกัเรียนแลว้ ก็จะ
เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และจะท าให้เกิดการแข่งขนัเพื่อแยง่จ านวนนักเรียนท่ีอยู่บนรถให้มากท่ีสุด 
จนหลงลืมและละเลยต่อความปลอดภยัและมีความเส่ียงจากการเกิดอุบติัเหตุ จึงสมควรท่ีจะตอ้งมีการจดัรูปแบบ
การจดัการทางดา้นการรับส่งนกัเรียน เพื่อให้คนขบัรถรับส่งนกัเรียนปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั มีองคก์รและ
กลไกในการควบคุมตรวจสอบและประเมินผล  ท่ีก าหนดข้ึนเป็นการเฉพาะ เพื่อเกิดความปลอดภยัแก่นกัเรียน
ในระหวา่งเดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียน   
จากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถรับส่งนกัเรียนทั้ง 5 กลุ่ม ตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 2 ของบทน้ีต่างเห็น
พอ้งตรงกนัวา่ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัรถรับส่งนกัเรียน ควรร่วมกนัมีบทบาทในการจดัการให้รถรับส่งนกัเรียนเกิดความ
ปลอดภยั ดว้ยกระบวนการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนโดยมีโรงเรียนเป็นจุดจดัการ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดง แนวคดิเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน 

 
1) โรงเรียนและสถานศึกษา มีความเก่ียวขอ้งกบัรถรับส่งนกัเรียนโดยตรง แมว้า่รถรับส่งนกัเรียนจะมิใช่รถของ
โรงเรียน และทางโรงเรียนกมิ็ไดมี้ส่วนรู้เห็นในการตกลงวา่จา้งดว้ย แต่รถรับส่งนกัเรียนก็เป็นระบบการขนส่งท่ี
เกิดข้ึนโดยผูป้กครองของนักเรียน เพื่อน าพานกัเรียนไปยงัโรงเรียน โรงเรียนจะมีนักเรียนเพิ่มมากข้ึนหรือลด
นอ้ยลง ก็อยูท่ี่จ  านวนรถรับส่งนกัเรียนท่ีไปยงัโรงเรียน โรงเรียนจึงเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์โดยตรงจากรถรับส่ง
นกัเรียน ดงันั้น เม่ือนกัเรียนท่ีอยูบ่นรถรับส่งนกัเรียนแต่งเคร่ืองแบบของโรงเรียน โรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น
ก็ควรจะตอ้งมีบทบาทในการควบคุมดูแลรถรับส่งนกัเรียนใหเ้กิดความปลอดภยัดว้ย  
 

โรงเรียน / ครู นักเรียน      
ผู้ปกครอง

ชมรม                 
รถรับส่งนักเรียน

เจ้าหน้าที่ขนส่ง         
เจ้าหน้าที่ต ารวจ

เครือข่าย                       
รถรับส่งนักเรียน
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                        ดว้ยลกัษณะทางกายภาพของโรงเรียนท่ีมีความแตกต่างกนั ประกอบกบัระบบการจดัการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการดว้ยเง่ือนไขทางดา้นจ านวนนักเรียนหรือขอ้มูลทางตวัเลข ไดส่้งผลให้โรงเรียนต่างๆ 
จ าเป็นตอ้งเขา้ร่วมในสถานการณ์ของการแข่งขนัทางด้านการตลาดเพื่อหาและแย่งชิงนักเรียนให้เขา้เรียนยงั
โรงเรียนของตนเป็นจ านวนท่ีมากๆ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ จึงเป็นความจ าเป็นท่ีโรงเรียนและสถานศึกษาจะตอ้ง
ใช้ประโยชน์จากรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้รถรับส่งนักเรียนเหล่านั้นเป็นเคร่ืองมือในการท าการตลาดของ
โรงเรียน ใหร้ถรับส่งนกัเรียนเหล่านั้นเป็นระบบการขนส่งของโรงเรียนท่ีน านกัเรียนจากสถานท่ีต่างๆ  มาเขา้รับ
การศึกษายงัโรงเรียนของตน ซ่ึงจะส่งผลให้นกัเรียนและผูป้กครองเกิดความเช่ือมัน่ต่อสถานภาพของโรงเรียน
ทั้งในดา้นของการเดินทางและความปลอดภยั  ดว้ยการร่วมเป็นเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนและเป็นจุดจดัการ 
                        บทบาทของโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีมีต่อเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน คือ การเป็นจุดจดัการ
เครือข่ายรถรับส่งนักเรียน ซ่ึงหมายถึง ผู ้บริหารของโรงเรียน ซ่ึงได้แก่ผู ้อ  านวยการโรงเรียนหรือรอง
ผูอ้  านวยการท่ีไดรั้บมอบหมาย ท าหน้าท่ีเป็นประธานเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน มีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุม
และก ากบัดูแลการด าเนินการของภาคีเครือข่ายทั้ง 4 ภาคี ใหเ้ป็นไปตามมาตรการต่างๆ ท่ีก าหนดข้ึน รวมถึงการ
มีอ านาจในการช้ีขาดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
                        นอกจากบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียน ในการท าหน้าท่ีเป็นประธานเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน
แล้ว ผูบ้ริหารโรงเรียนยงัจ าตอ้งแต่งครูคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน ให้มีหน้าท่ีในการดูแลรถรับส่งนกัเรียนท่ี
รับส่งนกัเรียนของโรงเรียนและท าหนา้ท่ีเป็นภาคีเครือข่ายฝ่ายโรงเรียนของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนดว้ย 
                    2)นักเรียนและผูป้กครองท่ีใช้บริการรถรับส่งนกัเรียน ซ่ึงมีบทบาทในฐานะผูใ้ช้บริการ ท่ีจะตอ้ง
ไดรั้บการบริการท่ีดีหรือไม่ดีจากคนขบัรถรับส่งนกัเรียนเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน และในฐานะท่ีผูป้กครองเป็น
ผูช้  าระเงินค่าจา้งรถ จึงสมควรท่ีจะตอ้งมีบทบาทในการรักษาประโยชน์ของบุตรหลานในฐานะผูไ้ด้รับการ
บริการ ใหก้ารเดินทางมีความปลอดภยั ไปถึงโรงเรียนตามก าหนดเวลา โดยสามารถควบคุมตรวจสอบได ้
บทบาทของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน คือ การเป็นภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนฝ่าย
ผูป้กครอง มีอ านาจหน้าท่ีในการ ควบคุมตรวจสอบและประเมินผลคนขบัรถรับส่งนกัเรียนและรถท่ีน ามาใช้
รับส่งนักเรียนตามวิธีการท่ีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนก าหนด  และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อท่ีประชุม
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
                        ในดา้นของนกัเรียนซ่ึงเป็นผูใ้ช้บริการ รถรับส่งนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองติดต่อกนัเป็นเวลาหลายปี 
นกัเรียนจึงตอ้งแสดงบทบาท ในฐานะผูใ้ชบ้ริการและเสมือนเป็นผูว้า่จา้งดว้ยการมีอ านาจหนา้ท่ีในการควบคุม
ตรวจสอบและประเมินผลการขบัรถของคนขบัรถและตวัรถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน วา่มีความปลอดภยัเพียงพอ
หรือไม่ ดว้ยการเป็นหวัหนา้นกัเรียนประจ ารถและผูช่้วย รวมถึงมีอ านาจหนา้ท่ีในการเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ต่อ
ท่ีประชุมเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน เพื่อรถรับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยัตลอดเวลา 
                    3)กลุ่มคนขบัรถรับส่งนักเรียน ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นผูข้บัรถน าพานักเรียนจากบา้นไปส่งยงัโรงเรียน 
และจากโรงเรียนกลบัมายงับา้นพกั จึงมีสถานะเป็นผูใ้ห้บริการ ท่ีจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภยั
ของนกัเรียนทุกคนท่ีอยูบ่นรถ คนขบัรถรับส่งนกัเรียนจึงเป็นตวัจกัรส าคญัในการท าให้เกิดความปลอดภยัหรือ
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ความไม่ปลอดภยัแก่นกัเรียนประกอบกบั คนขบัรถรับส่งนกัเรียนเป็นผูท่ี้ไดผ้ลประโยชน์โดยตรงจากการรับจา้ง
รับส่งนกัเรียน ท าใหมี้อาชีพ มีรายได ้ 
คนขบัรถรับส่งนกัเรียนในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบอาชีพอยูบ่นความปลอดภยัของนกัเรียน จึงควรตอ้งมีบทบาท
ต่อเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน ดว้ยการปฏิบติัหน้าท่ีขบัรถให้มีความปลอดภยั  น าความปลอดภยัมาสู่นกัเรียน 
และจดัเตรียมรถรับส่งนกัเรียนใหมี้ความปลอดภยัและมีความพร้อมตามมาตรการต่างๆ  
ท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ แก่เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน  
                         โครงการศึกษาวิจยัฯ ก าหนดให้คนขบัรถรับส่งนกัเรียน เป็นภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนใน
พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนท่ีรับส่งนักเรียน แต่เน่ืองจากคนขบัและรถรับส่งนักเรียนในแต่ละพื้นท่ีมีเป็น
จ านวนมาก หากให้คนขบัรถรับส่งนกัเรียนทุกคนมีบทบาทในการเป็นภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนดว้ยกนัทุก
คน ก็จะเป็นความยุ่งยากและเป็นอุปสรรคต่อการจดัการ ต่างคนก็อาจจะท าตามใจตนเองไม่ยอมรับกติกา เกิด
ความวุน่วายไม่เป็นระเบียบ 
                         ดว้ยเหตุน้ี โครงการศึกษาวจิยัฯ จึงไดก้ าหนดให้กลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีเครือข่ายรถ
รับส่งนกัเรียน แสดงบทบาทของตนเองใน 2 สถานะ กล่าวคือ 
                         1) บทบาทของการเป็นผูน้ าความปลอดภัยมาสู่นักเรียน ด้วยการ ขบัรถให้มีความปลอดภัย 
ปฏิบติัหน้าท่ีตาม คู่มือ มาตรการ และขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนก าหนดข้ึนรวมถึงการให้
ขอ้คิดเห็นต่างๆ ต่อเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
                         2) บทบาทของการเป็นผูค้วบคุมความปลอดภยัของการรับส่งนกัเรียน ดว้ยการ จดัให ้มีชมรมรถ
รับส่งนกัเรียน เพื่อให้คณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียนท าหนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบประเมินผลและ
คดักรองประวติัคนขบัรถและรถท่ีน ามาใช้รับส่งนักเรียน เพื่อให้มีความปลอดภยัและมีความพร้อมต่อการ
น ามาใชรั้บส่งนกัเรียน รวมถึงใหค้ณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียนเป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจ
ต่างๆ แทนสมาชิกทั้งปวง และมีอ านาจควบคุมลงโทษสมาชิกท่ีฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบได ้
                    4)เจา้หน้าท่ีขนส่งและเจา้หน้าท่ีต ารวจในพื้นท่ี ซ่ึงมีสถานะเป็นเจา้พนักงานของรัฐ ซ่ึงมีอ านาจ
หน้าท่ีบงัคบัเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงเป็นลกัษณะของการใช้กฎหมาย
ควบคุมสถานการณ์ทางสังคม หรือท่ีเรียกวา่ การจดัระเบียบสังคมดว้ยกฎหมาย 
                         แต่เน่ืองจากท่ีผ่านมา การใชอ้  านาจหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีขนส่งและเจา้หน้าท่ีต ารวจกบัรถรับส่ง
นกัเรียน  ยงัไม่สามารถท าใหร้ถรับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยัตามหลกัวศิวกรรมเกิดข้ึนจริง รถรับส่งนกัเรียนก็ 
ยงัมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนซ ้ าๆ นกัเรียนยงัคงไดรั้บบาดเจบ็จากรถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่มีความปลอดภยั 
                         โครงการศึกษาวิจยัฯ จึงได้ออกแบบบทบาทการท าหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีขนส่งและเจา้หน้าท่ี
ต ารวจข้ึนใหม่  จากการ เป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ เป็นผูใ้ช้อ  านาจของรัฐ เป็นผูบ้งัคบัใช้กฎหมายของรัฐ ไปสู่ การ
เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีมีบทบาทอ านาจหน้าท่ีในการควบคุมและตรวจสอบให้รถรับส่งนักเรียน มีความ
ปลอดภยัและเป็นไปตามมาตรการและขอ้ก าหนดต่างๆ ของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ซ่ึงเป็นสัญญาประชาคม
ท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ท่ีเรียกวา่ ประชารัฐ 
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               โดยบทบาทอ านาจหน้าท่ีของบุคคลทั้ง 4 ฝ่าย ดงัท่ีกล่าวน้ี ล้วนแต่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกันทั้ง
ทางตรงและทางออ้มต่อความปลอดภยั การท าหนา้ท่ีของบุคคลทั้ง 4 ฝ่าย น้ี จึงตอ้งร่วมกนัท าหนา้ท่ีจดัการความ
ปลอดภยัอยา่งบูรณาการ ภายใตแ้นวคิด “เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน” โดยมีโรงเรียนเป็นจุดจดัการหลกั 
             เครือข่ายรถรับส่งนักเรียน จึงมีลกัษณะเป็นการบูรณการร่วมกนัดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม  ในการ
จดัการให้รถรับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยั ในมิติของรถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน มิติความพร้อมของคนขบัรถ 
และกระบวนการจดัการเพื่อความปลอดภยั ตามมาตรฐานความปลอดภยั ท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนร่วมกนั
ก าหนด โดยใช ้คู่มือ ชุดความรู้ มาตรการ และเทคโนโลยแีอพพลิเคชัน่ เป็นเคร่ืองมือในการจดัการให้เกิดความ
ปลอดภยั ดงัแผนภาพแสดง แนวคิดจุดจดัการเพื่อความปลอดภยั ท่ีแสดงไวน้ี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดง แนวคดิจุดจดัการความปลอดภัยของรถรับส่งนกัเรียน 

 
           จากภาพแสดงแนวคิดจุดจดัการความปลอดภยัของรถรับส่งนักเรียนท่ีแสดงไวข้า้งตน้น้ี จะเห็นได้ว่า 
รูปแบบการจดัการมีรูปแบบท่ีคลา้ยกบัรูปแบบการจดัการของกิจการรถโดยสารประทาง กล่าวคือ 
1) เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ท าหน้าท่ีเป็นเสมือนคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจงัหวดั โดยมี
ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาท าหนา้ท่ีเป็นประธานภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน โดยมี ครูท่ีดูแลรถรับส่ง
นกัเรียน, ผูแ้ทนนกัเรียนและผูป้กครอง, คณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียน และเจา้หนา้ท่ีขนส่งกบัเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจในพื้นท่ี เป็นภาคีเครือข่ายหรือเป็นคณะกรรมการ   
                   เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน มีบทบาทอ านาจหนา้ท่ีในการออก มาตรการขอ้ก าหนด ต่างๆ เพื่อเป็นขอ้
ปฏิบติัของการใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียน รวมถึงการก าหนดให้น าแอพพลิเคชัน่ และเทคโนโลยีต่างๆ มาใชใ้น
การควบคุมตรวจสอบ  ซ่ึงเป็นกระบวนการจดัการเพื่อความปลอดภยั และมีสถานะเหมือนกฎหมาย ท่ีภาคี
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนทุกภาคส่วนจะตอ้งปฏิบติัตาม ตามขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ท่ีท าไวต่้อกนั 
               2) ชมรมรถรับส่งนักเรียนในพื้นท่ี โดยคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนักเรียน ท าหน้าท่ีเป็นเสมือน
ผูป้ระกอบการขนส่งท่ีได้รับอนุญาต คนขบัรถรับส่งนักเรียนซ่ึงเป็นสมาชิกของชมรมเป็นเสมือนเจา้ของรถ
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ผูเ้ขา้ร่วมเดินรถรับส่งผูโ้ดยสารกบัผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บอนุญาตนั้น โดยนยัน้ี คนขบัรถรับส่งนกัเรียนจะตอ้งอยู่
ภายใตม้าตรการและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนดข้ึน ซ่ึงมีสถานะเหมือนกฎหมาย   และ
คนขบัรถรับส่งนกัเรียนจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของชมรมรถรับส่งนกัเรียนซ่ึงมีสถานะเป็นขอ้บงัคบั
ภายในของชมรมรถรับส่งนกัเรียน รวมถึงจะตอ้งยอมรับการลงโทษจากคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียน
และจากเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
               3) นกัเรียนและผูป้กครอง ท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการเหมือนกบัผูใ้ชบ้ริการในกิจการรถโดยสารประจ า
ทาง ซ่ึงมีกฎหมายให้การรับรองและคุม้ครองสิทธิท่ีมีอยู่นั้น กลไกของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนจะท าให้การ
ให้บริการของรถรับส่งนกัเรียนในดา้นของความปลอดภยัและการบริการดูแล เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละไม่
เส่ือมประโยชน์ 
               4) เจา้หน้าท่ีขนส่งและเจา้หน้าท่ีต ารวจในพื้นท่ี ท าหน้าท่ีเป็นองค์กรของรัฐ เป็นตวัแทนของรัฐ  ใน
การควบคุมและตรวจสอบการท าหนา้ท่ีของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนและความพร้อมของรถรับส่งนกัเรียน และ
การลงโทษแก่ผูท่ี้ฝ่าฝืน หรืออาจท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัเกิดข้ึนแก่การรับส่งนกัเรียน  
               โครงการศึกษาวจิยัฯ ไดอ้อกแบบใหเ้ครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน มีบทบาทอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
                    1) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข มาตรฐาน ของรถประเภทต่างๆ ท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน 
                    2)ก าหนดคุณสมบติัและคุณลกัษณะของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนและคนดูแล 
                    3) ก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ระเบียบ และในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั 
                    4) ก าหนดมาตรการตรวจสอบและประเมินรถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนและคนขบั 
                    5)ก าหนดขอ้บงัคบัและมาตรการลงโทษ และการพน้จากการเป็นสมาชิกเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
                    6)อนุญาตหรือเพิกถอนการขอให้รถรับส่งนกัเรียนและการเป็นคนขบัรถและคนดูแล 
                    7) ก าหนด ปรับปรุง เปล่ียนแปลง อตัราค่าใชบ้ริการของรถรับส่งนกัเรียน 
                    8) ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 

6.  การศึกษาติดตามการเปลีย่นแปลงในพืน้ที่ 
               หลงัจากท่ีได้จดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนและมีภาคีเครือข่ายครบถ้วน ทั้ง 4 ภาคีแล้ว   ขั้นตอน
ต่อไปซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมาก และจะน าไปสู่ขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการ
บริหารจดัการหรือการขบัเคล่ือนความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียนดว้ยรูปแบบ(Model)เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
ท่ีมีโรงเรียนเป็นจุดจดัการท่ีมีความสมบูรณ์ถูกตอ้งมากท่ีสุด และสามารถน าไปใชไ้ดก้บัทุกบริบทของพื้นท่ีได้
อย่างเหมาะสมมากท่ีสุด คือ การศึกษาติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทางพื้นท่ี จากการขบัเคล่ือนของ
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนพื้นท่ีต่างๆ ท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึน 
               โดยโครงการศึกษาวจิยั ไดก้  าหนดหวัขอ้การศึกษา ส าหรับติดตามการเปล่ียนแปลงไว ้5 หวัขอ้ ดงัน้ี 
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ตารางแสดง หวัขอ้การติดตามการเปล่ียนแปลงทางพื้นท่ีของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 

ความปลอดภยั        
ตวัรถ 

ความพร้อม
คนขบัรถ 

กระบวนการ  
จดัการ 

ความสัมพนัธ์     
เชิงอ านาจหนา้ท่ี 

คุณภาพชีวติ 
ของนกัเรียน 

ป้ายขอ้ความ การจดัเตรียมรถ การตรวจสอบรถ นโยบาย/ค าสัง่ ความปลอดภยัของรถ 
ไฟสญัญาณกระพริบ การปฏิบติัตามคู่มือ การตรวจสอบประวติั บนัทึกขอ้ตกลง MOU ความเส่ียงต่างๆ 

ท่ีกั้นกนัตก/ประตปิูดเปิด รายงานรับส่งนกัเรียน การควบคุมตรวจสอบ กฎหมายท่ีเหมาะสม การบริการท่ีไดรั้บ 
ความมัน่คงท่ีนัง่ พฤติกรรมบุคคล การประเมินผล 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม 

               หัวข้อการศึกษาส าหรับติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการขบัเคล่ือนของเครือข่ายรถรับส่ง
นักเรียน ทั้ ง 5 หัวข้อหลัก ตามตารางท่ีแสดงให้ดูน้ี  จะท าให้ทราบข้อมูลของแต่ละพื้นท่ีว่า ได้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในหัวขอ้ใดไปอย่างไร อะไรเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง แต่ละเครือข่ายได้มีวิธีการ
จดัการอยา่งไร การเปล่ียนแปลงนั้นไดเ้กิดผลตามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่อย่างไร พร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลง 5 หัวขอ้หลกัน้ี กบัพื้นท่ีเครือข่ายอ่ืนๆ วา่ผลท่ีเกิดข้ึนมีความเหมือนและแตกต่างกนัอยา่งไร และ
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงกับพื้นท่ีท่ีมิได้จดัตั้ งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนไวด้้วยเพื่อน าข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาติดตามการเปล่ียนแปลง มาวิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์กระบวนการบริหารจดัการของเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียนใหมี้ความเหมาะสมและสามารถน าไปใชไ้ดก้บัทุกพื้นท่ีต่อไป 
               โครงการศึกษาวิจยั ได้ก าหนดวงจรความสัมพนัธ์ส าหรับการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
พื้นท่ี โดยก าหนดใหค้วามปลอดภยัของนกัเรียนระหวา่งเดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียน คือ การมีคุณภาพชีวติท่ีดี
ของนกัเรียนเป็นเป้าหมายสูงสุด วงจรความสัมพนัธ์น้ีก็คือเส้นทางของกระบวนการบริหารจดัการของเครือข่าย
รถรับส่งนักเรียน ซ่ึงมีจุดเร่ิมต้น จากตวัรถท่ีน ามาใช้รับส่งนักเรียน และตามด้วยความพร้อมของคนขบัรถ 
ระบบการจดัการ การมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนในรูปแบบของภาคีเครือข่ายหรือท่ีเรียกว่าความสัมพนัธ์เชิง
อ านาจหน้าท่ี ซ่ึงจะน าไปสู่เป้าหมายปลายทางคือนักเรียนมีความปลอดภยัในระหว่างเดินทางด้วยรถรับส่ง
นกัเรียน ก็คือ การมีคุณภาพชีวติท่ีดี ดงัแผนภาพท่ีแสดงใหดู้น้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ แสดงวงจรความสัมพนัธ์การเปลีย่นแปลงในพืน้ทีเ่ครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
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จะเห็นได้ว่า หัวขอ้การศึกษาติดตามการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ี ดงัท่ีแสดงไวต้ามตารางน้ี  มีความสัมพนัธ์กบั
ภารกิจหนา้ท่ีของ 4 ภาคีเครือข่ายในลกัษณะพลวตัรต่อกนั จะขาดการร่วมท าหนา้ท่ีของภาคีเครือข่ายใดเครือข่าย
หน่ึงไม่ได ้เพราะจะท าใหเ้กิดการเบ่ียงเบนขอ้มูลในทนัที 

7.  ประโยชน์ของเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน 
ประโยชน์ของเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน 
1) รถรับส่งนกัเรียนทุกประเภททุกลกัษณะมีความปลอดภยัเพิ่มข้ึน 
2)คนขบัรถมีความพร้อมและทกัษะในการขบัรถ 
3) มีการควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแลอยา่งเป็นระบบ ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม 
4) นกัเรียนมีรถเดินทางไปโรงเรียนและกลบัมายงับา้น 
5)คนขบัรถรับส่งนกัเรียนมีความมัน่คงในการประกอบอาชีพ 
6)โรงเรียนมีระบบดูแลนกัเรียนและการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
7) ลดความเส่ียงจากการเกิดอุบติัเหตุทางถนน 
ประโยชน์ทีโ่รงเรียนจะได้รับ 
1) รถรับส่งนักเรียนคนัเดิมท่ีน านักเรียนมาโรงเรียน ยงัคงไดว้ิ่งรับส่งนักเรียนไดต่้อไป เพราะถา้เป็นรถรับส่ง

นกัเรียนคนัใหม่ ก็หมายถึงคนขบัรถคนใหม่ ผูป้กครองและนกัเรียนจะไม่มีความไวว้างใจต่อคนขบั 
2) นกัเรียนมีความปลอดภยัในระหวา่งเดินทาง ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ความเส่ียง ไดแ้ก่ ความปลอดภยัจากอุบติัเหตุ 

จากพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ จากภัยคุกคามการกระท า จากโรคภัยไข้ติดต่อ และจากภัยธรรมชาติ 
และสัตวป่์า 

3) ระบบการดูแลนกัเรียนดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม ซ่ึงหมาย คนขบัรถรับส่งนกัเรียนซ่ึงนอกจากจะท าหนา้ท่ี
เป็นเสมือนผูป้กครองนกัเรียนแลว้ ยงัท าหนา้ท่ีเป็นก่ึงสารวตัรนกัเรียนให้กบัโรงเรียนดว้ย เพราะคนขบัตอ้ง
ดูแลทางดา้นพฤติกรรมของนกัเรียนดว้ย 

4) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของนกัเรียน จากความปลอดภยัของนกัเรียนในระหว่างเดินทางจาก 5 ปัจจยั
ความเส่ียงดงัท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ ท่ี 2 น้ี จะท าใหน้กัเรียนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อ
ความฉลาดทางอารมณ์ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน เป็นการเสริมสร้างการใฝ่รู้และยากเรียนรู้ ซ่ึงเป็น
รากฐานความประพฤติของนักเรียนท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนท่ีเดินทางด้วยรถรับส่ง
นกัเรียนมีคุณภาพชีวติท่ีดีกวา่นกัเรียนท่ีเดินทางดว้ยตนเองหรือดว้ยระบบการเดินทางอยา่งอ่ืนๆ 

5) จ  านวนนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากรถรับส่งนกัเรียนเป็นระบบการขนส่งท่ีน าพานักเรียนไปยงัโรงเรียนให้
ไดรั้บการศึกษา หากโรงเรียนมีส่วนร่วมท าให้ระบบการเดินทางของนกัเรียนเป็นส่วนหน่ึงของภารกิจของ
โรงเรียน มีการควบคุมและก ากบัดูแล นกัเรียนและผูป้กครองก็จะมีความเช่ือมัน่ต่อความปลอดภยัท่ีจะไดรั้บ
และตดัสินใจเขา้เรียนท่ีโรงเรียน  
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9-22 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

 
ประโยชน์ทีเ่จ้าหน้าทีข่นส่งและเจ้าหน้าทีต่ ารวจจะได้รับ 
1) รถรับส่งนกัเรียนทุกคนัมีความปลอดภยัเพิ่มข้ึน ไม่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุทางถนน 
2) สามารถควบคุมตรวจสอบรถและคนขบัรถ ไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม และโดยมีเคร่ืองมือทางเทคโนโลย ี

เช่น ระบฐานข้อมูลประวติั แอพพลิเคชั่น โทรศัพท์ท่ีใช้ระบบไลน์ เป็นเคร่ืองมือในการติดตามและ
ตรวจสอบ  

3) มีผูช่้วยในการควบคุมตรวจสอบท่ีมาจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ช่วยเป็นหูเป็นตาและสอดส่องดูแลให ้
4) เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมรถรับส่งนกัเรียนท่ีมีอยู่แลว้และไม่มีความปลอดภยั ให้มีความปลอดภยัเพิ่มข้ึน

ตามท่ีก าหนด และจ ากดัจ านวนรถรับส่งนกัเรียนท่ีมีอยูแ่ลว้และไม่ถูกตอ้ง ไม่ใหมี้จ านวนเพิ่มข้ึน   
5) เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมรถรับส่งนกัเรียนท่ีจะเขา้มาใหม่ ให้มีความปลอดภยัตามท่ีก าหนด และไม่ให้มี

จ  านวนมากเกินไป จนเกิดการแยง่ชิงนกัเรียน 
6) บงัคบัใชก้ฎหมายไดอ้ยา่งสบายใจ จากความชดัเจนของกระบวนการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน  
ประโยชน์ของคนขับรถรับส่งนักเรียน 
1) มีความมัน่คงในการประกอบอาชีพ สามารถใช้รถคนัเดิมประกอบอาชีพได้ต่อไป และไม่ตอ้งวิตกว่าจะมี

คนขบัรถคนัอ่ืนๆ มาแยง่ชิงนกัเรียนไป  
2) มีความปลอดภยั ไม่ตอ้งเส่ียงต่อการรับผิดชดใชค้่าเสียหายและถูกด าเนินคดี เพราะรถรับส่งนกัเรียนมีความ

ปลอดภยั และมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบ ช่วยท าใหใ้ชร้ถมีความปลอดภยัและขบัรถท่ีปลอดภยั 
3) กระบวนการของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ท าให้ลดจ านวนนกัเรียนในรถให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  แต่ได้

ค่าจา้งเพิ่มข้ึน ท าใหมี้รายไดพ้อต่อการประกอบอาชีพ และมีความเส่ียงตามจ านวนนกัเรียนลดลง 
4) มีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ เพราะเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีท าให้นกัเรียนมีความปลอดภยัในระหวา่ง

เดินทาง 
8.  บทบาทอ านาจหน้าทีข่องภาคีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน 
อ านาจหน้าทีข่องชมรมรถรับส่งนักเรียน 
1) คดักรองและตรวจสอบประวติัคนขบัรถรับส่งนกัเรียนและผูดู้แลนกัเรียน 
2) จดัท าประวติัรถและคนขบัรถรับส่งนกัเรียน (เช่ือมโยงระบบสารสนเทศ) 
3) ตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนกัเรียนตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
4) เสนอขออนุญาตใชร้ถรับส่งนกัเรียนและเป็นผูป้ระจ ารถต่อเครือข่ายฯ 
5) ควบคุมและตรวจสอบการท าหนา้ท่ีของคนขบัและความพร้อมของรถ 
6) ประเมินผล แกไ้ข และพฒันา 
7) การลงโทษและการเขา้มาประกอบอาชีพ 
8) รายงานวเิคราะห์ความเส่ียงและจุดเส่ียงในเส้นทางรถรับส่งนกัเรียน 
9) ร่วมมือกบัเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนและภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ 
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9-23 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

อ านาจหน้าทีข่องคนขับรถและคนดูแลนักเรียน 
1) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามคู่มือและชุดความรู้ 
2) ตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนและหลงัรับส่งนกัเรียน 
3) รายงานการซ่อมบ ารุงรักษารถ 
4) รายงานพฤติกรรมของนกัเรียนระหวา่งเดินทางต่อโรงเรียนและครู 
5) รายงานพฤติกรรมการท าหนา้ท่ีของผูป้ระจ ารถคนัอ่ืน 
6) เขา้รับการฝึกอบรมตามท่ีชมรมและเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
7) รายงานการรับส่งนกัเรียนตามรูปแบบและวธีิการท่ีเครือข่ายฯ ก าหนด 
8) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีชมรมและเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
9) วเิคราะห์ความเส่ียงและจุดเส่ียงในเส้นทางรับส่งนกัเรียน  
อ านาจหน้าทีข่องหัวหน้านักเรียนประจ ารถและผู้ช่วย 
1) ควบคุมตรวจสอบและก ากบัการท าหนา้ท่ีของผูป้ระจ ารถ 
2) รายงานการใชบ้ริการรถรับส่งนกัเรียน  
3) ตรวจสอบและรายงานพฤติกรรมเส่ียงของนกัเรียนบนรถ 
4) ตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนกัเรียน 
5) ประเมินผล ความพร้อมของรถรับส่งนกัเรียนและการท าหนา้ท่ีของผูป้ระจ ารถ 
6) ใหข้อ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นต่างๆ  
อ านาจหน้าทีข่องผู้บริหารโรงเรียนและครูทีดู่แลรถรับส่งนักเรียน 
1) ควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแลรถรับส่งนกัเรียน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน

ก าหนด 
2) ควบคุมและตรวจสอบการท าหน้าท่ีของคนขบัและคนดูแลนักเรียน เพื่อให้เป็นไปตามท่ีเครือข่ายรถรับส่ง

นกัเรียนก าหนด 
3) ตรวจสอบและประเมิน รถท่ีใชรั้บส่งนกัเรียนและผูป้ระจ ารถ 
4) วา่กล่าวตกัเตือนและลงโทษผูป้ระจ ารถ 
5) ก าหนดเง่ือนไขเฉพาะเร่ืองภายในโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียน./ 
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10-1 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

บทที ่10  คู่มือชุดความรู้ 

               หลกัการและเหตุผล 

               กิจการรับจา้งรับส่งนักเรียน ท่ีประชาชนหรือชาวบ้านหันมาประกอบเป็นอาชีพ หรือเพราะความ
จ าเป็นทางครอบครัวหรือชุมชนท่ีตอ้งเขา้มารับภาระท าหนา้ท่ีในการขบัรถรับจา้งรับส่งนกัเรียน ซ่ึงเรียกกนัว่า 
“รถโรงเรียน” หรือ “รถรับส่งนกัเรียน” หรือ “รถประจ า” นั้น มีลกัษณะเป็นงานบริการให้กบันกัเรียนในฐานะ
ผูใ้ช้บริการและผูป้กครองในฐานะผูว้่าจา้ง ซ่ึงประกอบด้วย งานทางดา้นความปลอดภยัระหว่างการเดินทาง
ประการหน่ึง กบังานทางดา้นการให้บริการต่างๆ อีกประการหน่ึง ดว้ยเหตุน้ี คนขบัรถรับส่งนกัเรียนในฐานะผู ้
ให้บริการและคนดูแลนักเรียน จึงตอ้งมีภารกิจหน้าท่ีท่ีจะตอ้งจดัท าบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นกัเรียนใน
ฐานะท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการเป็นส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ย หลกัการบริการ 5 ประการ ไดแ้ก่ 1)ความปลอดภยั 2)การตรง
ต่อเวลา 3)ความสะดวก 4)ความสะอาด และ 5)ความรับผดิชอบ 

               เม่ือพิจารณาในดา้นของขอบเขตภารกิจหนา้ท่ีของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน จะเห็นวา่มีลกัษณะเป็นงาน
การปฏิบติัการ(Operation) ทางด้านความปลอดภยั(Safety) และงานทางด้านการบริการ(Services) ท่ีต้องการ
ความสม ่าเสมอ(Consistency) และความต่อเน่ือง(Continuity) ในการปฏิบติั ดว้ยเหตุน้ี หนา้ท่ีของคนขบัรถรับส่ง
นักเรียนและคนดูแลนักเรียน จึงมีบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัมากกว่างานในหน้าท่ีของคนขบัรถโดยสารหรือรถ
รับจา้งสาธารณะทัว่ไป และไม่อาจน ากฎหมายท่ีก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของคนขบัรถรับจา้งหรือรถโดยสารท่ี
จะตอ้งปฏิบติัต่อผูใ้ช้บริการหรือผูโ้ดยสาร มาเป็นหน้าท่ีของคนขบัรถรับส่งนักเรียนและคนดูแลนกัเรียนเพื่อ
ปฏิบติัต่อนกัเรียนได ้

               พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พุทธศกัราช 2546 มาตรา 4  บญัญติัว่า “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซ่ึงมี
อายุต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผูท่ี้บรรลุนิติภาวะดว้ยการสมรส   และ “นกัเรียน” หมายความวา่ เด็ก
ซ่ึงก าลงัรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ทั้งประเภทสามญัศึกษาและอาชีวศึกษาหรือ
เทียบเท่าอยูใ่นสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน และมาตรา 22 วรรคแรก บญัญติัวา่ การปฏิบติัต่อเด็กไม่วา่กรณีใด 
ให้ค  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคญัและไม่ให้มีการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม   ความหมายตามท่ี
กล่าวมาน้ีมีรากฐานมาจาก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC) ของ
องคก์ารสหประชาชาติ  ซ่ึงเป็นกฎหมายระหวา่งประเทศ และรัฐบาลไทยไดใ้หก้ารรับรองอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิ
เด็ก โดยก าหนดเป็นสิทธิพื้นฐานของเด็ก ไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ 1)สิทธิการมีชีวิตอยูร่อด (Right of Survival)  2)
สิทธิในการพฒันา (Right of Development)  3)สิทธิในการไดรั้บการคุม้ครอง (Right of Protection) และ 4)สิทธิ
การมีส่วนร่วม (Right of Participation) โดยนัยตามสิทธิของเด็กหรือนักเรียนท่ีเกิดข้ึนโดยกฎหมายน้ี เด็ก
นกัเรียนท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียนเป็นยานพาหนะในการเดินทาง จึงตอ้งไดรั้บความปกป้องคุม้ครองป้องกนัและการ
ดูแลท่ีดีและเอาใจใส่เป็นพิเศษจากรัฐ และจากคนขบัรถและคนดูแลนกัเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภยั
และไดรั้บการบริการท่ีดีตลอดเวลาระหวา่งการเดินทาง  
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10-2 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

               กรมการขนส่งทางบกไดมี้บนัทึกขอ้ความ ลงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 ก าหนดแนวทางปฏิบติัในการ
อนุญาตใหใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลรับจา้งรับส่งนกัเรียน โดยไดก้ าหนดให้คนขบัรถและคนดูแลนกัเรียนมีหนา้ท่ีท่ี
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงก าหนดความปลอดภยัในการรับจา้งบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 ซ่ึงออกตาม
ความในพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522  แต่การก าหนดหนา้ท่ีของคนขบัรถและคนดูแลนกัเรียนดงักล่าว เป็น
เพียงการก าหนดหน้าท่ีให้ปฏิบติัอย่างกวา้งๆ มิไดก้ าหนดว่าจะตอ้งมีหน้าท่ีอะไรและท าอย่างไรบา้ง และเม่ือ
พิจารณาถึงวตัถุประสงค์ของการออกกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่า กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นเพียง
ขอ้ก าหนดพื้นฐานส าหรับการท าหน้าท่ีของคนขบัรถรับจา้งสาธารณะท่ีปฏิบติัแก่ผูโ้ดยสารทัว่ๆ ไป และเม่ือ
พิจารณาถึงบทบาทขอบเขตการท าหน้าท่ีของ คนขบัรถรับส่งนักเรียนและคนดูแลนักเรียน จะเห็นว่ามีความ
แตกต่างและมีความส าคญัมากกวา่ เพราะการท าหน้าท่ีของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนและคนดูแลนกัเรียน มิไดมี้
ความผูกพนัตามอ านาจหนา้ท่ีต่อนกัเรียนในฐานะผูใ้ชบ้ริการเท่านั้น หากแต่ยงัตอ้งมีความผกูพนัและรับผดิชอบ
ต่อพ่อแม่หรือผูป้กครองของนกัเรียนท่ีเป็นผูว้า่จา้ง และรวมถึงโรงเรียนและครูท่ีนกัเรียนเขา้รับการศึกษาอยูน่ั้น
ดว้ย  

               จะเห็นว่า หน้าท่ีของคนขบัรถรับส่งนักเรียนและคนดูแลนักเรียน มีความส าคญัต่อการเดินทางของ
นกัเรียนดว้ยรถรับส่งนกัเรียนเป็นอยา่งมาก คนขบัรถรับส่งนกัเรียนและคนดูแลนกัเรียน จึงตอ้งมีความเขม้งวด
หรือระดบัการใหบ้ริการทางดา้นความปลอดภยัและการบริการท่ีมากกวา่หรือสูงกวา่การใหบ้ริการของคนขบัรถ
โดยสารสาธารณะประเภทต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ การท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนผูป้กครองของนกัเรียนระหวา่งเดินทาง ตั้งแต่
รับนกัเรียนจากประตูบา้นข้ึนรถและไปส่งสู่ประตูโรงเรียนในช่วงเชา้ และในช่วงเยน็รับจากประตูโรงเรียนไป
ส่งถึงผูป้กครองหรือประตูบา้นพกั โดยในระหวา่งทางจกัตอ้งดูแลและเอาใจใส่นกัเรียนทุกคนท่ีอยูบ่นรถอย่าง
เป็นพิเศษ ประดุจวา่นกัเรียนคนนั้นเป็นบุตรหลานของตนเอง จะให้นกัเรียนลงกลางทางก่อนถึงโรงเรียนหรือถึง
บา้นก็ไม่ได ้จะปล่อยให้นกัเรียนเล่นซุกซนหรือกลัน่แกลง้กนับนรถก็ไม่ได ้จะปล่อยให้นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค์ไม่ได้ก็ไม่ได ้ ทั้งน้ีเพราะลกัษณะการว่าจา้งให้รับส่งนักเรียน มิไดมี้ความผูกพนักนัเฉพาะใน
ฐานะผูว้า่จา้งกบัผูรั้บจา้งเท่านั้น หากแต่ยงัมีความผูกพนัต่อกนัในฐานะการมอบหมายอ านาจปกครองนกัเรียน
ระหวา่งเดินทางจากผูป้กครองให้แก่คนขบัรถรับส่งนกัเรียนนั้นดว้ย หรืออาจกล่าวไดว้า่ คนขบัรถรับส่งนกัเรียน
จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความพร้อมต่อการท าหน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบและมีจิตส านึกการบริการมากกว่า
คนขบัรถสาธารณะทัว่ๆ ไป 

               เม่ือศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัหนา้ท่ีของผูป้ระกอบการรถโดยสารและหนา้ท่ีของคนขบัรถโดยสารตาม
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 รวมถึงหน้าท่ีของคนขบัรถโดยสารสาธารณะตามพระราชบญัญติั
จราจรทางบก พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและประกาศกรมการขนส่งทางบกท่ีเก่ียวข้อง จะพบว่า หน้าท่ีของ
ผูป้ระกอบการรถโดยสารและหนา้ท่ีของคนขบัรถตามกฎหมายดงักล่าว เป็นแต่เป็นหนา้ท่ีพื้นฐานของคนขบัรถ
รับส่งนักเรียนด้วย เช่น บทบญัญัติตามลกัษณะ 11 รถบรรทุกคนโดยสาร ตามกฎหมายรถยนต์ บทบญัญัติ
เก่ียวกบัหน้าท่ีของผูป้ระจ ารถ ตามหมวด 7 ผูป้ระจ ารถ ตามกฎหมายขนส่ง เป็นตน้  แต่เน่ืองงานลกัษณะของ
กิจการรับส่งนกัเรียนท่ีจะตอ้งเพิ่มความดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ หน้าท่ีของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนจึงตอ้ง
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ก าหนดข้ึนให้มีรายละเอียดและความชัดเจนมากข้ึน รวมทั้งการท าหน้าท่ีก็จะตอ้งสัมพนัธ์โดยตรงกบัการท า
หนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ กบัรถรับส่งนกัเรียน ดว้ย 
               ด้วยเหตุน้ี คู่มือหรือชุดความรู้การท าหน้าท่ีของคนขบัรถรับส่งนักเรียนและคนดูแลนักเรียน จึงมี
ความส าคญัและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการท าหน้าท่ีของคนขบัและคนดูแลนักเรียน เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ี
ส่งผลใหก้ารท าหนา้ท่ีของคนขบัและคนดูแลนกัเรียนเป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางหรือ
มาตรฐานเดียวกนั คู่มือหรือชุดความจึงเป็นเสมือนแผนท่ีหรือเข็มทิศน าทางให้คนขบัรถและคนดูแลนักเรียน
ทราบและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบติัว่า ควรท าอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบติักบันักเรียนอย่างไรและเม่ือใด 
สามารถติดตามการท าหน้าท่ีของคนขบัรถและคนดูแลนักเรียนได้ทุกขั้นตอน ช่วยลดความเส่ียงจากการเกิด
อุบติัเหตุทางถนน ลดความขดัแยง้กบันักเรียนและผูป้กครองและกบัเจา้หน้าท่ีหน่วยงานของรัฐต่างๆ และลด
ความขดัแยง้ภายในของกลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนและคนดูแลนกัเรียนนั้นดว้ย 

               ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ดว้ยการใชแ้บบสอบถาม และการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลแบบไม่
เฉพาะเจาะจง แก่กลุ่มคนขบัรถรับส่งนักเรียน นักเรียนและผูป้กครองท่ีใช้รถรับส่งนักเรียน เจา้หน้าท่ีขนส่ง 
เจา้หนา้ท่ีต ารวจในพื้นท่ี และประชาชนทัว่ไป ในพื้นท่ีน าร่องจงัหวดัจนัทบุรี พื้นท่ีคู่ขนาน และจงัหวดัอ่ืนๆ ต่าง
ให้ค  าตอบและมีความเห็นท่ีตรงกนัวา่ ควรมีคู่มือการปฏิบติัหนา้ท่ีของ คนขบัรถรับส่งนกัเรียน คนดูแลนกัเรียน 
นักเรียนท่ีใช้รถรับส่งนักเรียนและผูป้กครอง โรงเรียนและครูท่ีดูแลรถรับส่งนักเรียน และผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ 
รวมถึงคูมื้อและชุดความรู้ในการตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนและการประเมินคนขบัรถ เพราะจะท าให้เกิด
กระบวนการจดัการเพื่อความปลอดภยัอยา่งเป็นระบบและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง คนขบัรถรับส่งนกัเรียน ขบัรถ
ดว้ยความปลอดภยัมากยิ่งข้ึน และคนดูแลนักเรียนก็จะรู้จกัและท าหน้าท่ีของตนไดดี้ยิ่งข้ึน และลดความเส่ียง
จากการเกิดอุบติัเหตุทางถนน  
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               1. คู่มือหน้าทีข่องเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน 
 
1.บทน า 
                   เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน หมายถึง กระบวนการร่วมกนัระหวา่ง โรงเรียน ชมรมรถรับส่งนกัเรียน 
นักเรียนและผูป้กครองท่ีใช้รถรับส่งนักเรียน เจา้หน้าท่ีส านักงานขนส่งและเจ้าหน้าท่ีต ารวจในพื้นท่ี เพื่อ
ขบัเคล่ือนมาตรฐานความปลอดภยัของ (1)รถท่ีชาวบา้นน ามาใช้รับจา้งผูป้กครองรับส่งนักเรียน (2)คนขบัรถ
รับส่งนักเรียนและผูดู้แลนักเรียน และ (3)การจดัการเพื่อความปลอดภยั  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีก าหนด 
                   มาตรฐานความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียน หมายถึง ขอ้ก าหนดลกัษณะหรือมาตรฐานของรถรับส่ง
นักเรียน และข้อก าหนดคุณสมบัติความพร้อมของคนขับรถและผูค้วบคุมดูแลนักเรียน และหมายรวมถึง
ขอ้ก าหนด มาตรการหรือประกาศอ่ืนๆ ของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ดว้ย 
                   การขบัเคล่ือน หมายถึง กระบวนการด าเนินการเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามมาตรฐานความปลอดภยัรถ
รับส่งนกัเรียน 
                   รถรับส่งนกัเรียน หมายถึง รถของชาวบา้นท่ีน ามารับจา้งผูป้กครองโดยไดค้่าจา้ง เพื่อรับส่งนกัเรียน
เป็นการประจ าจากบา้นไปยงัโรงเรียนและจากโรงเรียนกลบัไปยงับา้นพกั 
                   โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษา ท่ีมีรถของชาวบา้นและน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน 
                   นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนท่ีใชบ้ริการรถรับส่งนกัเรียน 
                   ผูป้กครอง หมายถึง ผูป้กครองนกัเรียนท่ีใชบ้ริการรถรับส่งนกัเรียน 
                   ครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน หมายถึง ครูท่ีไดรั้บการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ใหท้  าหนา้ท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน  
 
2. เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
               1. เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ประกอบดว้ยภาคีเครือข่าย 4 ภาคีเครือข่าย ดงัน้ี  
                          1)โรงเรียนโดยครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน  
                          2)ชมรมรถรับส่งนกัเรียนหรือสมาคมรถรับส่งนกัเรียนโดยคณะกรรมการชมรมหรือสมาคม   
                          3)นกัเรียนและผูป้กครองท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียนและรวมถึงกรรมการสถานศึกษาและกรรมการ
เครือข่ายผูป้กครอง   
                          4)เจา้หนา้ท่ีขนส่งและเจา้หนา้ท่ีต ารวจในพื้นท่ี  
               2. เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน จะก าหนดให ้คณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะกรรมการเครือข่าย
ผูป้กครอง ร่วมเป็นเครือข่ายในฝ่ายภาคีเครือข่ายนกัเรียนและผูป้กครองของโรงเรียนดว้ยหรือไม่ก็ได ้กรณีให้
เขา้ร่วมเป็นเครือข่าย ตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 2 คน 
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               3. ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจหนา้ท่ีของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน เกิดข้ึนโดยการลงนามในบนัทึกความ
ร่วมมือจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน และมีผลผูกพนัตลอดไป แมว้่าภาคีเครือข่ายจะเปล่ียนผูบ้ริหารหรือ
คณะกรรมการเป็นชุดใหม ่
               4. ผูอ้  านวยการโรงเรียนเป็นประธานเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนของโรงเรียน หรือจะมอบหมายให้รอง
ผูอ้  านวยการคนใดคนหน่ึงท าหนา้ท่ีแทนก็ได ้
               5. การด าเนินการในเร่ืองใดๆ ของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนยอ่มเป็นไปตามมติท่ีประชุม กรณีท่ีผลการ
ออกเสียงลงมติในเร่ืองใดๆ เท่ากนั ใหป้ระธานเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  
                   องคป์ระชุมของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ตอ้งมีครบส่ีภาคีเครือข่ายจึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม 
              6. ให้ท่ีประชุมแต่งตั้งเลขานุการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน จากบุคคลท่ีเห็นสมควร มีจ านวนไม่เกิน 2 
คน เพื่อท าหนา้ท่ีจดบนัทึกการประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติใดๆ 
               7. เครือข่ายรถรับส่งนักเรียน มีอ านาจหน้าท่ีในการขับเคล่ือนมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่ง
นักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนก าหนด โดยยึดหลักแห่งความ
ปลอดภยัของนักเรียนในระหว่างเดินทางเป็นประการส าคญั โดยสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงทางสังคม
และวถีิของชุมชนในพื้นท่ีนั้นๆ และตอ้งไม่ยุง่เก่ียวกบักิจกรรมใดๆ ทางการเมือง 
 
3. บทบาทอ านาจหนา้ท่ี 
               1. ก าหนด มาตรฐานความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียน ประกอบดว้ย 
                       1) หลกัเกณฑแ์ละคุณลกัษณะของรถประเภทต่างๆ ท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน 
                       2) คุณสมบติัและคุณลกัษณะของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนและผูดู้แลนกัเรียน 
                       3) หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ข้อบงัคบั มาตรการ การวิเคราะห์ความเส่ียง การฝึกอบรม และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวกบัการขบัเคล่ือนมาตรฐานความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียน  
                       4) มาตรการตรวจสอบและประเมินผล รถท่ีใช้รับส่งนักเรียนและการให้บริการของคนขบัรถ
รับส่งนกัเรียน   
                       5) ก าหนดขั้นตอนและวิธีการรายงาน การรับส่งนกัเรียนของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน และการใช้
บริการรถรับส่งนกัเรียนของนกัเรียนและหัวหน้านักเรียนประจ ารถและผูช่้วย ดว้ยเทคโนโลยีโทรศพัท์ระบบ
ไลน์ และอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 
               2. พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการขบัเคล่ือนมาตรฐานความปลอดภยัของรถรับส่งนักเรียน  
ตามขอ้เสนอของภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
               3. ควบคุมตรวจสอบ ก ากับดูแล ให้ค  าแนะน า การด าเนินการของภาคีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด  
               4. ประชุมเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อด าเนินการและแก้ไขปัญหา การ
ขบัเคล่ือนมาตรฐานความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียน  
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               5. ให้ความเห็นชอบ และหรือเพิกถอนในการอนุญาตให้ใช้รถเพื่อรับส่งนกัเรียน และการอนุญาตให้
เป็นคนขบัรถรับส่งนกัเรียนและหรือผูดู้แลนกัเรียน 
              6. ควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแล ชมรมรถรับส่งนกัเรียนและคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียน 
เพื่อให้ปฏิบัติและด าเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกรอบและขอบเขตของ ข้อก าหนด มาตรการ หลักเกณฑ ์
เง่ือนไข และอ่ืนๆ ท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด  
                   ในกรณีท่ี สมาชิกชมรมรถรับส่งนกัเรียนหรือกรรมการของชมรมรถรับส่งนกัเรียน กระท าการใดๆ 
ท่ีเป็นการฝ่าฝืนต่อ ขอ้ก าหนด มาตรการ หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และอ่ืนๆ ท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนดข้ึน 
หรือกระท าการเป็นปรปักษ์ต่อเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน หรือกระท าดว้ยการใดๆ ท่ีอาจท าให้นักเรียนได้รับ
ความเส่ียงในระหวา่งเดินทาง หรือท าให้ไดรั้บอนัตราย ให้ท่ีประชุมเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนมีมติให้ สมาชิก
หรือกรรมการคนนั้น พน้จากการเป็นสมาชิกเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนไดท้นัที 
                   บุคคลท่ีถูกเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน มีมติให้พน้จากการเป็นสมาชิก ไม่สามารถขอเป็นสมาชิก
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนนั้นหรือเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนแห่งอ่ืนได ้            
               7. ก าหนด ปรับปรุง เปล่ียนแปลง อตัราค่าใชบ้ริการรถรับส่งนกัเรียน 
               8. ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
               9. หน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนเห็นสมควร ภายใตก้รอบและขอบเขตการขบัเคล่ือน
มาตรฐานความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียน 
             10. เครือข่ายรถรับส่งนักเรียนไม่ตอ้งรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่บุคคลและ
ทรัพยสิ์นอนัเน่ืองจากอุบติัเหตุหรือเพราะเหตุใดๆ ท่ีคนขบัรถรับส่งนกัเรียนก่อใหเ้กิดข้ึน 
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               2. คู่มือหน้าทีข่องชมรมรถรับส่งนักเรียน 
 
1. ความมุ่งหมายของการจดัตั้งชมรมรถรับส่งนกัเรียน 
              1.เป็นองคก์รภาคประชาชนของกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ี 
              2.เป็นองค์กรท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนมาตรฐานความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียนในมิติ
ต่างๆ ร่วมกบัเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนและภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
              3.เป็นองคก์รท่ีมีบทบาทในการควบคุม การตรวจสอบ การก ากบัดูแล การลงโทษและการหา้ม 
                      3.1)การเขา้มาประกอบอาชีพ การคดักรองและตรวจสอบประวติัผูข้บัรถและผูดู้แลนกัเรียน การ
พฒันาศกัยภาพความรู้และทกัษะ เพื่อให้ผูข้บัรถและผูดู้แลนักเรียนเป็นผูท่ี้มีความสามารถและความพร้อม
ส าหรับการท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีความปลอดภยั ตามท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
                      3.2)การควบคุมตรวจสอบรถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน เพื่อให้มีลกัษณะและคุณสมบติัเป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภยัท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด มีความปลอดภยัต่อการใชเ้ดินทางของนกัเรียน 
              4.เป็นองคก์รท่ีปราศจากการค ้าก าไรและผลประโยชน์ทางการเมือง 
 
2. บทบาท อ านาจและหนา้ท่ีของชมรมรถรับส่งนกัเรียนโดยคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียน 
              1.ก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัของชมรม เช่น คุณสมบติัการเป็นสมาชิกและการพน้จากความเป็นสมาชิก 
บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิก อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ การด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่ง การเงิน 
การลงโทษ การควบคุมและตรวจสอบการเข้ามาประกอบอาชีพ แผนหรือมาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวกับความ
ปลอดภยั การใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียน และการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินภารกิจของชมรมรถรับส่งนกัเรียน  
              2.ก าหนด ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ขอ้บงัคบัและระเบียบต่างๆ ของชมรม รวมถึงการด าเนินภารกิจและ
กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องรองรับต่อการขบัเคล่ือนมาตรฐานความปลอดภยัของรถรับส่งนักเรียนตามท่ี
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
              3.ควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแล คุณลกัษณะและความพร้อมของ ผูข้บัรถ ผูดู้แลนกัเรียน และรถท่ี
น ามาใชรั้บส่งนกัเรียน ใหเ้ป็นไปตามท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด  
              4.ควบคุมและตรวจสอบ การท าหน้าท่ีต่างๆ ของผูข้บัรถและผูดู้แลนักเรียน ให้เป็นไปตามบทบาท
อ านาจหนา้ท่ีของผูข้บัรถและผูดู้แลนกัเรียน และจดัใหมี้การซกัซอ้มแผนเผชิญเหตุและกรณีฉุกเฉินต่างๆ 
              5.ควบคุมและตรวจสอบ การจดัท าประกนัภยัภาคบงัคบัและหรือภาคสมคัรใจของรถท่ีสมาชิกน ามาใช้
รับส่งนกัเรียน และการชดใชเ้ยยีวยากรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ  
              6.จดัท าแผนวิเคราะห์และแผนการลดความเส่ียง ในเส้นทางรถรับส่งนกัเรียนของสมาชิกเพื่อเสนอต่อ
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน และควบคุมตรวจสอบใหมี้การปฏิบติัตามแผนลดความเส่ียงนั้น  
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              7.ชมรมรถรับส่งนกัเรียน ตอ้งเป็นภาคีของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนของโรงเรียนทุกแห่งท่ีสมาชิกใน
ชมรมวิง่รับส่งนกัเรียน โดยการลงนามในบนัทึกความร่วมมือกบัโรงเรียน และยอมรับค าสั่งและการลงโทษใดๆ 
จากเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนโดยไม่มีเง่ือนไข 
              8.จดัใหส้มาชิกท าบนัทึกขอ้ตกลงและความร่วมมือกบัชมรมรถรับส่งนกัเรียน ในการยนิยอมปฏิบติัตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของชมรม และตามมาตรฐานความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียนตามท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน
ก าหนด และยอมรับค าสั่งและการลงโทษใดๆ จากเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนและชมรมรถรับส่งนกัเรียน โดยไม่
มีเง่ือนไข 
              9.จดัท าประวติัของสมาชิกท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูข้บัรถ ผูดู้แลนกัเรียน และจดัท าประวติัขอ้มูลรถท่ีใชรั้บส่ง
นกัเรียน โดยเก็บรักษาไวท่ี้ชมรมและปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ และสรุปเป็นรายงานต่อเครือข่าย
รถรับส่งนกัเรียนทุกภาคการศึกษา  
              10.ชมรมรถรับส่งนักเรียนมีอ านาจเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายใดๆ จากสมาชิกได้ตามท่ีท่ีประชุมสมาชิก
เห็นสมควร แต่ตอ้งจดัท าบญัชีช้ีแจงใหเ้ป็นท่ีถูกตอ้งชดัเจนและโปร่งใส 
              11.คณะกรรมการชมรมรถรับส่งนักเรียน ตอ้งมาจากการเลือกตั้งของผูข้บัรถรับส่งนักเรียนในพื้นท่ี 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนท่ีมาในวนัประชุม ประกอบดว้ย ประธานชมรมหน่ึงคน รองประธานหน่ึง
คน และคณะกรรมการอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยไม่มีเงินเดือนและค่าตอบแทน 
              12.ให้คณะกรรมการชมรมรถรับส่งนักเรียนจดัท าร่างขอ้บงัคบัชมรม และน าร่างขอ้บงัคบันั้นช้ีแจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุมสมาชิกในการประชุมคร้ังถดัไป เพื่อใหส้มาชิกใหค้วามเห็นชอบ 
             13.การลงมติใดๆ ของคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียนและสมาชิก ให้ถือตามเสียงขา้งมากท่ีมาใน
วนัประชุม แต่ถา้มีเสียงเท่ากนัใหป้ระธานชมรมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด   
             14.คณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียน มีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการและด าเนินภารกิจใดๆ ใน
นามของชมรมรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของชมรม และสอดคล้องต่อ
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
              15.คณะกรรมการชมรมตอ้งจดัท าประวติัรถ ประวติัคนขบัรถรับส่งนกัเรียนและคนดูแลนกัเรียน ส่งต่อ
ครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน เพื่อขออนุญาตใชร้ถรับส่งนกัเรียน คนขบัรถรับส่งนกัเรียนและคนดูแลนกัเรียน ตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนหรือโรงเรียนก าหนด 
             16.คณะกรรมการชมรมรถรับส่งนักเรียน ตอ้งให้ความร่วมมือกบัเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนและภาคี
เครือข่ายในการขบัเคล่ือนมาตรฐานความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียนตามท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด ใน
กรณีท่ีคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนักเรียนคนใดหรือสมาชิกคนใด กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนต่อ
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด กรรมการและสมาชิกคนนั้นจะตอ้งไดรั้บการลงโทษ 
ดว้ยการตกัเตือนดว้ยวาจา และหรือตกัเตือนเป็นหนงัสือ และหรือให้พน้จากการเป็นสมาชิกเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียน ในกรณีน้ี ผูน้ั้นไม่มีสิทธิสมคัรขอเป็นสมาชิกเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนไดอี้กต่อไป 
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              17.คณะกรรมการชมรมรถรับส่งนักเรียน ตอ้งร่วมกบัครูท่ีดูแลรถรับส่งนักเรียน ท าการตรวจสอบ
สภาพรถท่ีใช้รับส่งนักเรียนตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนก าหนด และควบคุม
ตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนตลอดเวลาเพื่อใหมี้ความเป็นไปตามท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
              18.คณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียน มีอ านาจหนา้ท่ีลงโทษสมาชิก ดว้ยการลงโทษอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง ดงัน้ี 
                      (1) ตกัเตือนดว้ยวาจา 
                      (2) ตกัเตือนเป็นหนงัสือ 
                      (3) ใหพ้น้จากการเป็นสมาชิก 
              19.ให้บทบาทอ านาจหน้าท่ีของของชมรมรถรับส่งนักเรียนเป็นอ านาจหน้าท่ีของกรรมการชมรมรถ
รับส่งนกัเรียนดว้ย 
             20.คณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียน อาจเชิญบุคคลใดๆ เป็นท่ีปรึกษาของชมรมรถรับส่งนกัเรียน
ได ้
             21.คณะกรรมการชมรมรถรับส่งนักเรียนไม่ตอ้งรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่
บุคคลและทรัพยสิ์นอนัเน่ืองจากอุบติัเหตุหรือเพราะเหตุใดๆ ท่ีคนขบัรถรับส่งนกัเรียนก่อใหเ้กิดข้ึน 
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               3. คู่มือโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหาร 
 
1. แนวคิด : โรงเรียนเป็นจุดจดัการ  
               แนวคิดท่ีน าไปสู่เป้าหมายของการจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนใน
ฐานะท่ีมีภารกิจส าคญัในดา้นการให้การศึกษา ซ่ึงนอกจากจะมีภารกิจหน้าท่ีทางดา้นการจดัการเรียนการสอน
ให้แก่นกัเรียนในโรงเรียนแลว้ โรงเรียนยงัมีภารกิจส าคญัอีกประการหน่ึง คือ หนา้ท่ีทางดา้นการจดัสวสัดิการ
ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนคล้ายกบัเป็นบา้นหลงัท่ีสองอย่างมีความสุข เกิดการ
เขา้ถึงระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนไดเ้ป็นอย่างดี มีการเรียนรู้และการพฒันาตนเองท่ีดีข้ึน โดยมีครูท า
หนา้ท่ีเป็นเสมือนพอ่แม่คนท่ีสองของนกัเรียน  
               งานดา้นสวสัดิการน้ี เป็นภารกิจท่ีอยูใ่นงานกิจการนกัเรียน เป็นงานท่ีมีความส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่งาน
ทางด้านการเรียนการสอน เพราะมุ่งให้ความส าคญัในมิติต่างๆ แก่นักเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นหมู่คณะ  
เพื่อท่ีจะส่งผลใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถในการศึกษาและการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น 
การแนะแนวการศึกษาต่อ การดูแลความประพฤติหรือพฤติกรรมนกัเรียน การจดัใหมี้อาหารกลางวนั การจดัการ
ทางดา้นสุขภาพอนามยั การจดัการทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  
               ประเทศไทยในปัจจุบนั อยู่ในยุคท่ีสังคมครอบครัว สังคมชุมชน สังคมเมืองและสังคมประเทศ เปิด
กวา้งไปสู่การไม่มีขอบเขตไม่มีพรมแดน อยู่ท่ีแห่งใดในโลกก็สามารถติดต่อกนัได ้หรือท่ีเรียกว่า สังคมโลก
(Globalization) เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร(Information Age) ท่ีส่ือสารติดต่อกันได้เตลอดเวลา ประกอบกับ
แนวคิดของรัฐบาลท่ีตอ้งการลดความขดัแยง้และความเหล่ือมล ้าในสังคม ดว้ยการใช้นโยบาย “ประชารัฐ” มา
เป็นเคร่ืองมือหลักในการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อเป็นกลไกในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นการพฒันาเพิ่มขีดความสามารถ
ของคนในการแข่งขนัอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายประชารัฐในดา้นของระบบสวสัดิการ ก็คือ การจดัระบบ
สวสัดิการโดยใหส้ังคมและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐในลกัษณะทีม่ีรากฐานมาจากภาคประชาชน  
               ดว้ยเหตุน้ี งานกิจการนกัเรียนจึงมิไดมี้ขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะในขอบเขตของโรงเรียนเท่านั้น 
หากแต่จะตอ้งเปิดกวา้งออกไปสู่การปฏิบติันอกขอบเขตของโรงเรียนดว้ย การเดินทางของนกัเรียนเพื่อมายงั
โรงเรียนและกลบัไปยงับา้นดว้ยรถรับส่งนกัเรียน ลว้นแต่มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลให้
นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคห์รือไม่พึงประสงคเ์กิดข้ึนในระหวา่งเดินทาง และอาจน าพฤติกรรมนั้นเขา้มา
แพร่หลายและอาจส่งปัญหาต่อพฤติกรรมของนักเรียนโดยรวมทั้งโรงเรียน และการเดินทางของนักเรียนยงั
เก่ียวขอ้งอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดต่้อความเส่ียงจากการเกิดอุบติัเหตุทางถนน ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้นักเรียน
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ไดรั้บอนัตรายถึงแก่ความตายหรือพิการบาดเจ็บ ส่งผลต่อการไดรั้บศึกษาตามก าหนดเวลาและการมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีของนกัเรียนเพื่อเป็นทุนมนุษยแ์ละอนาคตท่ีส าคญัของประเทศ   
               จะเห็นวา่ ภารกิจท่ีส าคญัของงานกิจการนกัเรียนในปัจจุบนั จึงมีลกัษณะเป็นการจดัการความปลอดภยั
ทางด้านพฤติกรรมของนักเรียนประการหน่ึง และ การจดัการความปลอดภยัในการเดินทางของนักเรียนอีก
ประการหน่ึง และเน่ืองจากการท่ีโรงเรียนอยูใ่กลชิ้ดและเห็นภาพความเป็นจริงของปัญหาท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 
โรงเรียนจึงควรมีบทบาทท าหนา้ท่ีเป็นจุดจดัการ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัแก่นกัเรียนทั้งในดา้นพฤติกรรมของ
นกัเรียน และความเส่ียงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่นกัเรียนระหวา่งเดินทาง 
               เครือข่ายรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียน เป็นการรวมภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางของนกัเรียน 
โดยมีโรงเรียนเป็นจุดจดัการ ประกอบด้วย  (1)โรงเรียนโดยฝ่ายบริหารท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าของเครือข่ายรถรถ
รับส่งนกัเรียน และครูท่ีท าหน้าท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน  (2)กลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีรวมตวักนัเป็นชมรม
รถรับส่งนักเรียน เพื่อท าหน้าท่ีเป็นหน่วยปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัของรถท่ีใช้รับส่งนักเรียนและ
คนขบัรถตามมาตรฐานท่ีก าหนดข้ึนในมิติต่างๆ  (3)กลุ่มนกัเรียนและผูป้กครองท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียนในฐานะผู ้
ท่ีอยู่ในความเส่ียงจากการใช้บริการ ท าหน้าท่ีทางด้านการควบคุมตรวจสอบและประเมินผล รวมถึง
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมเครือข่ายผูป้กครองและสภานักเรียน และ (4)กลุ่มหน่วยงานของรัฐ 
ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีของส านักงานขนส่งจงัหวดั กรมการขนส่งทางบก และเจ้าหน้าท่ีต ารวจในพื้นท่ี 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยของโรงเรียน ท าหนา้ท่ีทางดา้นการควบคุมตรวจสอบและบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีก าหนดข้ึนใหม่  ภายใตก้ารบูรณาการกระบวนการและการปฏิบติัตามแนวทางนโยบายประชารัฐท่ีมี
รากฐานมาจากภาคประชาชนในพื้นท่ี โดยมีเป้าหมายหลกั เพื่อให้นกัเรียนมีรถเดินทางมาโรงเรียนและกลบัไป
ยงับา้นพกั ดว้ยรถท่ีมีความปลอดภยัเพิ่มข้ึน ตามมาตรฐานท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนดข้ึน 
 
2. บทบาทอ านาจหนา้ท่ีของโรงเรียนโดยฝ่ายบริหาร 
               1. ก าหนดให้ เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน เป็นภารกิจหน่ึงของงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียน และเป็น
วาระของโรงเรียน 
               2. แต่งตั้ งฝ่ายบริหารของโรงเรียน ท าหน้าท่ีเป็นประธานเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนในนามของ
โรงเรียน จ านวน 1 คน 
               3. แต่งตั้งครูจากงานกิจการนกัเรียน ท าหน้าท่ีครูดูแลรถรับส่งนกัเรียนในนามของโรงเรียน จ านวน 2 
คน ต าแหน่งหวัหนา้ 1 คน และผูช่้วยอีก 1 คน 
               4. แต่งตั้งหรือจดัให้มีการเลือกตั้งนกัเรียนท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียนทุกคนั คนัละ 2 คน เป็นหวัหนา้ประจ า
รถ 1 คน และผูช่้วยอีก 1 คน และอาจตั้งช่ือเป็นอยา่งอ่ืนไดต้ามความเหมาะสม 
               5. จดัให้มีการเลือกตั้งหัวหน้านกัเรียนประจ ารถ เพื่อเป็นเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนฝ่ายนักเรียนและ
ผูป้กครอง ระดบัชั้นเรียนท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียนละ 1 คน 
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               6. จดัให้มีการประชุมผูป้กครองท่ีใช้รถรับส่งนกัเรียน เพื่อเลือกตั้งเป็นเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนฝ่าย
นกัเรียนและผูป้กครอง ในสัดส่วนของผูป้กครอง ระดบัชั้นเรียนท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียนละ 1 คน 
               7. แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะกรรมเครือข่ายผูป้กครอง ร่วมเป็นเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียนฝ่ายนกัเรียนและผูป้กครอง จ านวนไม่เกิน 2 คน ตามความเห็นของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
               8. ควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแล การปฏิบติัและการด าเนินการใดๆ ของภาคีเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียนทุกฝ่าย ใหเ้ป็นไปตามท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
               9. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนแก่เครือข่ายรถรับส่งนักเรียนและภาคีเครือข่าย ในการขบัเคล่ือน
มาตรฐานความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียน รวมถึงการจดัประชุมช้ีแจงใหทุ้กภาคส่วนของโรงเรียนไดท้ราบ 
             10. เป็นประธานในท่ีประชุม และจดัประชุมเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนเดือนละ 1 คร้ัง ตามบทบาท
อ านาจหนา้ท่ีของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
             11. อ านวยความสะดวก อนุญาตและใหค้วามยนิยอม แก่เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ในการขอใชส้ถานท่ี
ของโรงเรียน เป็นสถานท่ี ประชุม อบรม หรือด าเนินกิจกรรมใดๆ ของเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนและภาคี
เครือข่าย รวมถึงอนุญาตให้รถน ารถรับส่งนกัเรียนท่ีเป็นสมาชิกของชมรมรถรับส่งนักเรียน เขา้มาจอดรับส่ง
นกัเรียนภายในบริเวณโรงเรียนหรือในพื้นท่ีท่ีก าหนดได ้ 
             12. ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัการขบัเคล่ือนมาตรฐานความปลอดภยัของรถ
รับส่งนกัเรียน       
             13. ประธานเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารบนัทึกความร่วมมือ
จดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน และตามท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ี 
             14. ประธานเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนไม่ตอ้งรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่บุคคล
และทรัพยสิ์นอนัเน่ืองจากอุบติัเหตุหรือเพราะเหตุใดๆ ท่ีคนขบัรถรับส่งนกัเรียนก่อใหเ้กิดข้ึน 
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               4. คู่มือครูทีท่ าหน้าทีดู่แลรถรับส่งนักเรียน 
 
หนา้ท่ีของครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน 
               1. ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ข้อบังคบั และมาตรการใดๆ ท่ีเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียนก าหนด 
               2. ควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแล รถรับส่งนกัเรียน คนขบัรถและคนดูแลนกัเรียน ให้เป็นไปตามท่ี
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
               3. ควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแล การท าหน้าท่ีของหวัหนา้นกัเรียนประจ ารถและผูช่้วย ให้เป็นไป
ตามท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
               4. ควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแล การจอดรถเพื่อรับส่งนกัเรียน และการข้ึน-ลงรถของนกัเรียน ให้
เกิดความปลอดภยั และเป็นไปตามท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
               5. ประสานความร่วมมือใดๆ ต่อชมรมรถรับส่งนกัเรียนหรือสมาคมรถรับส่งนกัเรียน เพื่อใหเ้กิดความ
ปลอดภยัและเป็นไปตามท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
               6. น าเสนอปัญหาและแนวทางแกไ้ขต่อเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
               7. ก าหนดรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการ ส าหรับการรายงานการรับส่งนักเรียนของคนขบัรถคนดูแล
นักเรียน และการรายงานการใช้บริการของนักเรียน หัวหน้านักเรียนประจ ารถและผูช่้วย รวมถึงการรายงาน
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน 
               8. ร่วมกับคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนักเรียน ตรวจสอบคุณลักษณะของรถรับส่งนักเรียน และ
คุณลกัษณะของคนขบัรถและผูดู้แลนกัเรียน เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด  
               9. ร่วมกบัคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียน แกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนมาตรฐาน
ความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียน แลว้รายงานใหผู้บ้ริหารโรงเรียนทราบหรือขอค าแนะน า 
                   ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองร้ายแรงหรือเป็นความจ าเป็นและเก่ียวพนักบัภาคีเครือข่ายใดเครือข่ายหน่ึง ครูท่ี
ดูแลรถรับส่งนักเรียน ก็อาจเสนอต่อผูบ้ริหารโรงเรียนให้เรียกประชุมเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน เพื่อร่วมกนั
แกไ้ขปัญหานั้นได ้
             10. เสนอต่อท่ีประชุมเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน เพื่อใหพ้ิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือเพิกถอนให้
ใช้รถรับส่งนกัเรียน และการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือเพิกถอนการเป็นผูข้บัรถรับส่งนกัเรียนหรือ
ผูดู้แลนกัเรียน ตามท่ีคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียนเสนอ 
             11. เสนอต่อท่ีประชุมเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน เพื่อพิจารณาเร่ืองใดๆ ท่ีเก่ียวกับการขับเคล่ือน
มาตรฐานความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียน 
             12. รวบรวมรายงานและขอ้มูลเก่ียวกบั ประวติัรถท่ีรับส่งนกัเรียน ขอ้มูลประวติัคนขบัรถและคนดูแล
นกัเรียน รายงานการเดินรถ รายงานการเกิดอุบติัเหตุ และอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บจากชมรมรถรับส่งนกัเรียน เพื่อน าเสนอ
ต่อผูบ้ริหารโรงเรียน 
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             13. จดัให้นกัเรียนท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียนท าการตรวจสอบและประเมิน รถท่ีใชรั้บส่งนกัเรียน คนขบัรถ
และคนดูแลนกัเรียน ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
แลว้รายงานผลการประเมินต่อผูอ้  านวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาด าเนินการ แลว้รายงานผลการประเมินและการ
พิจารณาด าเนินการนั้นใหเ้ครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนทราบ 
             14. ให้ครูท่ีดูแลรถรับส่งนักเรียน แจ้งผลการประเมินตามข้อ 13 แก่คณะกรรมการชมรมรถรับส่ง
นกัเรียนเพื่อทราบและด าเนินการ  
                    ถา้ปรากฏว่า รถรับส่งนักเรียนคนัใดไม่ผ่านการประเมินในเร่ืองใด หรือคนขบัรถรับส่งนักเรียน
หรือผูดู้แลนักเรียนไม่ผ่านการประเมินในเร่ืองใด เม่ือครูท่ีดูแลรถรับส่งนักเรียนเห็นสมควรและเป็นเร่ือง
เล็กนอ้ย ก็ใหแ้จง้ต่อคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียนเพื่อน าไปด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงต่อไป 
                    แต่ถา้ปรากฏวา่ เป็นเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายหรือเกิดความเส่ียงต่อนกัเรียน หรือเป็นเร่ืองท่ีเป็น
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขอย่างทนัท่วงที ก็ให้ครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนเสนอเสนอต่อประธานเครือข่ายรถ
รับส่งนกัเรียน เรียกประชุมภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนเพื่อแกไ้ขปัญหานั้น          
             15. เพื่อให้การด าเนินการของครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน เป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว สามารถติดตามและ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที และเพื่อประโยชน์และความปลอดภยัของนกัเรียนในระหวา่งการเดินทาง ครูท่ี
ดูแลรถรับส่งนกัเรียนอาจด าเนินการเร่ืองใดๆ ท่ีไดก้ าหนดไวห้รือมิไดก้ าหนดไวไ้ปก่อนล่วงหนา้โดยยงัไม่ผา่น
การพิจารณาจากประธานเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนและหรือผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียนก่อนก็ได ้แต่ตอ้งรายงานการด าเนินการนั้นต่อประธานเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนให้ทราบทนัที ทั้งน้ี
ภายใตก้รอบและขอบเขตบทบาทอ านาจหนา้ท่ีของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
             16. ครูท่ีดูแลรถรับส่งนักเรียนไม่ตอ้งรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่บุคคลและ
ทรัพยสิ์นอนัเน่ืองจากอุบติัเหตุหรือเพราะเหตุใดๆ ท่ีคนขบัรถรับส่งนกัเรียนก่อใหเ้กิดข้ึน./ 
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               5. หน้าทีนั่กเรียนทีใ่ช้รถรับส่งนักเรียนและผู้ปกครอง 
 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนข้ึนรถรับส่งนกัเรียนไปโรงเรียน 
              1.พกัผอ่นใหเ้พียงพอ และต่ืนนอนตามก าหนดเวลา 
              2.ท าภารกิจใหเ้สร็จส้ิน ก่อนเวลาท่ีรถรับส่งนกัเรียนมาถึง 
              3.รอรถรับส่งนกัเรียนในจุดหรือบริเวณท่ีก าหนดจนกวา่รถจะมาถึง 
              4.ก่อนข้ึนรถ ให้มองทางหน้ารถและมองทางดา้นหลงัของรถ เพื่อตรวจสอบว่า ไม่มีรถคนัอ่ืนวิ่งสวน
ทางมาในลกัษณะยอ้นศร เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัใหข้ึ้นรถทนัที 
              5.ผูป้กครองพึงก าชบับุตรหลานใหพ้กัผอ่นนอนหลบัและต่ืนตามก าหนดเวลา 
 
2. ขอ้ปฏิบติัระหวา่งเดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียน 
              1.เม่ือข้ึนรถแล้วให้นั่งในต าแหน่งท่ีนั่งของตนในทนัที วางกระเป๋าและส่ิงของไวบ้นตกัหรือในท่ีท่ี
จดัเตรียมไวใ้ห ้
              2.ไม่น าอาหาร ข้ึนมารับประทานบนรถ 
              3.ไม่ทิ้งส่ิงของหรือขยะไวบ้นรถ นอกจากในภาชนะท่ีผูข้บัรถจดัเตรียมไวใ้ห ้
              4.ไม่น าการบา้นหรือรายงานหรืองานฝีมือมาท าบนรถ 
              5.ไม่ใชโ้ทรศพัทห์รืออุปกรณ์ส่ือสารใดๆ บนรถ อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาหรือเกินกวา่ความจ าเป็น เวน้
แต่การรายงานการใชบ้ริการรถรับส่งนกัเรียนตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
              6.ไม่สนทนาโทรศพัทห์รือเปิดเสียงใดๆ ของโทรศพัทจ์นดงัเกินสมควร 
              7.ไม่พูดค าหยาบ หยอกลอ้หรือกลัน่แกลง้เพื่อน และไม่ส่งเสียงดงับนรถ 
              8.ไม่ยืน่ มือ ศีรษะ ส่วนใดๆ ของร่างกาย หรือส่ิงของใดๆ ออกนอกตวัรถ 
              9.ไม่ออกไป นัง่ ยนืหรือหอ้ยโหนท่ีบนัไดรถ หรือข้ึนไปนัง่บนหลงัคารถ 
 10.ไม่ข้ึนรถรับส่งนักเรียนคนัอ่ืน ท่ีมิใช่รถคนัประจ าของตน และไม่น านักเรียนอ่ืนมาข้ึนรถรับส่ง
นกัเรียนคนัประจ าของตน 
 11.ไม่ลงจากรถกลางทางก่อนถึงโรงเรียนหรือก่อนถึงบา้น โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากคนขบัรถ 
              12.ขณะท่ีอยู่บนรถ ถ้ามีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ ให้รีบแจง้หัวหน้านักเรียนประจ ารถหรือ
ผูช่้วยหรือผูข้บัรถหรือผูดู้แลนกัเรียนในทนัที 
              13.เช่ือฟังและปฏิบติัตามค าแนะน าตกัเตือนของ ผูข้บัรถ ผูดู้แลนกัเรียน หวัหนา้นกัเรียนประจ ารถและ
ผูช่้วย 
              14.สังเกตพฤติกรรมการขบัรถของผูข้บัรถและการท าหนา้ท่ีของผูดู้แลนกัเรียน  ถา้เห็นวา่มีพฤติกรรมท่ี
ไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดความเส่ียงหรืออาจจะเป็นอนัตรายต่อนักเรียนหรือผูอ่ื้น ให้แจ้งต่อหัวหน้า
นกัเรียนประจ ารถหรือผูช่้วย และแจง้ใหค้รูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนทราบในทนัทีท่ีไปถึงโรงเรียน 
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 15.สังเกตและตรวจสอบการท าหน้าท่ีของหัวหน้านกัเรียนประจ ารถและผูช่้วย ถา้พบว่า ไม่ท าหน้าท่ี
หรือท าหนา้ท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ใหแ้จง้ต่อใหค้รูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนทราบในทนัทีท่ีไปถึงโรงเรียน 
              16.เม่ือมาถึงโรงเรียนแลว้ ก่อนลงจากรถให้ตรวจดูกระเป๋าและส่ิงของ วา่ไม่หลงลืมไวบ้นรถหรือหยิบ
ของนกัเรียนคนอ่ืนไป 
              17.เม่ือรถจอดสนิทในท่ีหยดุรับส่งแลว้ ใหท้ยอยลงจากรถ ไม่เบียดเสียดหรือแยง่กนัลง 
              18.ถา้รถจอดส่งดา้นนอกของโรงเรียน ใหน้กัเรียนเดินเขา้โรงเรียนในทนัที 
              19.เม่ือมาถึงโรงเรียนแลว้ ใหน้กัเรียนแจง้การมาถึงโรงเรียนต่อกลุ่มไลน์เครือข่ายนกัเรียนทนัที  
              20.ถา้นกัเรียนจะเดินทางไปโรงเรียนดว้ยตนเองหรือลาหยดุ ก็ใหน้กัเรียนหรือผูป้กครองแจง้ต่อผูข้บัรถ
ใหท้ราบล่วงหนา้หรือในเวลาท่ีรถมาถึง และตอ้งแจง้ใหค้รูท่ีปรึกษาและกลุ่มไลน์เครือข่ายนกัเรียน 
              21.กรณีท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงสถานท่ีข้ึนและลงรถรับส่งนกัเรียนเป็นสถานท่ีอ่ืนหรือแห่งใหม่ นกัเรียน
หรือผูป้กครองจะตอ้งแจง้ใหผู้ข้บัรถทราบล่วงหนา้ และแจง้ใหก้ลุ่มไลน์เครือข่ายนกัเรียนทราบ 
              22.ถา้รถรับส่งนกัเรียนไม่มาตามก าหนดเวลา ให้นกัเรียนแจง้ต่อผูป้กครองและหัวหนา้นกัเรียนประจ า
รถโดยทนัที 
              23.นักเรียนต้องมีหมายเลขโทรศพัท์ของ ครูท่ีปรึกษา ครูท่ีดูแลรถรับส่งนักเรียน  หัวหน้านักเรียน
ประจ ารถและผูช่้วย ประธานชมรมรถรับส่งนักเรียน ผูข้บัรถรับส่งนักเรียนคนัท่ีใช้บริการ และหมายเลข
โทรศพัทฉุ์กเฉินต่างๆ ไวใ้นเคร่ืองโทรศพัทข์องนกัเรียนดว้ย  
              24.นกัเรียนและผูป้กครอง พึงช าระค่าจา้งรถรับส่งนกัเรียนตามก าหนดเวลาท่ีตกลงกนั 
              25.ผูป้กครอง พึงสอบถามบุตรหลานเก่ียวกับการรับส่งและการให้บริการของ รถรับส่งนักเรียน 
คนขบัรถรับส่งนกัเรียนและคนดูแลนกัเรียน 
              26.ผูป้กครอง พึงตรวจสอบการรับส่งและการให้บริการของ รถรับส่งนกัเรียน คนขบัรถรับส่งนกัเรียน
และคนดูแลนกัเรียน ดว้ยตนเอง 
              27.นักเรียนและผูป้กครอง ควรเสนอแนะ ให้ขอ้แนะน า ขอ้สังเกต และแจง้ปัญหาการรับส่งและการ
ให้บริการต่อครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนและกลุ่มไลน์เครือข่ายนกัเรียน พร้อมทั้งติดตามผลการด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง 
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6. หน้าทีข่องหัวหน้านักเรียนประจ ารถและผู้ช่วย 
              1.เป็นผูต้รวจสอบและดูแลความประพฤติของนักเรียนท่ีอยู่บนรถ ในการข้ึนรถ ลงรถ การนั่ง การ
สนทนา มารยาท การใชโ้ทรศพัท ์และอ่ืนๆ เพื่อให้ปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเรียบร้อย หากพบวา่มีนกัเรียนปฏิบติัตน
ไม่เรียบร้อยไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร ให้ว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนนั้นได้ โดยไม่ต้องรายงาน เวน้แต่มี
พฤติกรรมซ ้ าซอ้นมากกวา่ 3 คร้ัง 
              2.ถา้นกัเรียนในรถประพฤติหรือกระท าการใดๆ ในลกัษณะท่ีไม่พึงประสงคต์ามระเบียบของโรงเรียน 
ใหมี้อ านาจออกค าสั่งใหน้กัเรียนนั้นหยุดการกระท าท่ีไม่พึงประสงคน์ั้นได ้และใหแ้จง้ต่อครูประจ าชั้นหรือครูท่ี
ปรึกษาและครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนทราบในทนัที 
              3.ตรวจสอบรายช่ือและจ านวนนักเรียนบนรถทุกวนัทั้ งเท่ียวไปโรงเรียนและเท่ียวกลับ ถ้าไม่ครบ
จ านวนใหแ้จง้ต่อครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนทราบในทนัที 
              4.ตรวจสอบพฤติกรรมการขบัรถของผูข้บัรถและผูดู้แลนักเรียน หากพบว่ามีพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้ง
เหมาะสมและเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย ก็ให้มีสิทธิแนะน าเพื่อแกไ้ขให้ถูกตอ้งได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ต่อครูท่ีดูแลรถรับส่ง
นกัเรียน 
              5.ถา้ผูข้บัรถขบัรถดว้ยความประมาทหรือผูดู้แลนกัเรียนกระท าดว้ยประการใดๆ  ให้นกัเรียนตกอยูใ่น
ความเส่ียงหรืออาจจะมีอนัตรายเกิดข้ึน ก็ให้มีอ านาจสั่งให้ผูข้บัรถหรือผูดู้แลนกัเรียนนั้นหยุดการกระท านั้นได ้
และใหร้ายงานต่อครูท่ีท าหนา้ท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนหรือครูประจ าขั้นหรือครูท่ีปรึกษาทราบในทนัที 
              6.ถา้พบวา่ รถและเบาะนัง่เบาะพิงไม่สะอาด  อุปกรณ์และส่วนควบต่างๆ ของรถช ารุดบกพร่อง ไม่มี
ป้ายขอ้ความต่างๆ ตามท่ีก าหนดหรือไม่ครบถว้น ให้แจง้ต่อผูข้บัรถหรือผูดู้แลนกัเรียน และให้แจง้ต่อครูท่ีท า
หนา้ท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนทราบ 
              7.การแจ้งรายงานตามข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 ให้รายงานโดยใช้โทรศัพท์ระบบไลน์ ทางกลุ่มไลน์
เครือข่ายนกัเรียน 
              8.ประเมินการให้บริการของ รถรับส่งนักเรียนคนัท่ีใช้บริการ ผูข้บัรถและผูดู้แลนักเรียน ตามแบบ
ประเมินท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
              9.เขา้ร่วมประชุมกบัเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน และน าเสนอปัญหา ขอ้แนะน าคิดเห็น และแนวทาง
แกไ้ขปัญหา ต่อท่ีประชุม 
              10.ใหผู้ช่้วย ท าหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้นกัเรียนประจ ารถรับส่งนกัเรียน  
              11.หัวหน้านักเรียนประจ ารถรับส่งนักเรียน อาจก าหนดหน้าท่ีของตนเองและผูช่้วยเพิ่มข้ึนจากท่ี
ก าหนดไวน้ี้ได ้แต่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก่อน 
              12.ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความถูกตอ้ง สุจริต ปราศจากอคติใดๆ./ 
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               7. คู่มือการท าหน้าทีข่องคนขับรถรับส่งนักเรียนและคนดูแลนักเรียน 
1.ข้อปฏิบัติทัว่ไปของผู้ขับรถและผู้ดูแลนักเรียน 
              1.ใช้รถคนัท่ีตกลงไวก้บันักเรียนและผูป้กครอง และไดท้  าประวติัรถและคนขบัไวก้บัชมรมรถรับส่ง
นกัเรียนแลว้เท่านั้น 
              2.รถ ตอ้งมีความมัน่คงแขง็แรงและปลอดภยัตามท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด  
              3.รถ ตอ้งผา่นการตรวจสภาพรถจากคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด และไม่ท าการดดัแปลงสภาพรถในภายหลงั 
              4.รถ ตอ้งไม่ขาดต่อภาษีและมีประกนัภยัคุม้ครองบุคคลท่ี 3 
              5.รถ ตอ้งมีอุปกรณ์ส่วนควบครบถว้นถูกตอ้งและใชก้ารไดดี้ ตามท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด                  
              6.ดูแลรักษารถใหส้ะอาดทั้งภายนอกและภายใน ไม่มีกล่ินเหมน็อบั 
              7.ดูแลรักษาร่างกายและเส้ือผา้ให้สะอาด และแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามแบบท่ีเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียนก าหนด 
              8. ตอ้งไม่รับนกัเรียนเกินจ านวนท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอนุญาต 
              9.ใชโ้ทรศพัทร์ะบบไลน์รายงาน และไม่รายงานหรือแจง้ดว้ยขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้เทจ็จริง 
และไม่กระท าการใดๆ ใหเ้กิดความเสียหายแก่ช่ือเสียงและเกียรติคุณของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนและตนเอง 
              10.ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีวินยัปฏิบติัตามกฎจราจร มีความรับผิดชอบและจิตส านึก
สาธารณะ เอาใจใส่และรักในอาชีพ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
 
2. การตรวจสอบความพร้อมของรถ ก่อนน ารถออกวิง่รับส่งนักเรียน 
              1.เดินรอบรถ ดูสภาพลมยางทั้ง 4 เส้น ป้ายขอ้ความ “รถรับส่งนกัเรียน” แผน่ป้ายทะเบียนรถ หลอดไฟ
กระพริบทั้ง 4 ดวง ไฟอ่ืนๆ และตวัรถภายนอกทั้งหมด จากลอ้รถไปสู่หลงัคารถ 
              2.ดึงเบรกมือ ปลดเกียร์ว่าง เปิดฝากระโปรงรถ เพื่อตรวจดูระดับน ้ าในหม้อน ารถและท่ีปัดน ้ าฝน 
ตรวจดูระดบัน ้ามนัเคร่ือง และสายพานต่างๆ 
 3.ท าความสะอาดรถภายนอกและภายในหลงัจากเสร็จส้ินการรับส่งนกัเรียน และกระจกตอ้งใสเสมอ 
              4.ตรวจอุปกรณ์และส่วนควบต่างๆ ในรถวา่งยงัใชก้ารไดดี้ เช่น ไฟฉาย เชือก เคร่ืองมือท่ีจ าเป็น แม่แรง 
ท่ีถอดลอ้ ถงัดบัเพลิง คอ้นทุบกระจก ประตูกั้นกนัตก ป้ายแสดงรูปภาพขอ้มูลส่วนบุคคลและหมายเลขโทรศพัท์
ของผูข้บัรถและผูดู้แลนกัเรียน ขอ้มูลของบริษทัผูรั้บประกนัภยัรถ พร้อมดว้ยหมายเลขโทรศพัท์ท่ีส าคญั และ
ฉุกเฉินต่างๆ ตอ้งมีติดไวบ้นรถตลอดเวลาในบริเวณท่ีมองเห็นไดโ้ดยสะดวก 
              5.ติดเคร่ืองยนต ์ฟังเสียงเคร่ืองยนตว์า่มีเสียงหรืออาการผดิปกติหรือไม่ 
 6.ตรวจสอบระบบเบรก ระบบคลตัช์ ระบบไฟฟ้า สัญญาณไฟต่างๆ และแตรรถ  
 7.น ารถออกวิง่รับส่งนกัเรียนตามก าหนดเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด 
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3. ข้อปฏิบัติเม่ือพบข้อบกพร่องของรถทีใ่ช้รับส่งนักเรียนหรือรถเสียระหว่างเดินทาง  
              1.ถา้พบวา่ รถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถช ารุดบกพร่อง และสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง ก็ให้จดัการ
แกไ้ขทนัที 
              2.ถา้เป็นการช ารุดบกพร่องเล็กน้อยและแกไ้ขไม่ไดใ้นขณะนั้น แต่รถยงัสามารถวิ่งไดโ้ดยไม่มีความ
เส่ียง  ผูข้บัรถตอ้งแจง้ใหช้มรมรถรับส่งนกัเรียนทราบก่อนน ารถออกวิง่รับส่งนกัเรียน และใหรี้บซ่อมแซมทนัที
ในวนันั้นหลงัจากรับส่งนกัเรียนแลว้ 
              3.ถ้าแก้ไขไม่ได้ และรถวิ่งไม่ได้  ให้รีบหารถรับส่งนักเรียนมาทดแทน และแจง้ให้ชมรมรถรับส่ง
นกัเรียนทราบในทนัที หรือปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีชมรมรถรับส่งนกัเรียนก าหนด  
 4.ซ่อมแซมรถตามท่ีไดรั้บแจง้จากนกัเรียนหรือครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน   
              5.บนัทึก อาการช ารุดบกพร่องและการแก้ไขซ่อมบ ารุงตามแบบท่ีก าหนด แลว้น าส่งชมรมรถรับส่ง
นกัเรียนในวนัถดัไป 
 
4. การเตรียมความพร้อมของคนขับรถรับส่งนักเรียนก่อนท าหน้าที่ 
              1.พกัผอ่นนอนหลบัใหเ้พียงพอ ไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมงติดต่อกนั สุขภาพจิตตอ้งดีและปลอดโปร่ง  
              2.งดเวน้การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์และยาท่ีมีฤทธ์ิต่อประสาท 
              3.แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีสะอาดและสุภาพหรือตามแบบท่ีชมรมรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
              4.ไม่ไวผ้มยาวหรือไวห้นวดเครารุงรัง เล็บมือและร่างกายตอ้งสะอาด 
              5.มีใบอนุญาตขบัรถตรงตามท่ีทางราชการและหรือตามท่ีชมรมรถรับส่งนกัเรียนก าหนด และพกติดตวั
ตลอดเวลาท่ีท าหนา้ท่ี 
              6.โทรศพัทแ์ละเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนๆ ใชก้ารไดดี้ แบตเตอร่ีโทรศพัทมี์ประจุไฟเพียงพอต่อการใชง้าน 
 7.ไม่ยินยอมให้บุคคลอ่ืนขบัรถแทนตน เวน้แต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอนัมิอาจหลีกเล่ียงได ้กรณีน้ี ผู ้
ขบัรถตอ้งแจง้ใหเ้ครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนทราบก่อนใหท้ าหนา้ท่ีขบัรถแทน  
 
5. ข้อปฏิบัติระหว่างขับรถรับส่งนักเรียน 
              1.ก่อนน ารถออกวิ่งรับส่งนักเรียนในเท่ียวไปโรงเรียนทุกเท่ียว ให้ผูข้บัรถแจง้ให้เครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียนทราบดว้ยวธีิการท่ีก าหนด และตอ้งคาดเขม็ขดันิรภยัตลอดเวลาท่ีท าหนา้ท่ีขบัรถ 
 2.เปิดสัญญาณไฟกระพริบตลอดเวลาท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียน 
              3.ขบัรถดว้ยความเร็วท่ีเหมาะสมกบัสภาพเส้นทางและสภาพแวดลอ้มในขณะนั้นโดยไม่มีความเส่ียง  
              4.หยดุหรือชะลอความเร็วทุกคร้ัง ท่ีผา่นทางร่วม ทางแยก ทางเล้ียว หรือทางคบัขนั 
 5.ขบัรถในช่องทางดา้นซา้ยตลอดเวลาท่ีรับส่งนกัเรียน 
 6.จอดรถรับส่งนักเรียน ณ จุดหรือสถานท่ีท่ีก าหนด ในบริเวณท่ีปลอดภยัมากท่ีสุด กรณีท่ีจอดบนผิว
ทางใหจ้อดรถชิดขอบทางดา้นซา้ยใหม้ากท่ีสุดทุกคร้ัง 
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              7.ตรวจสอบใหน้กัเรียน ข้ึนและนัง่ หรือลงจากรถ เป็นท่ีเรียบร้อยก่อนออกรถ 
              8.ถา้เป็นเด็กเล็กและไม่มีผูป้กครองมารับท่ีจุดข้ึนลงรถ ให้ผูข้บัรถและหรือผูดู้แลนกัเรียน ส่งนกัเรียน
ใหพ้น้จากเขตทาง หรือขา้มถนนและพน้จากเขตทาง เป็นท่ีเรียบร้อยก่อนออกรถ 
              9.ไม่ใชโ้ทรศพัทห์รือเคร่ืองมือส่ือสารใดๆ ระหวา่งขบัรถ เวน้แต่เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ี 
              10.ไม่สูบบุหร่ี ไม่เสพส่ิงมึนเมา หรือส่ิงเสพติดใดๆ ในระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ีและก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี 
              11.ไม่พูดดว้ยค าหยาบคายหรือไม่สุภาพแก่นกัเรียนบนรถ ผูอ่ื้นและเพื่อนร่วมทาง 
              12.ไม่ขับรถออกนอกเส้นทางรับส่งนักเรียน เวน้แต่กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นและต้องแจ้งให้
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนทราบถึงเหตุผลในทนัที 
              13.ไม่จอดรถให้นักเรียนลงจากรถก่อนถึงโรงเรียน หรือลงไปซ้ือส่ิงของใดๆ เวน้แต่กรณีจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ของนกัเรียนในการเรียนการสอนและตอ้งแจง้ใหเ้ครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนทราบถึงเหตุผลในทนัที 
              14.ไม่เปิดวทิยหุรือเพลงหรือเสียงอ่ืนใด ในขณะท่ีมีนกัเรียนอยูบ่นรถ 
              15.ไม่เปล่ียนช่องทางเดินรถอยา่งกะทนัหนัหรือกระชั้นชิด 
              16.ไม่ขบัรถตามหลงัรถขนาดใหญ่ท่ีบดบงัสายตามองไม่เห็นดา้นหน้ารถ และไม่ขบัรถอยูห่น้ารถคนั
อ่ืนๆ ท่ีขบัตามหลงั 
 17.ถา้มารับนกัเรียนหรือไปส่งนกัเรียนไม่ทนัตามก าหนดเวลา ตอ้งแจง้ให้นกัเรียนและหรือผูป้กครอง
และเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนทราบในทนัที 
              18.ขบัรถตามกฎจราจรและกฎแห่งความปลอดภยั ดว้ยมารยาทท่ีดี มีน ้าใจต่อเพื่อนร่วมทาง 
 19.ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัของโรงเรียนและเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน เม่ือขบัรถมาถึงโรงเรียน 
              20.แจง้เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเป็นภยัหรือความเสียหายแก่นักเรียน ครู และโรงเรียน ให้
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนทราบในทนัทีเม่ือมาถึงโรงเรียน 
              21.ในเท่ียวรับกลบั ผูข้บัรถตอ้งตรวจสอบจ านวนนักเรียนบนรถให้ครบถว้นและถูกตอ้ง ก่อนขบัรถ
ออกรถจากโรงเรียนหรือจุดจอดรถ 
              22.เม่ือส่งนกัเรียนคนสุดทา้ยแลว้ ใหแ้จง้ต่อเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนทราบดว้ยวธีิการท่ีก าหนด 
 
6.ข้อปฏิบัติ กรณนัีกเรียนไม่มาโรงเรียนด้วยรถรับส่งนักเรียน 
 1.ถา้นกัเรียนไม่มาข้ึนรถ ไม่ว่าจะทราบสาเหตุหรือไม่ก็ตาม ให้แจง้ต่อครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนและ
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนทราบในทนัทีเม่ือมาถึงโรงเรียน 
 2.ให้ผูข้บัรถบันทึกข้อมูลการไม่มาของนักเรียน ในแบบรายงานการเดินรถประจ าวนั ตามแบบท่ี
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
 
7.ข้อปฏิบัติเม่ือขับรถมาถึงโรงเรียน 
              1.เม่ือมาถึงโรงเรียนแลว้ ใหจ้อดรถส่งนกัเรียนในบริเวณท่ีก าหนด 
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              2.แจง้เตือนนกัเรียนก่อนลงจากรถ มิใหห้ลงลืมกระเป๋าและส่ิงของ 
              3.ผูข้บัรถตอ้งลงจากรถเพื่อดูการลงรถของนกัเรียนท่ีประตูหรือบนัไดข้ึนลงรถ  
              4.ถา้นกัเรียนหลงลืมกระเป๋าหรือส่ิงของไว ้ถา้พบให้รีบส่งคืนแก่นกัเรียนโดยเร็ว  ถา้ไม่พบนกัเรียนก็
ใหส่้งมอบแก่ครูท่ีดูแลนกัเรียนและแจง้ใหเ้ครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนทราบในทนัที 
              5.เม่ือนักเรียนลงจากรถเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้ผูข้บัรถแจ้งการมาถึงโรงเรียนให้เครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียนทราบตามวธีิการและขั้นตอนท่ีก าหนดโดยไม่ชกัชา้ 
              6.ใหผู้ข้บัรถ บนัทึกรายงานการขบัรถประจ าวนั ตามแบบท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
 
8.ข้อปฏิบัติกรณนัีกเรียนไม่เดินทางกลบัด้วยรถรับส่งนักเรียน 
              1.ถ้าถึงเวลาออกรถและนักเรียนมาไม่ครบจ านวน ให้รีบติดต่อกับครูท่ีท าหน้าท่ีดูแลนักเรียน และ
ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
              2.กรณีท่ีผูป้กครองแจง้ต่อผูข้บัรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้นกัเรียนเดินทางกลบับา้นโดยไม่ใช้รถรับส่ง
นกัเรียนในเท่ียวนั้น ก็ใหผู้ข้บัรถปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
              3.ถ้าผูป้กครองมารับนักเรียนกลับบ้านด้วยตนเอง ก็ให้ผูป้กครองและนักเรียนนั้นแจ้งต่อหัวหน้า
นกัเรียนประจ ารถหรือผูช่้วยดว้ยตนเองดว้ย และให้คนขบัรถกบัหัวหน้านกัเรียนหรือผูช่้วยแจง้ต่อเครือข่ายรถ
รับส่งนกัเรียนในทนัที 
              4.ถา้นกัเรียนประสงค์เดินทางกลบับา้นดว้ยตนเองโดยท่ีผูป้กครองมิไดแ้จง้ให้คนขบัรถรับส่งนกัเรียน
ทราบหรือมิไดม้ารับดว้ยตนเอง ห้ามคนขบัรถอนุญาตให้นกัเรียนนั้นกลบับา้นดว้ยตนเอง แลว้รายงานให้ครูท่ี
ดูแลรถรับส่งนกัเรียนและเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนทราบทนัที 
 
9.ข้อปฏิบัติเม่ือส่งนักเรียนคนสุดท้าย 
              1.เม่ือส่งนักเรียนคนสุดท้ายแล้ว ให้ผูข้บัรถแจ้งต่อเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนและชมรมรถรับส่ง
นกัเรียนดว้ยวธีิการท่ีก าหนดในทนัที  ณ จุดท่ีส่งนกัเรียนคนสุดทา้ย 
              2.เม่ือน ารถกลบัมาถึงบา้นพกัแลว้ ใหแ้จง้ต่อชมรมรถรับส่งนกัเรียนดว้ยวธีิการท่ีก าหนดในทนัที  
              3.หลงัจากจอดรถแลว้ ให้ผูข้บัรถตรวจสอบรถทั้งภายนอกและภายใน การหลงลืมส่ิงของต่างๆ บนรถ 
ความช ารุดบกพร่องของรถและอุปกรณ์ส่วนควบ และท าความสะอาดรถทั้งภายนอกและภายใน 
              4.ถา้พบส่ิงของท่ีนกัเรียนหลงลืมไว ้ให้แจง้ต่อเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนและชมรมรถรับส่งนกัเรียน 
และเก็บรักษาไว ้เพื่อน าส่งมอบคืนแก่เจา้ของในวนัถดัไป 
              5.ถา้พบความช ารุดบกพร่องของรถและหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ให้รีบซ่อมแซมในทนัที และหาก
ไม่สามารถใช้รับรับส่งนักเรียนไดใ้นวนัถดัไป ให้ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัเม่ือพบขอ้บกพร่องของรถท่ีใช้รับส่ง
นกัเรียน 
              6.ใหผู้ข้บัรถ บนัทึกรายงานการขบัรถประจ าวนั ตามแบบท่ีชมรมรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
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10. ข้อปฏิบัติต่อนักเรียนระหว่างเดินทาง 
              1.ใชค้  าพูดท่ีสุภาพและเหมาะสมกบันกัเรียนและบุคคลท่ีอยูบ่นรถ 
              2.ใหน้กัเรียนนัง่ตามท่ีนัง่ท่ีก าหนด และเตือนใหค้าดเขม็ขดันิรภยัขณะท่ีอยูบ่นรถ 
              3.ตรวจสอบมิใหน้กัเรียนหยอกลอ้หรือกลัน่แกลง้กนับนรถ 
              4.ตรวจสอบมิใหน้กัเรียนยืน่ส่วนใดๆ ของร่ายกายออกนอกตวัรถ 
              5.ตรวจสอบมิใหน้กัเรียนไปยนืหอ้ยโหนหรือนัง่ท่ีบนัไดข้ึนลง หรือไปนัง่บนหลงัคารถ 
              6.วา่กล่าวตกัเตือนนกัเรียนท่ีปฏิบติัตนไม่ถูกตอ้งตามขอ้ปฏิบติัของนกัเรียน  
              7.ช่วยเหลือดูแลเบ้ืองตน้แก่นกัเรียนท่ีมีอาการป่วยหรือบาดเจ็บระหวา่งเดินทาง แลว้แจง้ให้เครือข่ายรถ
รับส่งนกัเรียนทราบในทนัที 
              8.ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
              9.ถา้เปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศพัท ์และมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลของบริษทัผูรั้บประกนัภยัรถ ให้แจง้
ต่อนกัเรียนโดยทนัที ดว้ยการท าเป็นเอกสารแจง้ใหท้ราบ 
              10.รับส่งนกัเรียน ณ จุดหรือสถานท่ีและตามเวลาท่ีตกลงกบัผูป้กครอง  
 
11.ข้อปฏิบัติในกรณเีกดิอุบัติเหตุ 
              1.ถา้มีนกัเรียนบาดเจบ็ ให้รีบแจง้หน่วยกูชี้พ 1669 และต ารวจในพื้นท่ี หรือ 191 และเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียนในทนัที 
              2.ให้เคล่ือนยา้ยนักเรียนท่ีไม่บาดเจ็บหรือท่ีบาดเจ็บแต่สามารถเคล่ือนยา้ยได้ลงจากรถ ไปอยู่ในท่ี
ปลอดภยั และหา้มเคล่ือนยา้ยนกัเรียนท่ีบาดเจบ็สาหสั 
              3.ให้หวัหนา้นกัเรียนประจ ารถและผูช่้วยดูแลนกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บบาดเจ็บ ผูดู้แลนกัเรียนดูแลนกัเรียนท่ี
ไดรั้บบาดเจบ็ ส่วนคนขบัรถท าหนา้ท่ีใหส้ัญญาณรถคนัหลงัมิใหม้าเฉ่ียวชน  
              4.ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด และตามค าแนะน าของเจา้พนกังานในสถานท่ี
เกิดเหตุ 
 
12.ข้อปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยธรรมชาติ และพบฝูงสัตว์ 
              1.ถา้มีเหตุฉุกเฉินจนไม่สามารถขบัรถไปตามเส้นทางปกติได ้และจ าเป็นตอ้งเปล่ียนเส้นทาง ใหแ้จง้ต่อ
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนในทนัที และใหช้ี้แจงท าความเขา้ใจต่อนกัเรียนและผูป้กครอง 
              2.ถ้าสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนตกหนัก มีลมพายุ และอ่ืนๆ ให้ขบัรถด้วยความระมดัระวงั และ
ค านึงถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน และปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
              3.ถา้พบฝูงสัตวป่์าเดินขา้งถนน ให้จอดรถและสังเกตพฤติกรรมของสัตว ์ถา้เห็นวา่อาจจะมีอนัตรายให้
หลบเล่ียงไปใชเ้ส้นทางอ่ืน และแจง้ใหเ้ครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนทราบในทนัที  
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              4.ถา้พบฝูงสัตวข์องชาวบา้นอยูข่า้งถนน ให้ใชค้วามระมดัระวงัในการขบัรถผา่น และสังเกตพฤติกรรม
ของสัตวเ์พราะสัตวอ์าจขา้มถนนในระยะกระชั้นชิด แต่ถา้พบวา่ สัตวก์  าลงัขา้มถนน ใหจ้อดรถรอจนกวา่สัตวจ์ะ
ขา้มถนนไปหมดแลว้ จึงขบัรถต่อไป 
              5.ถา้ผูข้บัรถเจ็บป่วยอยา่งกะทนัหันไม่สามารถขบัรถต่อไปได ้และผูดู้แลนกัเรียนขบัรถไม่ได ้ให้ผูข้บั
รถแจง้ต่อเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนถึงต าแหน่งท่ีจอดรถเพื่อขอความช่วยเหลือ  
 
13. ข้อปฏิบัติต่อสถานศึกษาและครูทีดู่แลรถรับส่งนักเรียน 
 1.รายงานความประพฤติของนกัเรียนท่ีไม่พึงประสงค์ ให้แก่โรงเรียนและครูท่ีดูแลรถรับส่งนักเรียน
ทราบในทนัทีเม่ือมาถึงโรงเรียน 
              2.แจง้ช่ือนกัเรียนท่ีไม่มาดว้ยใหค้รูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนทราบในทนัทีเม่ือมาถึงโรงเรียน 
              3.แจง้อาการป่วยหรือบาดเจ็บของนกัเรียนระหวา่งเดินทาง ให้ครูท่ีดูแลนกัเรียนทราบในทนัทีเม่ือมาถึง
โรงเรียน 
              4.น าส่ิงของท่ีนกัเรียนหลงลืมไวบ้นรถมอบแก่ครูท่ีดูแลนกัเรียนในทนัทีเม่ือมาถึงโรงเรียน 
              5.แจง้เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเป็นภยัหรือความเสียหายแก่นกัเรียน ครู และโรงเรียน ให้ครูท่ี
ดูแลนกัเรียนทราบในทนัทีเม่ือมาถึงโรงเรียน 
              6.ใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนและครู ในการด าเนินกิจการและภารกิจต่างๆ ของโรงเรียน 
              7.ถา้มีการเปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศพัทใ์ห้แจง้ต่อครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนโดยทนัที ดว้ยการท าเป็น
เอกสารแจง้ใหท้ราบ 
 
14. ข้อปฏิบัติต่อผู้ปกครองของนักเรียน 
              1.แจง้ความประพฤติท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนใหผู้ป้กครองทราบในทนัทีเม่ือส่งนกัเรียนถึงบา้นพกั 
              2.แจง้อาการป่วยหรือบาดเจบ็ของนกัเรียนระหวา่งเดินทางใหผู้ป้กครองทราบ  
              3.แจง้ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ของโรงเรียนและเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนใหผู้ป้กครองทราบ 
              4.ถา้เปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศพัท ์และมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลของบริษทัผูรั้บประกนัภยัรถ ให้แจง้
ต่อผูป้กครองโดยทนัที ดว้ยการท าเป็นเอกสารแจง้ใหท้ราบ 
 5.ถา้มารับหรือไปส่งนกัเรียนไม่ทนัตามก าหนดเวลา ใหแ้จง้ต่อผูค้รองทราบใหใ้นทนัที 
 
15. ข้อปฏิบัติต่อหน่วยงานทางราชการอ่ืนๆ 
              1.ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของทางราชการ 
              2.ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยราชการ 
              3.แจง้เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเป็นภยัหรือความเสียหายแก่นกัเรียน ครู โรงเรียน และบุคคล
อ่ืน ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
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16. ข้อปฏิบัติต่อชมรมรถรับส่งนักเรียน 
               1.เป็นสมาชิกของชมรมรถรับส่งนกัเรียนและไม่ปฏิบติัตวัเป็นปรปักษ ์
 2.ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดต่างๆ และยอมรับการลงโทษจากชมรมรถรับส่งนกัเรียน 
 3.เขา้ร่วมการประชุม ร่วมกิจกรรมและภารกิจต่างๆ ของชมรมรถรับส่งนกัเรียน 
 4.จดัท ารายงานวเิคราะห์ความเส่ียงในเส้นทางรับส่งนกัเรียนตามแบบท่ีก าหนด 
              5.ไม่ปฏิบติัตวัเป็นปกปักษต่์อชมรมรถรับส่งนกัเรียนและการประกอบอาชีพรับจา้งรับส่งนกัเรียน 
              6.สอดส่องความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมของผูข้บัรถคนอ่ืน แลว้แจง้ต่อผูบ้ริหารชมรมรถรับส่งนกัเรียน
ในทางลบั 
              7.ถา้เปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศพัทแ์ละมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลของบริษทัผูรั้บประกนัภยัรถ ให้แจง้
ต่อชมรมรถรับส่งนกัเรียนโดยทนัที ดว้ยการท าเป็นเอกสารแจง้ใหท้ราบ 
 
17. ข้อปฏิบัติต่อเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน 
              1.ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
              2.เขา้ร่วมประชุม ร่วมกิจกรรมและภารกิจต่างๆ ตามท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
              3.ไม่ปฏิบติัตวัเป็นปกปักษต่์อเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
 
18. ข้อปฏิบัติต่อตนเองของผู้ขับรถและผู้ดูแลนักเรียน 
              1.ดูแลนกัเรียนทุกคนบนรถเหมือนเป็นลูกหลานของตนเอง 
              2.ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและเส้ือผา้ท่ีสวมใส่ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
              3.ไม่น าอาหารท่ีมีกล่ินมาไวบ้นรถ 
              4.มีสมุดพกและปากกาติดตวัอยูเ่สมอ เพื่อจดบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ 
              5.มีความกระตือรือร้น เตรียมตวัใหพ้ร้อมขณะท าหนา้ท่ี ฝึกการข่มใจ รู้จกัปล่อยวาง คิดดีและท าดี 
              6.ใชเ้วลาวา่งช่วยเหลือและบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน และร่วมเป็นจิตอาสา 
              7.ออกก าลงักายอยา่งต่อเน่ือง และตรวจสอบสุขภาพร่ายกายอยา่งสม ่าเสมอ 
              8.เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนและหน่วยงานอ่ืนๆ ก าหนด                    
              9.ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนและชมรมรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
              10.ศึกษาคู่มือน้ี และระเบียบขอ้บงัคบัรวมถึงมาตรการต่างๆของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนและชมรมรถ
รับส่งนกัเรียน ตลอดจนกฎหมายระเบียบและประกาศต่างๆ ของทางราชการ 
 
19. ข้อปฏิบัติต่อผู้อ่ืน 
              1.ยิม้แยม้แจ่มใส ทกัทายเม่ือพบกนั และรู้จกัใหอ้ภยั 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

10-25 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

              2.แบ่งปัน มีน ้าใจ ใหก้ารช่วยเหลือผูอ่ื้น ไม่แก่งแยง่เอาเปรียบผูอ่ื้น 
              3.ใหค้วามเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่พูดจาส่อเสียดหรือดว้ยค าหยาบคาย หรือนินทาลบัหลงั 
              4.เขา้ร่วมกิจกรรมกบัผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 
 
20. การขับรถเชิงป้องกนั 
              1.มีความต่ืนตวัอยูเ่สมอ ไม่เหม่อใจลอบระหวา่งขบัรถ 
              2.ไม่ละลายตาจากถนนและริมทางตลอดเวลาท่ีขบัรถ 
              3.ลดความเร็วเม่ือทศันวสิัยในการขบัข่ีจ  ากดั 
              4.รักษาระยะห่างใหเ้หมาะสมและปลอดภยัจากรถคนัหนา้ 
              5.แสดงทิศทางท่ีจะขบัรถมัง่หนา้ไปใหร้ถคนัอ่ืนไดท้ราบแต่เน่ินๆ 
              6.แสดงสัญญาณจะเล้ียวหรือจะหยดุใหร้ถคนัอ่ืนไดท้ราบแต่เน่ินๆ       
              7.ใชก้ระจกมองหลงัและกระจกมองขา้งใหเ้ป็นประโยชน์ 
              8.สังเกตปฏิกิริยาของรถคนัหน้า รถท่ีสวนทาง รถท่ีจอดขา้งทาง และคนเดินริมทาง เพื่อเตรียมป้องกนั
ล่วงหนา้ 
              9.แมว้า่จะขบัในรถช่องทาง แต่ก็ตอ้งระวงัรถคนัอ่ืนดว้ย  
              10.อยา่ใชร้ถกลัน่แกลง้หรือย ัว่ยหุรือแกแ้คน้รถของบุคคลอ่ืน./ 
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8. แบบบันทกึการตรวจสอบรถทีใ่ช้ในการรับส่งนักเรียน 
บนัทึกตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนกัเรียน ชมรม........................................................... 

วนัท่ี ทะเบียนรถ ชนิดรถ งวดภาษี 
ผูข้บัรถ  ผูต้รวจ  
ล าดบั รายการตรวจ ปกติ ช ารุด หมายเหตุ 
1 ไฟหร่ี    
2 โคมไฟหนา้    
3 ไฟเล้ียว    
4 ไฟหยดุ    
5 ไฟฉุกเฉิน    
6 ไฟเตือนประตูรถเปิด    
7 เสียงเตือนประตูรถเปิด    
8 เสียงแตรรถ    
9 เสียงเตือนถอยหลงั    
10 ไฟสญัญาณรถรับส่งนกัเรียน    
11 ป้ายรถโรงเรียน 2 แผน่    
12 เคร่ืองดบัเพลิง 1 ถงั  รถตู/้บสั 2 ถงั    
13 คอ้นทุบกระจก 1 อนั  รถตู/้บสั 2 อนั    
14 ประตูปิดเปิด ล็อค 2 ชั้น (รถสองแถว)    
15 สญัญาณเตือนประตูปิดเปิด ไม่ปิด    
16 ขอ้มูลคนขบั/หมายเลขโทรศพัทส์ าคญั    
17 เบาะท่ีนัง่    
18 พนกัพิง    
19 เขม็ขดันิรภยั    
20 กลอนประตูหนา้/ขา้ง/หลงั (รถตู/้รถบสั)    
21 ยาง และ ยางอะไหล่    
22 กระจกรถ    
23 ระบบความเยน็ หรือ พดัลม    
24 ตวัถงัรถ    
25 ท่ีปัดน ้าฝน    
26 ควนัไอเสีย และเสียงท่อไปเสีย    
27 ฟิมล(์40) / ม่านชนิดบาง    
28 ประตูฉุกเฉิน (รถบสั)    
29 ช่องวา่งหนา้ต่างรถสองแถว    
30 บนัไดข้ึนลง (รถสองแถว)    

                                        
 ความเห็น ผูต้รวจ........................................................................ นดัตรวจสอบใหม่ ......................................................................                                                          
                                                                                                     ลงช่ือ.................................................................ผูต้รวจสอบ  
                                                                                                              (...............................................................)   
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               9. ข้อก าหนดมาตรฐานรถทีใ่ช้รับส่งนักเรียน ประเภทรถตู้และรถบัส 
                   1.ท่ีนัง่แบบแถวตอน จ านวนแถวตามความเหมาะสมของตวัรถ 
                   2.ไม่มีท่ีนัง่เสริมและเกา้อ้ีเสริม 
                   3.มีระบบสัญญาณเตือน กรณีประตูข้ึนลงและประตูทา้ยเปิดขณะรถวิง่หรือปิดไม่สนิท 
                   4.มีอุปกรณ์ส่วนควบ ตามท่ีกฎหมายและเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
                   5.ไม่ติดฟิมลท่ี์มีความเขม้เกินกวา่ร้อยละ 40  ถา้เป็นผา้ม่าน ตอ้งเป็นแบบบาง มองทะลุผา่นได ้
                   6.ใชร้ะบบเช้ือเพลิงตามท่ีก าหนดไวใ้นสมุดทะเบียนรถ 
                   7.มี พรบ.บุคคลท่ี 3 ประเภทใชรั้บจา้งและใหเ้ช่า 
                   8.มีป้ายขอ้ความ “รถรับส่งนกัเรียน หรือ “รถนกัเรียน” ท่ีตวัรถดา้นหนา้ ดา้นหลงั  
                   9.ระบบความเยน็ ตอ้งใชง้านไดต้ามปกติ 
                   10.ไฟกระพริบ ตอ้งเป็นไปตามท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
                   11.ประตูข้ึนลงและประตูฉุกเฉิน ตอ้งใชง้านไดต้ามปกติ  
 
               10. ข้อก าหนดมาตรฐานรถทีใ่ช้รับส่งนักเรียน ประเภทรถกระบะ 4 ล้อ และ 6 ล้อ 
                     1.หลงัคาหอ้งโดยสาร มีความสูงระหวา่ง 150-175 เซนติเมตร โดยวดัจากพื้นกระบะรถ 
                     2.หลงัคารถ มีเสาจ านวนขา้งละไม่นอ้ยกวา่ 4 ตน้ ยึดแน่นกบัขอบกระบะดว้ยน็อตขนาดใหญ่ตาม
จ านวนเสา มีช่องหนา้ต่างขนาดระหวา่ง 30-45 เซนติเมตร และฝ้าขา้งกนัฝน  กรณีเป็นรถส่ีลอ้ใหญ่และรถ 6 ลอ้                    
ตอ้งมีเสาหลงัคาไม่นอ้ยกวา่ขา้งละ 7 ตน้ 
                     3.หลงัคารถ ตอ้งมีไฟส่องสวา่งไม่นอ้ยกวา่ 1 จุด และสวทิช์กร่ิงฉุกเฉิน 
                     4.ถา้มีท่ีนัง่แถวกลาง ตอ้งยดึแน่นกบัตวัรถและพื้นรถ และไม่ต่อเติมท่ีนัง่ดา้นทา้ย 
                     5.บนัไดข้ึนลง ท าดว้ยเหล็ก พื้นบนัไดเป็นเหล็กลูกฟูก มีขนาดตามความเหมาะสม 
                     6. มีอุปกรณ์ส่วนควบ ตามท่ีกฎหมายและเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
                     7.มีท่ีกั้นกนัตกและประตูปิดเปิดระบบกลไกกลอน 2 ตวั พร้อมสัญญาณเตือนดว้ยไฟและเสียง 
                     8. มีป้ายขอ้ความ “รถรับส่งนกัเรียน หรือ “รถนกัเรียน” ท่ีตวัรถดา้นหนา้ ดา้นหลงั และป้ายขอ้มูล
อ่ืนๆ โดยแสดงไวบ้นรถในท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน 
                     9. มี พรบ.บุคคลท่ี 3 ประเภทใชรั้บจา้งและใหเ้ช่า 
                   10.ไฟกระพริบ ตอ้งเป็นไปตามท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
               11. ข้อก าหนดคุณลกัษณะของคนขับรถและคนดูแลรับส่งนักเรียน 
                     1.มีใบอนุญาตขบัรถตามท่ีกฎหมายก าหนด  
                     2.เป็นผูท่ี้ผา่นกระบวนการคดักรองจากเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนใหเ้ป็นผูข้บัรถ 
                     3.เป็นผูท่ี้มีบุคคลในพื้นท่ีรับรองความประพฤติ 
                     4.ไม่เป็นผูติ้ดสุราเร้ือรัง หรือติดสารเสพติดทุกชนิด 
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                     5.ไม่เป็นผูท่ี้มีความประพฤติในท านองชูส้าวหรือล่วงละเมิดทางเพศ 
                     6.ไม่เป็นผูพ้ิการมือและเทา้ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบหรือโรคทางจิต 
                     7.ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอนัตรายต่อการขบัรถ หรือโรคติดต่อเร้ือรัง 
                     8.ไม่เป็นผูท่ี้มีสายตาบอดสีหรือระบบประสาทสัมผสับกพร่อง 
                     9.ไม่เป็นผูท่ี้เคยถูกเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนหรือชมรมรถรับส่งนกัเรียนลงโทษโดยการใหพ้น้จาก
การเป็นสมาชิก 
                     10.มีและมีความสามารถในการใชโ้ทรศพัทร์ะบบแอนดรอย  

 
               อน่ึง เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีขนส่งและเจา้หนา้ท่ีต ารวจในพื้นท่ี มิไดเ้ขา้ร่วมเป็นเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
โครงการศึกษาวจิยัฯ จึงไม่มีขอ้มูลท่ีเกิดจากการท าหนา้ท่ีเป็นภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนของเจา้หนา้ท่ีขนส่ง
และเจา้หน้าท่ีต ารวจ ท่ีสามารถน ามาใช้ออกแบบแบบเป็นคู่มือการท าหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีขนส่งและเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจได.้/  
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บทที ่11  การจัดตั้งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนในพืน้ทีน่ าร่องจังหวดัจันทบุรี 

1.  พืน้ทีจั่ดตั้งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน  
              การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ก าหนดให้จงัหวดัจนัทบุรีเป็นพื้นท่ีน าร่อง โดยการจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียน จ านวน 6 พื้นท่ี จากโรงเรียน 3 ระดบั ระดบัละ 2 โรงเรียน รวม 6 โรงเรียน เป็นพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียน และในพื้นท่ีมีชมรมรถรับส่งนกัเรียน พื้นท่ีละ 1 ชมรม เป็นภาคีเครือข่าย  เพื่อเป็นการทดลองรูปแบบ
(Model) เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนตามแนวทางการศึกษา ไดแ้ก่   
                   พื้นท่ีโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง ไดแ้ก่ โรงเรียนสฤษดิเดช และโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
                   พื้นท่ีโรงเรียนระดบัอ าเภอ ได้แก่ โรงเรียนท่าใหม่พูลสวสัด์ิ อ าเภอท่าใหม่ กบั โรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ อ าเภอมะขาม 
                   พื้นท่ีโรงเรียนระดับต าบล ได้แก่  โรงเรียนบ้านเนินจ าปา ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว  และ 
โรงเรียนบา้นตาเรือง(ต ารวจชายแดนสงเคราะห์) ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพแผนที ่แสดงพื้นทีเ่ครือข่ายรถรับส่งนักเรียน(ในระยะเร่ิมโครงการ) 

               พืน้ทีโ่รงเรียนในเขตอ าเภอเมือง 
               1) โรงเรียนสฤษดิเดช เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ในสังกดัของส านังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) เป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของจงัหวดัจนัทบุรี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ มีนกัเรียนรวม จ านวน 3,467 คน  
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               2) โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เป็นโรงเรียนในสังกดัของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของจงัหวดัจนัทบุรี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้จนถึงชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย มีนกัเรียนรวม จ านวน 1,725 คน  

ตารางแสดง ขอ้มูลนกัเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชและโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               พืน้ทีโ่รงเรียนระดับอ าเภอ 
               1) โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล เป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอท่าใหม่เป็น อยู่ในสังกัดของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดสอนตั้ งแต่ชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย มีนกัเรียนรวม จ านวน 1,596 คน  
                   2) โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  เป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอมะขาม อยู่ในสังกัดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จนถึงชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย มีนกัเรียนรวม จ านวน 470 คน  
               ตารางแสดง ขอ้มูลนกัเรียนโรงเรียนท่าใหม่พูลสวสัด์ิราษฎร์นุกูล และโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ปี
การศึกษา 2561    
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               พืน้ทีโ่รงเรียนระดับต าบล 
               1) โรงเรียนบ้านเนินจ าปา เป็นโรงเรียนประจ าต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 
อยู่ในสังกดัของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ มีนกัเรียนรวม จ านวน 632 คน  
               2) โรงเรียนบ้านตาเรือง(ต ารวจชายแดนสงเคราะห์) ตั้งอยูใ่นต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว เป็นโรงเรียน
ขยายโอกาส อยูใ่นสังกดัของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 
จนถึงชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีนกัเรียนรวม จ านวน 635 คน  

ตารางแสดง ขอ้มูลนกัเรียนโรงเรียนบา้นเนินจ าปาและโรงเรียนบา้นตาเรือง ปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ขั้นตอนการประชุมจัดตั้งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน 
               โครงการศึกษาวิจยัฯ ได้วางแผนก าหนดขั้นตอนการประชุมเพื่อจดัตั้ งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน 
ออกเป็น 2 ขั้นตอน ท่ีจะตอ้งด าเนินการใหค้รบถว้นตามล าดบัทั้ง 2 ขั้นตอน จะขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไม่ได ้
เพราะเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนเป็นกระบวนการท่ีมีความเก่ียวพนักบับุคคลหลายฝ่าย   จึงจ าเป็นมากท่ีสุดท่ี
จะตอ้งปรับพื้นฐานความเขา้ใจ ทศันคติและค่านิยมขององคก์รและบุคคลในองคก์รของทุกฝ่าย ให้อยูใ่นระดบั
เดียวกนั เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และมองเห็นถึงประโยชนร่์วมกนัท่ีเกิดข้ึนต่อสังคมและชุมชน 
               แมว้า่เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนจะประกอบดว้ยภาคี 4 เสาหลกั ท่ีใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม เป็นกลไก
ในการขบัเคล่ือนความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน  แต่ตวัจกัรส าคญัท่ีท าหนา้ท่ีในการขบัเคล่ือนให้เกิดความ
ปลอดภยัโดยหรือความไม่ปลอดภยั คือ โรงเรียนหรือสถานศึกษาซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีเป็นหน่วยในการควบคุม
และก ากบัดูแล  กบั  คนขบัรถรับส่งนกัเรียนโดยชมรมรถรับส่งนกัเรียนซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีในฐานะเป็นหน่วย
ปฏิบติัในการใชร้ถและขบัรถใหเ้กิดความปลอดภยั  การแสดงบทบาทหนา้ท่ีของทั้งสองฝ่ายน้ี  จึงตอ้งสอดคลอ้ง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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               ดงันั้น ในระยะแรกของการจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน โครงการศึกษาวิจยัฯ จึงเร่ิมจากการสร้าง
ความรู้และความเขา้ใจให้แก่ทั้งสองภาคีเครือข่ายน้ีเป็นล าดบัแรก เพราะถา้ภาคีเครือข่ายโรงเรียนไม่ร่วมมือ ไม่
เขา้เป็นภาคีเครือข่าย และกลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีทั้งหมดไม่เขา้ร่วมเป็นภาษีเครือข่าย การจดัตั้ง
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีก็ไม่สามารถจดัตั้งข้ึนได ้เพราะไม่มีภาคีเครือข่ายท่ีท าหน้าท่ีในการควบคุม
และก ากบัดูแล และไม่มีภาคีเครือข่ายท่ีท าหนา้ท่ีในการปฏิบติั 
               ขั้นตอนการจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน  ประกอบดว้ย  
                    ขั้นตอนท่ี 1 การท าความเขา้ใจกบัผูบ้ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา  และ 
                    ขั้นตอนท่ี 2 การประชุมจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน  
               ขั้นตอนที ่1 การท าความเขา้ใจกบัผูบ้ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
               การท าความเขา้ใจกบัผูบ้ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นและมีความส าคญัมากท่ีสุดใน 
การจดัตั้งและขบัเคล่ือนเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน  เพราะถ้าผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเขา้ใจและเล็งเห็นถึง
ประโยชน์ในดา้นต่างๆ ของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน และเห็นถึงประโยชน์และความปลอดภยัท่ีนกัเรียนจะ
ไดรั้บในระหวา่งเดินทาง ตลอดจนความร่วมมือจากกลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนแลว้ โรงเรียนหรือสถานศึกษา
นั้นก็จะเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน และเกิดการประสานงานไปยงักลุ่มคนขบัรถรับส่งนักเรียน 
เพื่อใหม้าประชุมและเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน  ประกอบกบัความพร้อมในดา้นต่างๆ ของโรงเรียน
และการท่ีโรงเรียนมีลกัษณะเป็นศูนยก์ลางของชุมชน การประชุมคนขบัรถรับส่งนกัเรียน ประชุมนกัเรียนและ
ผูป้กครองท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียน ณ ท่ีโรงเรียน จึงเป็นความเหมาะสมและสะดวกท่ีสุด 
               วิธีการท าความเข้าใจกับผู ้บริหารโรงเรียนและครูท่ีดูแลรถรับส่งนักเรียน ในเบ้ืองต้นจะต้อง
ประสานงานนดัหมายวนัและเวลาให้ชดัเจน โดยใช้วิธีนดัหมายทางโทรศพัท์ และก าหนดขอให้ครูท่ีดูแลรถ
รับส่งนักเรียน ถ้าไม่มีก็ขอให้ครูฝ่ายกิจการนักเรียนเขา้ร่วมพูดคุยด้วย ในการนัดหมายทางโทรศพัท์น้ี ผูไ้ป
สัมภาษณ์ท่ีโรงเรียนควรจะตอ้งเป็นบุคคลเดียวกนักบัผูน้ดัหมายประสานงาน และควรแนะน าตนเองและความ
มุ่งหมายในการนดัสัมภาษณ์พูดคุยใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจ เพื่อเป็นการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีในวนัหนา้   
               เม่ือถึงวนันดัหมาย ผูส้ัมภาษณ์ควรจะตอ้งไปถึงโรงเรียนแต่เช้า เพื่อดูบรรยากาศและลกัษณะของรถ
รับส่งนกัเรียน และเก็บขอ้มูลต่างๆ ไวอ้ยา่งละเอียด ดว้ยการจดบนัทึกและการถ่ายภาพ และควรหาโอกาสพูดคุย
สอบถามข้อมูลจากคนขบัรถรับส่งนักเรียนและนักเรียนท่ีใช้รถรับส่งนักเรียน เช่น รับนักเรียนจากท่ีไหน 
ระยะทางเท่าใด รับนกัเรียนก่ีคน ค่าจา้งคนละเท่าไร รายไดพ้อกบัรายจ่ายหรือไม่ รับนกัเรียนมาก่ีปีแลว้ เป็นตน้   
                เม่ือถึงเวลานดัหมาย และทุกฝ่ายพร้อมในสถานท่ีนดัหมายแลว้ ผูส้ัมภาษณ์ควรด าเนินการตามขั้นตอน
ตามล าดบัดงัน้ี 
                         1) อธิบายความความมุ่งหมายของการพูดคุยท าความเขา้ใจ ช้ีแจงวตัถุประสงค์ของโครงการ
ศึกษาวจิยั และแนะน าองคก์รและตวัเอง 
                         2) สอบถามปัญหาเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีประจ าของโรงเรียนและของครู รวมถึงสถานภาพของ
โรงเรียน ของครู นกัเรียนในภาพรวมทั้งโรงเรียน และนกัเรียนท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียน 
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                         3) สอบถามปัญหาท่ีเก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียนในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน การจดัการรถรับส่งนกัเรียน
ของโรงเรียนว่ามีอยู่หรือไม่ ถ้ามีได้มีการจดัการอย่างไร รวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างรถรับส่งนักเรียนกับ
โรงเรียนและครู 
                         4) ขอความคิดเห็นจากผูบ้ริหารและครู เก่ียวกบัแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ 3 
                         5) น าเสนอวิธีการแกปั้ญหา ดว้ยกระบวนการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน อธิบายความหมายและ
ลกัษณะ การเป็นจุดจดัการโดยโรงเรียน ประโยชน์ของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนท่ีจะเกิดข้ึนกบัโรงเรียน ครู 
นกัเรียน และผูป้กครอง รวมถึงกระบวนการต่างๆ ท่ีน ามาใชจ้ดัการเพื่อความปลอดภยั 
                         6) สอบถามความคิดเห็นจากผูบ้ริหารและครูท่ีดูแลรถรับส่งนักเรียน เก่ียวกับการร่วมเป็น
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน และการเป็นจุดจดัการ 
                     อน่ึง ในการสัมภาษณ์น้ี ผูส้ัมภาษณ์ควรขออนุญาตต่อผูบ้ริหารและครูท่ีเขา้ร่วมพูดคุย ขอบนัทึก
การสนทนาไวด้ว้ย       
               หลงัเสร็จส้ินการสัมภาษณ์พูดคุยแลว้ ให้นดัหมายก าหนดวนัและเวลาเพื่อประชุมจดัตั้งเครือข่ายรถ
รับส่งนกัเรียน  โดยขอให้ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือครูเขา้ร่วมประชุมดว้ย  พร้อมกบัขอให้ครูจดันกัเรียนท่ีใช้รถ
รับส่งนักเรียน เป็นคนแรกๆ คนัละ 2 คน เขา้ร่วมประชุม และขอผูบ้ริหารโรงเรียนหรือครูช่วยด าเนินการ
ประสานงานนดัหมายใหค้นขบัรถรับส่งนกัเรียนทั้งหมด เขา้ร่วมประชุมดว้ย 
               หลงัจากท่ีไดก้ าหนดวนันดัประชุมแลว้ ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการ คือ การเตรียมข้อมูลด้วยภาพถ่ายรถ
รับส่งนักเรียนที่รับส่งนักเรียนโรงเรียนน้ัน เพ่ือน าไปแสดงต่อการประชุม  ให้คนขบัรถรับส่งนกัเรียน เรียนรู้
และมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง ว่ารถรับส่งนักเรียนตามภาพท่ีแสดง มีลักษณะความปลอดภยัหรือไม่ปลอดภยั
อยา่งไร ท าอยา่งไรรถจึงจะมีความปลอดภยัข้ึน และผลร้ายท่ีเกิดข้ึนจากทุกฝ่ายหากเกิดความไม่ปลอดภยั  
               ด้วยเหตุน้ี ก่อนถึงวนัประชุม จึงต้องลงพื้นท่ีตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนในพื้นท่ีนั้ น เพื่อให้ได้
รายละเอียดและขอ้มูลต่างๆ มากท่ีสุด ซ่ึงอาจจะตอ้งลงพื้นท่ีหลายคร้ังทั้งโดยการเปิดเผยและโดยปกปิด หรือ
ติดตามศึกษาการรับส่งนกัเรียนจากโรงเรียนจนถึงบา้นนกัเรียนคนสุดทา้ย  เพราะขอ้มูลเหล่าน้ี เป็นขอ้มูลท่ีมีอยู่
จริงในพื้นท่ี และไม่อาจปฏิเสธความเป็นจริงของขอ้มูลเหล่าน้ีได ้ เพียงแต่ในระยะเวลาท่ีผ่านมา ไม่เคยมีการ
บอกกล่าวหรือแสดงให้เห็น  คนขบัรถรับส่งนกัเรียน นกัเรียนและผูป้กครองซ่ึงอยูก่บัสถานการณ์ความเส่ียงนั้น
ติดต่อกนัมาเป็นเวลานานอย่างต่อเน่ือง จึงมีความคุน้เคยและมีมุมมองต่อสถานการณ์ความเส่ียงนั้นว่า เป็น
เหตุการณ์ปกติท่ีไม่เป็นอนัตราย     
               ขั้นตอนที ่2 การประชุมจดัตั้งภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน   
               การประชุมในขั้นตอนท่ี 2 น้ี เป็นการประชุมเพื่อจดัตั้งภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนฝ่ายต่างๆ ไดแ้ก่    
                    โรงเรียน เพื่อแต่งตั้งครูท าหนา้ท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน  
                    นกัเรียน เพื่อแต่งตั้งหวัหนา้นกัเรียนประจ ารถรับส่งนกัเรียนและผูช่้วย 
                    กลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียน เพื่อจดัตั้งชมรมรถรับส่งนกัเรียนและคณะกรรมการชมรม 
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               โครงการศึกษาวจิยัฯ จึงก าหนดแบ่งการประชุม ในเวลา 3 ชัว่โมง ออกเป็น 4 ช่วง ดงัน้ี 
                         ช่วงท่ีหน่ึง ตอบแบบสอบถาม เก็บขอ้มูลสภาพปัญหาในพื้นท่ี  
                         ช่วงท่ีสอง ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน 
                         ช่วงท่ีสาม จดัตั้งภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ี 
                         ช่วงท่ีส่ี คู่มือการท าหนา้ท่ี  
               ช่วงทีห่น่ึง ตอบแบบสอบถาม 
                   แบบสอบถามจะแยกเป็น 2 ชุด ส าหรับคนขบัรถรับส่งนักเรียนและนักเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ตอ้งการทราบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัของตวัรถท่ีน ามาใช้รับส่งนกัเรียน ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
รับส่งนกัเรียน และความทศันคติต่อความปลอดภยั  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ี จะไดน้ าไปวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดเป็นชุดความรู้และคู่มือในการท าหนา้ท่ีของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนและของนกัเรียน ต่อไป 
               ช่วงทีส่อง ให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน 
                   การให้ความรู้ความเข้าใจน้ี จะต้องเร่ิมหลังจากท่ีคนขบัรถและนักเรียนได้ตอบแบบสอบถาม
เรียบร้อยแลว้ โดยเร่ิมจากการตั้งประโยคสอบถามและใชส่ื้อเพาเวอร์พอยท ์(PowerPoint) และคลิปภาพ จ านวน 
2 คลิป ประกอบการบรรยายและการน าเสนอ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความคิดและทศันคติของความปลอดภยั
ท่ีมีต่อการใชร้ถรับส่งนกัเรียน โดยด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ตามล าดบั ดงัน้ี 
                   1) การตั้งค  าถามท่ีประชุม เพื่อทดสอบความรู้และความเขา้ใจพื้นฐานของผูร่้วมประชุม โดยเน้นท่ี
กลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนและนกัเรียน วา่มีความเขา้ใจต่อ “ความปลอดภยัและการจดัการเพื่อความปลอดภยั
ของรถท่ีใช้รับส่งนักเรียน” ในระดบัใด โดยการตั้งค  าถามในท่ีประชุมด้วยวาจาตามท่ีก าหนดไว  ้  ทั้งท่ีเป็น
ค าถามรวมและค าถามแยก เช่น  
                             ค าถามรวม รถท่ีน ามารับส่งนักเรียนมีความปลอดภยัหรือไม่,  ท าไมจึงคิดว่ารถรับส่งท่ีใช้
บริการมีความปลอดภยั,   ใครมีหนา้ท่ีท าใหร้ถรับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยั 
                             ค าถามแยก เฉพาะคนขบัรถรับส่งนกัเรียน เช่น ท าไมจึงคิดวา่รถของตวัเองปลอดภยั   
                             ค าถามแยก เฉพาะนกัเรียน เช่น ขณะท่ีนัง่ในรถ มีความรู้สึกวา่ แออดั หรือไม่ 
                   2) การน าเสนอดว้ยส่ือเพาเวอร์พอยทแ์ละคลิปภาพ เป็นการปรับพื้นฐานความเขา้ใจ แนวคิดมุมมอง
และทศันคติของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ให้มีความเขา้ใจต่ออุบติัเหตุและความเส่ียงของรถรับส่งนกัเรียนในปัจจยัของ 
รถท่ีใช้รับส่งนักเรียน ความพร้อมของคนขับรถ และจุดจัดการเพื่อความปลอดภัย สถานการณ์ปัญหา
องคป์ระกอบของความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน แนวคิดและหลกัการของการขบัเคล่ือนมาตรฐานความ
ปลอดภยัของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน บทบาทอ านาจหนา้ท่ีของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนและภาคีเครือข่าย 
โดยแบ่งเน้ือหาการน าเสนอดว้ยส่ือเพาเวอร์พอยทแ์ละคลิปภาพ ออกเป็น 7 ส่วน ต่อเน่ืองกนั ดงัน้ี 
                             (1) น าเสนอสถานการณ์รถรับส่งนกัเรียนในปัจจุบนั 
                             (2) แนวคิดและเป้าหมายของโครงการศึกษาวจิยั                 
                             (3) หลกัการและแนวคิดเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนโดยมีโรงเรียนเป็นจุดจดัการ 
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                             (4) แนวคิดมาตรฐานความปลอดภยัตามแนวทางการศึกษาวจิยั 
                             (5) ประโยชน์ของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน                
                             (6) คลิปภาพความไม่ปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน 
                             (7) คลิปภาพรวมอุบติัเหตุรถรับส่งนกัเรียน 
                   3) การน าเสนอภาพความไม่ปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียนท่ีรับส่งนกัเรียนโรงเรียนนั้น เป็นการ
สอนการเรียนรู้ดว้ยภาพถ่ายรถคนัท่ีคนขบัรถน ามาใช้รถส่งนกัเรียน โดยการอธิบายให้เห็นลกัษณะความไม่
ปลอดภยัของตวัรถดว้ยรถของคนขบัเอง และภาพของการปล่อยปะละเลยไม่ดูแลความปลอดภยัของนกัเรียนท่ี
อยูบ่นรถ พร้อมทั้งแนะน าวธิการปรับปรุงแกไ้ขใหเ้กิดความปลอดภยัของตวัรถและการดูแลนกัเรียน ดงัตวัอยา่ง
ตามภาพท่ีแสดงใหดู้น้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง ภาพความไม่ปลอดภัยของตวัรถทีน่ ามาใช้รับส่งนกัเรียน 
 

               ช่วงทีส่าม การจัดตั้งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน 
                   หลงัจากท่ีไดด้ าเนินการในช่วงท่ีสองเสร็จส้ินแลว้ จะตอ้งร่วมกบัครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนแต่งตั้ง
นกัเรียนท่ีมาประชุมเป็นหวัหน้านกัเรียนประจ ารถ 1 คน และผูช่้วยอีก 1 คน เพื่อท าหนา้ท่ีรายงานการเดินทาง
ทางกลุ่มไลน์นกัเรียน และท าหนา้ท่ีควบคุมดูแลนกัเรียนบนรถให้ปฏิบติัตามคู่มือของนกัเรียน และ จดัตั้งชมรม
รถรับส่งนกัเรียนพร้อมกบัการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียน โดยการเสนอตวัหรือการเลือกตั้ง
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แล้วแต่ความเหมาะสม โดยมีจ านวนตามความเหมาะสม ระหว่าง 5 คน ถึง 11 คน ประกอบด้วยต าแหน่ง 
ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขานุการชมรม 1 คน และกรรมการอีก 2 คนเป็นอยา่งนอ้ย  พร้อมจดัตั้งกลุ่ม
ไลน์(Line) คนขบัรถรับส่งนกัเรียน และไลน์คณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียน ส าหรับการติดต่อส่ือสาร
และรายงานการท าหนา้ท่ี   ส าหรับไลน์กลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียน ก็น าครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนอยูใ่นกลุ่ม
ไลน์น้ีดว้ย เพื่อรับทราบขอ้มูลการรับส่งนกัเรียนในช่วงเชา้และเยน็ และอาจน าผูบ้ริหารโรงเรียนเขา้กลุ่มไลน์
คนขบัรถรับส่งนกัเรียนดว้ยก็ได ้
                   อน่ึง ในการตั้งช่ือกลุ่มไลน์นักเรียน ใช้ช่ือว่า “เครือข่ายนักเรียน(ช่ือโรงเรียน)”  ส่วนกลุ่มไลน์
คนขบัรถ ใชช่ื้อวา่ “ชมรมรถ(ตามดว้ยช่ือโรงเรียน)” 
               ช่วงทีส่ี่ คู่มือการท าหน้าที ่ 
                   ขั้นตอนน้ีเป็นเป็นการอธิบายรายละเอียดตามคู่มือการท าหนา้ท่ีของภาคีเครือข่ายต่างๆ ไดแ้ก่ 
                                      มาตรฐานรถรับส่งนกัเรียนประเภทต่างๆ 
                                      คู่มือเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
                                      คู่มือโรงเรียน และคู่มือครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน  
                                      คู่มือหวัหนา้นกัเรียนประจ ารถและผูช่้วย คู่มือนกัเรียนท่ีใชบ้ริการรถรับส่งนกัเรียน 
                                      คู่มือชมรมรถรับส่งนกัเรียน คู่มือการท าหนา้ท่ีของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน  
                   ในเบ้ืองต้นได้อธิบายรายละเอียดการท าหน้าท่ีของหัวหน้านักเรียนและผูช่้วยให้ทราบ และ
ก าหนดใหร้ายงานการเดินทางในเท่ียวเชา้ไปโรงเรียน และเท่ียวเยน็กลบับา้น ดว้ยโทรศพัทร์ะบบไลน์ ดงัน้ี 
                             เท่ียวเช้าไปโรงเรียน เม่ือข้ึนรถรับส่งนกัเรียนแล้ว ให้ รายงานว่า “ช่ือนกัเรียน / ชั้น ข้ึนรถ
รับส่งทะเบียน ............ออกเดินทาง”  และเม่ือถึงโรงเรียน ให้รายงานว่า “รถรับส่งทะเบียน....... ถึงโรงเรียน
เหตุการณ์ปกติ” ถา้มีเหตุต่างๆเกิดข้ึน เช่น นกัเรียนมาไม่ครบ หรือ คนขบัมีพฤติกรรมไม่ดี เช่น สูบบุหร่ี ขบัรถ
เร็ว เป็นตน้ ก็ใหร้ายงานเหตุท่ีเกิดข้ึนดว้ย 
                             เท่ียวเยน็กลบับา้น เม่ือรถรับส่งนกัเรียนออกจากโรงเรียน ให ้รายงานวา่ “รถรับส่งทะเบียน..... 
ออกจากโรงเรียน นักเรียนครบจ านวน” ถ้าไม่ครบจ านวนให้รายงานว่า  “รถรับส่งทะเบียน....... ออกจาก
โรงเรียน มีนกัเรียนจ านวน.......คน ขาดไป.......คน”  และเม่ือถึงบา้นใหร้ายงานวา่ “ช่ือนกัเรียน / ชั้น ข้ึนรถรับส่ง
ทะเบียน ............กลบัถึงบา้น” 
                   ในส่วนของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน ไดอ้ธิบายบทบาทหน้าท่ีของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนตามคู่มือ 
และซกัซอ้มสอบถามเพื่อให้เกิดความเขา้ใจและปฏิบติัไดถู้กตอ้ง และช้ีแจงให้ทราบรายละเอียดของลกัษณะรถ
ประเภทต่างๆ ตามมาตรฐานท่ีก าหนดให้ และก าหนดขั้นตอนในการปรับปรุงตวัรถให้มีความปลอดภยัเพิ่มข้ึน
ในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยเร่ิมจากการแกไ้ขปรับปรุงตวัรถท่ีไม่ปลอดภยัมากท่ีสุดก่อน ในส่วนอ่ืนๆ ท่ีไม่
ปลอดภยัรองลงไป ก็จดัท าเป็นล าดบัถดัไป ตามทุนทรัพยข์องคนขบัรถรับส่งนกัเรียน ไดแ้ก่ 
                             รถตู ้ท่ีเบาะท่ีนัง่เป็นแบบแถวยาวตามตวัรถ ตอ้งยดึท่ีนัง่กบัตวัรถใหแ้น่นหนา และมีถงั 
ดบัเพลิงกบัคอ้นทุบกระจก เป็นส่ิงท่ีตอ้งท าอยา่งเร่งด่วน 
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                     รถกระบะ ถา้มีนัง่แถวกลาง ก็ตอ้งยึดติดกบัตวัรถให้แน่นหนา และตวัท่ีนัง่ตอ้งไม่เลยจากทา้ยรถ
ออกไป กรณีท่ีต่อเติมท่ีนัง่ทา้ยรถ ตอ้งยาวไม่เกิน 50 เซนติเมตร และตอ้งยึดให้แน่นหนา มีประตูปิดเปิดและท่ี
กั้นกนัตกท่ีปลายกระบะหรือทา้ยท่ีนัง่ท่ีต่อออกไป โดยท่ีกั้นกนัตกและประตูปิดเปิดตอ้งป้องกนัมิให้นกัเรียน
หรือส่ิงของต่างๆ ตกหล่นออกนอกตวัรถได ้                        
                   และก าหนดใหค้นขบัรถ รายงานการวิง่รัถรับส่งนกัเรียนทางกลุ่มไลน์คนขบัรถ ดงัน้ี 
                             เท่ียวเชา้ไปโรงเรียน ก่อนออกรถไปรับส่งนกัเรียน รายงานวา่ “รถทะเบียน..... ออกจากบา้น..
(สถานท่ี)..ไปรับนกัเรียน”   เม่ือถึงโรงเรียน รายงานวา่ “รถทะเบียน.........ถึงโรงเรียน..(ช่ือโรงเรียน)...เหตุการณ์
ปกติ”  ถา้มีเหตุเกิดข้ึนระหวา่งเดินทาง หรือนกัเรียนมาไม่ครบ ก็ให้รายงานเหตุนั้นดว้ย เช่น “รถทะเบียน.........
ถึงโรงเรียน..(ช่ือโรงเรียน)...มีนกัเรียนไม่มา ... คน” เป็นตน้ 
                   เท่ียวเยน็กลบับา้น ก่อนออกรถจากโรงเรียน รายงานว่า “รถทะเบียน.....สาย......... นกัเรียน....คน 
ครบ(หรือขาดก่ีคน) ออกเดินทางกลบับา้น  และเม่ือส่งนกัเรียนคนสุดทา้ยแลว้ รายงานวา่ “รถทะเบียน....... ส่ง
นกัเรียนคนสุดทา้ยแลว้ เสร็จส้ินภารกิจ”  แต่ถา้มีเหตุเกิดข้ึนระหวา่งเดินทาง ก็ใหแ้จง้เหตุนั้นดว้ย 

3.  ผลการลงพืน้ทีท่ าความเข้าใจกบัผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา   
               ในการลงพื้นท่ีเพื่อท าความเขา้ใจกบัผูบ้ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ทั้ง 6 พื้นท่ี เพื่อท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรูปแบบของเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน นอกจากจะได้พูดคุยกบัผูบ้ริหารโรงเรียนและครูฝ่ายกิจการ
นกัเรียนแลว้ ทางโครงการศึกษาวิจยัฯ ยงัไดพู้ดคุยกบักลุ่มผูข้บัรถรับส่งนกัเรียน เพื่อสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ไว้
ก่อนดว้ย ซ่ึงไดข้อ้มูลจากผูบ้ริหารโรงเรียนและกลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียน ดงัน้ี 
               (1) ข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน 
                    โรงเรียนสฤษดิเดช                
                    ผูบ้ริหารโรงเรียนสฤษดิเดช ให้ขอ้มูลว่า นกัเรียนท่ีเขา้รับการศึกษาท่ี ร้อยละ 80 มีบา้นพกัอยู่ทุก
อ าเภอรอบนอกของจงัหวดัจนัทบุรี และอ าเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด เขตติดต่อกบัอ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 
และนกัเรียนอีกร้อยละ 20 มีบา้นพกัอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองจนัทบุรี   การเดินทางของนกัเรียนมาโรงเรียน นกัเรียน
ร้อยละ 50  เดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียน  นกัเรียนร้อยละ 30 เดินทางโดยผูป้กครองมารับส่งท่ีโรงเรียน นกัเรียน
ร้อยละ 15 เดินทางดว้ยรถโดยสารประจ าทางและรถสาธารณะในพื้นท่ี  และนกัเรียนร้อยละ 5 เดินเทา้ 
มาโรงเรียน  โรงเรียนสฤษดิเดชมีรถโดยสารประจ าทางในจงัหวดัวิง่ผา่นโรงเรียน 
                    โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
                    ผูบ้ริหารโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ให้ขอ้มูลวา่ นกัเรียนร้อยละ 70  มีบา้นพกัอยูอ่  าเภอท่ีมีเขตติดต่อ
กบัอ าเภอเมืองจนัทบุรี และนักเรียนอีกร้อยละ 30 มีบา้นพกัอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจนัทบุรี  การเดินทางของ
นกัเรียนมาโรงเรียน นกัเรียนร้อยละ 75  เดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียน  นกัเรียนร้อยละ 15 เดินทางดว้ยการขบั
รถจกัรยานยนตม์าโรงเรียน  นกัเรียนร้อยละ 5 เดินทางโดยผูป้กครองมารับส่งท่ีโรงเรียน  และนกัเรียนร้อยละ 5 
เดินเทา้มาโรงเรียน  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ไม่มีรถโดยสารประจ าทางวิง่ผา่นบริเวณโดยรอบโรงเรียน 
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                    โรงเรียนท่าใหม่พูลสวสัดิ์ราษฎร์นุกูล  
                    ผูบ้ริหารโรงเรียนท่าใหม่พูลสวสัด์ิราษฎร์นุกูล ใหข้อ้มูลวา่ นกัเรียนร้อยละ 60  มีบา้นพกัอยูใ่นเขต 
อ าเภอท่าใหม่ และนักเรียนอีกร้อยละ 40 มีบา้นพกัอยู่อ  าเภอท่ีมีเขตติดต่อกบัอ าเภอท่าใหม่ การเดินทางของ
นกัเรียนมาโรงเรียน นกัเรียนร้อยละ 70  เดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียน  นกัเรียนร้อยละ 10 เดินทางดว้ยการขบั
รถจกัรยานยนต์มาโรงเรียน  นกัเรียนร้อยละ 10 เดินทางโดยผูป้กครองมารับส่งท่ีโรงเรียน  นกัเรียนร้อยละ 5 
เดินทางดว้ยรถสาธารณะ  และนกัเรียนร้อยละ 5 เดินเทา้มาโรงเรียน  โรงเรียนท่าใหม่พูลสวสัด์ิราษฎร์นุกูล มีรถ
โดยสารสาธารณะวิง่ผา่นหนา้โรงเรียน 
                    โรงเรียนมะขามสรรเสริญ   
                    ผูบ้ริหารโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  ให้ขอ้มูลว่า นักเรียนร้อยละ 90  มีบา้นพกัอยู่ในเขตอ าเภอ
มะขาม และนกัเรียนอีกร้อยละ 10 มีบา้นพกัอยูอ่  าเภอท่ีมีเขตติดต่อกบัอ าเภอมะขาม การเดินทางของนกัเรียนมา
โรงเรียน นักเรียนร้อยละ 70  เดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียน  นักเรียนร้อยละ 20 เดินทางด้วยการขับ
รถจกัรยานยนต์มาโรงเรียน  นกัเรียนร้อยละ 5 เดินทางโดยผูป้กครองมารับส่งท่ีโรงเรียน  นกัเรียนร้อยละ 5 
เดินทางดว้ยรถสาธารณะ  โรงเรียนมะขามสรรเสริญมีรถโดยสารสาธารณะวิง่ผา่นหนา้โรงเรียน 
                    โรงเรียนบ้านเนินจ าปา  
                    ผูบ้ริหารโรงเรียนบา้นเนินจ าปา ให้ขอ้มูลว่า นักเรียนร้อยละ 100 มีบา้นพกัอยู่ในเขตต าบลพวา 
อ าเภอแก่งหางแมว การเดินทางของนักเรียนมาโรงเรียน นักเรียนร้อยละ 75 เดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียน  
นักเรียนร้อยละ 15 เดินทางโดยผู ้ปกครองมารับส่งท่ีโรงเรียน นักเรียนร้อยละ 5 เดินทางด้วยการขับ
รถจกัรยานยนตม์าโรงเรียน   และนกัเรียนร้อยละ 5 เดินเทา้มาโรงเรียน  โรงเรียนบา้นเนินจ าปามีรถโดยสารสอง 
แถวประจ าทางวิง่ผา่นหนา้โรงเรียน วนัละ 1 รอบ เชา้ 1 เท่ียว บ่าย 1 เท่ียว 
                    โรงเรียนบ้านตาเรือง(ต ารวจชายแดนสงเคราะห์)  
                    ผูบ้ริหารโรงเรียนบา้นตาเรือง ให้ขอ้มูลวา่ นกัเรียนร้อยละ 100 มีบา้นพกัอยูใ่นเขตต าบลปะตง การ
เดินทางของนกัเรียนมาโรงเรียน นกัเรียนร้อยละ 80 เดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียน  นกัเรียนร้อยละ 10 เดินทาง
โดยผูป้กครองมารับส่งท่ีโรงเรียน นักเรียนร้อยละ 5 เดินทางด้วยการขบัรถจกัรยานยนต์มาโรงเรียน   และ
นกัเรียนร้อยละ 5 เดินเทา้มาโรงเรียน  โรงเรียนบา้นตาเรืองมีรถโดยสารประจ าทางวิง่ผา่นหนา้โรงเรียน  
               (2) ข้อมูลจากกลุ่มคนขับรถรับส่งนักเรียน 
                    ขอ้มูลจากคนัขบัรถรับส่งนกัเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชและโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ านวน 45 คน 
ไดข้อ้มูลวา่  
                   1. รถรับส่งนกัเรียนส่วนใหญ่ รับส่งนกัเรียนสองโรงเรียนน้ีและรับส่งนกัเรียนโรงเรียนอ่ืนๆ ดว้ย 
เช่น โรงเรียนศรียานุสรณ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ ์โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  เป็นตน้ 
รถรับส่งนกัเรียนบางคนั รับนกัเรียนมากกวา่ 5 โรงเรียนในอ าเภอเมือง 
                   2. รถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนส่วนใหญ่เป็น รถตู ้รถบสั และรถกระบะลกัษณะสองแถว ตามล าดบั               
                   3. รถรับส่งนกัเรียนทุกคนั ไม่มีผูค้วบคุมดูแลนกัเรียน  
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                   4. รถรับส่งนกัเรียนท่ีเป็นรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย.2 ส่วนใหญ่ ไม่ขอ
อนุญาตใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียนจากนายทะเบียนจงัหวดัจนัทบุรี 
                   5. คนขบัรถรับส่งนกัเรียนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพขบัรถรับส่งนกัเรียนโดยตรง มีเพียงส่วนนอ้ยท่ี
มีงานท าประจ าอยูใ่นเมืองจนัทบุรี 
                   6. คนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีวิง่เขา้เมืองจนัทบุรี จะไม่น ารถกลบับา้นท่ีอยูน่อกอ าเภอเมือง  แต่จะจอด
ในสถานท่ีต่างๆ เพื่อรอรับนกัเรียนกลบัในช่วงเยน็ 

                   ขอ้มูลจากคนขบัรถรับส่งนกัเรียนโรงเรียนท่าใหม่พูลสวสัด์ิราษฎร์นุกูล  จ  านวน 60 คน พบวา่  
                   1. รถรับส่งนกัเรียน รับส่งนกัเรียนโรงเรียนเดียวและหลายโรงเรียนในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั ไดแ้ก่ 
โรงเรียนประดิษฐศึ์กษา โรงเรียนยอแซฟวทิยา และโรงเรียนเทศบาลวดับุญญวาสวหิาร เป็นตน้ 
                   2. รถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนส่วนใหญ่เป็น รถตู ้รถกระบะลกัษณะสองแถว และรถบสั               
                   3. รถรับส่งนกัเรียนทุกคนั ไม่มีผูค้วบคุมดูแลนกัเรียน  
                   4. รถรับส่งนกัเรียนท่ีเป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย.2 ส่วนใหญ่ ไม่ขอ 
อนุญาตใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียนจากนายทะเบียนจงัหวดัจนัทบุรี 
                   5. คนขบัรถรับส่งนกัเรียน มีอาชีพขบัรถรับส่งนกัเรียนและอาชีพอยา่งอ่ืน ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 
                   6. คนขบัรถรับส่งนกัเรียนส่วนหน่ึงจะไม่น ารถกลบับา้นท่ีอยูไ่กล แต่จะจอดในสถานท่ีต่างๆ เพื่อรอ 
รับนกัเรียนกลบัในช่วงเยน็ และคนขบัรถอีกส่วนหน่ึงท่ีมีงานท าประจ าจะน ารถกลบับา้นแลว้วิง่มารับในช่วงเยน็ 

                    ขอ้มูลจากคนขบัรถรับส่งนกัเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และโรงเรียนอ่ืนๆ ในอ าเภอมะขาม 
ไดแ้ก่ โรงเรียนมะขาม  โรงเรียนบา้นหนองสลุด และโรงเรียนวดัโป่ง ในอ าเภอมะขาม  จ  านวน 17 คน พบวา่  
                       1. รถรับส่งนกัเรียน รับส่งนกัเรียนหลายโรงเรียนและโรงเรียนเดียวในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 
                       2. รถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนส่วนใหญ่เป็น รถตู ้รถกระบะลกัษณะสองแถว และรถบสั               
                       3. รถรับส่งนกัเรียนทุกคนั ไม่มีผูค้วบคุมดูแลนกัเรียน  
                       4. รถรับส่งนกัเรียนท่ีเป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย.2 ส่วนใหญ่ ไม่ขอ
อนุญาตใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียนจากนายทะเบียนจงัหวดัจนัทบุรี 
                       5. คนขบัรถรับส่งนกัเรียน อาชีพขบัรถรับส่งนักเรียนโดยตรง และเป็นอาชีพเสริม ในระดบัท่ี
ใกลเ้คียงกนั 
                       6. คนขบัรถรับส่งนกัเรียนส่วนหน่ึงจะไม่น ารถกลบับา้น แต่จะจอดในสถานท่ีต่างๆ เพื่อรอรับ
นกัเรียนกลบัในช่วงเยน็ และคนขบัรถอีกส่วนหน่ึงท่ีมีงานท าประจ าจะน ารถกลบับา้นแลว้วิง่มารับในช่วงเยน็ 

                   ขอ้มูลจากการคนรถรับส่งนกัเรียน โรงเรียนบา้นเนินจ าปา และโรงเรียนอ่ืนๆ ในต าบลพวา จ านวน 
12 คน พบวา่  
                   1. รถรับส่งนักเรียน ส่วนใหญ่รับส่งนักเรียนโรงเรียนบา้นเนินจ าปากบัโรงเรียนอ่ืนๆ ด้วย เช่น 
โรงเรียนบา้นบ่อไฟไหม ้โรงเรียนต ารวจชายแดนบา้นบ่อชะอม ขณะท่ีรถรับส่งนกัเรียนบางคนั รับส่งนกัเรียน
โรงเรียนเดียว เช่น โรงเรียนวดัคลองแดง โรงเรียนวดัคลองครก 
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                   2. รถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนส่วนใหญ่เป็น รถกระบะ ส่วนนอ้ยท่ีเป็นรถตู ้              
                   3. รถรับส่งนกัเรียนทุกคนั ไม่มีผูค้วบคุมดูแลนกัเรียน  
                   4. รถรับส่งนกัเรียนท่ีเป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย.2 ทุกคนัไม่ขออนุญาต
ใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียนจากนายทะเบียนจงัหวดัจนัทบุรี 
                   5. คนขบัรถรับส่งนกัเรียนทุกคนมีอาชีพประจ าอยูแ่ลว้ 
                   6. คนขบัรถรับส่งนกัเรียนจะน ารถกลบับา้นไปท างานประจ า แลว้วิง่มารับนกัเรียนในช่วงเยน็ 

                   ขอ้มูลจากการคนขบัรถรับส่งนกัเรียน โรงเรียนบา้นตาเรือง  จ  านวน 10 คน พบวา่  
                   1. รถรับส่งนกัเรียนส่วนใหญ่ รับส่งนกัเรียนโรงเรียนบา้นตาเรืองดว้ยกบัโรงเรียนบา้นทบัชา้ง  
                   2. รถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนเป็น รถกระบะ  
                   3. รถรับส่งนกัเรียนทุกคนั ไม่มีผูค้วบคุมดูแลนกัเรียน  
                   4. รถรับส่งนกัเรียนท่ีเป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย.2 ทุกคนัไม่ขออนุญาต
ใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียนจากนายทะเบียนจงัหวดัจนัทบุรี 
                   5. คนขบัรถรับส่งนกัเรียนทุกคนมีอาชีพประจ าอยูแ่ลว้ 
                   6. คนขบัรถรับส่งนกัเรียนจะน ารถกลบับา้นเพื่อไปท างานประจ า แลว้วิง่มารับนกัเรียนในช่วงเยน็ 

4.  ผลการประชุมจัดตั้งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน ใน 6 พืน้ที ่
               (1) ค าถามในทีป่ระชุม 
                     จากการจดัประชุมจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีน าร่องทั้ง 6 แห่ง พบวา่ ค าตอบท่ีไดจ้าก 
ท่ีประชุมคนขบัรถรับส่งนกัเรียนและนกัเรียน มีค าตอบท่ีสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี  
                       (1) รถท่ีน ามารับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยัหรือไม่                 
                             คนขบัรถรับส่งนกัเรียนทุกคน และนกัเรียนทุกคน ตอบวา่ ปลอดภยั 
                       (2) ถามคนขบัรถวา่ ท าไมจึงคิดวา่รถของตวัเองปลอดภยั 
                             คนขบัรถรับส่งนกัเรียนทุกคน ตอบตรงกนัวา่ ไม่เคยเกิดอุบติัเหตุและขบัรถชา้ 
                       (3) ถามนกัเรียนและผูป้กครองวา่ ท าไมจึงคิดวา่รถรับส่งท่ีใชบ้ริการมีความปลอดภยั 
                             นกัเรียนและผูป้กครองทุกคนตอบตรงกนัวา่ ไม่เคยเกิดอุบติัเหตุ 
                       (4) ถามคนขบัรถวา่ ท่ีตอบวา่รถของตนมีความปลอดภยันั้น เป็นอยา่งไร 
                             คนขบัรถบางส่วน ตอบวา่ ถูกตอ้งตามระเบียบท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนด 
                             คนขบัรถบางส่วน ตอบวา่ ผา่นการตรวจสภาพ 
                             คนขบัรถบางส่วน ตอบวา่ มีใบอนุญาตใหรั้บส่งนกัเรียน 
                             คนขบัรถบางส่วนตอบวา่ ไม่เคยเกิดอุบติัเหตุ 
                       (5) ถามคนขบัรถวา่ บรรทุกนกัเรียนเกิน 12 คนหรือไม่ 
                             คนขบัรถทุกคนตอบตรงกนัวา่ บรรทุกเกิน 12 คน 
                       (6) ถามทุกคนวา่ อะไรเป็นความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน 
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                             คนขบัรถทุกคนตอบตรงกนัวา่ รถท่ีน ามารับส่งนกัเรียน 
                       (7) ถามนกัเรียนและผูป้กครองวา่ รถรับส่งนกัเรียนคนัท่ีใชบ้ริการ รับนกัเรียนจ านวนก่ีคน 
                             นกัเรียนและผูป้กครองทุกคนตอบตรงกนัวา่ ไม่ทราบ 
                       (8) ถามนกัเรียนวา่ ขณะท่ีนัง่ในรถ มีความรู้สึกวา่ แออดั หรือไม่ 
                             นกัเรียนส่วนใหญ่ตอบตรงกนัวา่ ไม่แออดั ขณะท่ีส่วนนอ้ยตอบวา่ แน่นแต่ไม่แออดั 
                       (9) ถามนกัเรียนวา่ ผูป้กครองเคยสอบถามปัญหาเก่ียวกบัการใชบ้ริการรถรับส่งนกัเรียนหรือไม่ 
                             นกัเรียนส่วนใหญ่ตอบตรงกนัวา่ ไม่เคยสอบถาม มีรเพียงส่วนนอ้ยท่ีตอบวา่ สอบถาม 
                    (10) ถามนกัเรียนวา่ เคยน าปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเดินทางไปแจง้ใหค้รูทราบหรือไม่ 
                             นกัเรียนทุกคนตอบตรงกนัวา่ ไม่เคย 
                    (11) ถามทุกคนในหอ้งประชุมวา่ ใครมีหนา้ท่ีท าใหร้ถรับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยั 
                             ทุกคนตอบวา่ คนขบัรถ 
                    (12) ถามทุกคนวา่ นกัเรียน ผูป้กครอง ครู มีหนา้ท่ีท าใหร้ถรับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยัหรือไม่ 
                             ทุกคนตอบวา่ ไม่ใช่หนา้ท่ี 
               จากค าถามและค าตอบ วเิคราะห์ไดว้า่  
                       ผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีแนวคิดและมุมมองท่ีคลาดเคล่ือน และยงัไม่มีความเขา้ใจต่อความปลอดภยั
ของรถรับส่งนกัเรียนในระดบัท่ีดีเพียงพอ โดยมีมุมมองวา่ ความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียนเป็นหนา้ท่ีของ
คนขบัรถเท่านั้นเพราะเป็นผูรั้บจา้ง ส่วนนกัเรียนและผูป้กครองในฐานะผูใ้ชบ้ริการและผูว้า่จา้งไม่มีหนา้ท่ีท าให้
รถรับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยั รวมถึงครูก็ไม่มีหนา้ท่ีเพราะมิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการรับจา้งรับส่งนกัเรียน  
ผูท่ี้จะท าใหร้ถรับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยั ก็คือ ผูข้บัรถ เพียงผูเ้ดียว 
                       ในด้านของการตดัสินใจเก่ียวกบัความปลอดภยัในการเดินทางว่าปลอดภยัหรือไม่  คนขบัรถ
รับส่งนกัเรียน ครู นกัเรียนและผูป้กครอง ต่างก็มีมุมมองท่ีตรงกนัโดยมองจากการเกิดอุบติัเหตุและการขบัรถท่ี
ชา้หรือไม่เร็ว เป็นหลกัส าคญัเพียงประการเดียว ไม่ไดมี้มุมมองถึงความพร้อมของคนขบัรถและการจดัการให้
เกิดความปลอดภยัในฐานะท่ีตนเองเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
                       ในดา้นของการบริการ เห็นไดว้า่ นกัเรียนและผูป้กครองตอ้งยอมรับการบริการท่ีเกิดข้ึนโดยความ
ตอ้งการฝ่ายเดียวของผูข้บัรถรับส่งนักเรียนในลกัษณะท่ีไม่มีทางเลือกหรือเลือกไม่ได้ ประกอบกบัครูและ
ผูป้กครองก็ไม่เคยให้ความใส่ใจต่อปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้บริการของนกัเรียนและระหว่างการ
เดินทางของนกัเรียน ซ่ึงเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้คนขบัรถใช้ความตอ้งการของตนเองเป็นเง่ือนไขหลกัในการ
ใหบ้ริการ ซ่ึงสะทอ้นไปถึงความเส่ียงจากการเกิดอุบติัเหตุอนัเน่ืองสภาพของรถ ความพร้อมของคนขบั และการ
ขาดการควบคุมตรวจสอบโดยนกัเรียนและผูป้กครองในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรง และการเป็นจุดจดัการให้
เกิดความปลอดภยัโดยครูของโรงเรียน 
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               (2) การให้ความรู้เกีย่วกบัความปลอดภัย 
                    จากการใชส่ื้อเพาเวอร์พอยท ์(PowerPoint) และคลิปภาพ จ านวน 2 คลิป ประกอบการบรรยายและ
การน าเสนอ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความคิดและทศันคติของความปลอดภยัท่ีมีต่อการใช้รถรับส่งนกัเรียน 
หลงัเสร็จส้ินการน าเสนอ  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนเห็นดว้ยกบัแนวทางของการศึกษาวิจยั  และมีมุมมองและ
ทศันคติร่วมกนัว่า ปัจจยัท่ีจะท าให้รถรับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยั ประกอบดว้ย 1) ตวัรถมีความปลอดภยั  
2) คนขบัรถมีความพร้อมต่อการท าหนา้ท่ี และ 3) มีจุดจดัการความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน และควรจดัตั้ง
เครือข่ายรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนโดยมีโรงเรียนเป็นจุดจดัการ เพื่อท าหน้าท่ีขบัเคล่ือนมาตรฐานความ
ปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน ตามชุดความรู้และคู่มือท่ีโครงการศึกษาวจิยัก าหนด  
               (3) เครือข่ายรถรับส่งนักเรียนทีเ่กดิขึน้จากการประชุม 
                    1) ชมรมรถรับส่งนักเรียนบ้านเนินจ าปา  
                    มีเขตพื้นท่ีทุกโรงเรียนในต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านเนินจ าปา  
โรงเรียนต ารวจชายแดนบ่อชะอม โรงเรียนวดัคลองครก โรงเรียนบา้นคลองแดง และโรงเรียนบา้นบ่อไปไหม ้
                    ชมรมรับส่งนกัเรียนบา้นเนินจ าปา มีความเป็นมาจากการจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนบา้นเนิน
จ าปา แต่เน่ืองจากโรงเรียนบา้นเนินจ าปาเป็นโรงเรียนประจ าต าบลขยายโอกาส  เปิดสอนตั้งแต่ระดบัอนุบาลถึง
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 รถรับส่งนกัเรียนบางคนันอกจากจะรับส่งนกัเรียนของโรงเรียนบา้นเนินจ าปาแลว้ ยงัรับส่ง
นกัเรียนของโรงเรียนอ่ืน ๆ ในต าบลพวาดว้ย กลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนจึงขอให้ขยายพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียนไปยงัโรงเรียนอ่ืนๆ  
                    ผูบ้ริหารโรงเรียนบา้นเนินจ าปาไดเ้ขา้ร่วมโครงการ และเป็นจุดจดัการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน
ใหแ้ก่โรงเรียนทั้งหมดของต าบลพวา และแต่งตั้งครูท าหนา้ท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนจ านวน 3 คน  
                    จ  านวนนกัเรียนท่ีใช้รถรับส่งนกัเรียนของชมรมรถรับส่งนกัเรียนบา้นเนินจ าปา จ านวน 187 คน 
เฉล่ีย คนัละ 22 คน จากจ านวนรถรับส่งนกัเรียน 9 คนั    
                    รถรับส่งนกัเรียนเขา้ร่วมชมรม จ านวน 9 คนั เป็น รถตู ้จ  านวน 1 คนั รถกระบะ รย.2 จ านวน 2 คนั 
และรถกระบะ รย.3 จ านวน 6 คนั(อยูใ่นระหวา่งเช่าซ้ือ)  
                    ชมรมรถรับส่งนกัเรียนบา้นเนินจ าปา มีประธานชมรม จ านวน 1 คน เลขา 1 คน และกรรมการอีก 2 
คน รวมคณะกรรมการชมรม 4 คน และสมาชิกอีกจ านวน 5 คน รวมทั้งส้ิน 9 คน มีรถรับส่งนกัเรียนจ านวนหน่ึง
ท่ีไม่เขา้ร่วมโครงการศึกษาวจิยั 
                    คนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ เป็นบุคคลในพื้นท่ี มีอาชีพหลกั เช่นเกษตรกรรม คา้ขาย  
รับจา้ง สาเหตุท่ีน ารถมารับส่งนกัเรียน เพราะรับส่งบุตรหลานมาโรงเรียน ท าให้เพื่อนบา้นฝากบุตรหลานมา
โรงเรียนดว้ย ค่าจา้งรถอยูใ่นระหวา่ง 250 – 400 บาท 
                    เส้นทางรถรับส่งนกัเรียน เฉล่ีย 15 กิโลเมตร ไปตามสวนยาง เป็นเส้นทางถนนดินลูกรังไปตามเนิน
เขาไม่มีรถโดยสารประจ าทางในพื้นท่ี 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

11-15 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

                    การเดินทางของนกัเรียน ส่วนใหญ่ใชร้ถรับส่งนกัเรียน รองลงมา ผูป้กครองน ารถจกัรยานยนต์และ
จกัรยานยนตพ์ว่งขา้งมาส่ง นกัเรียนขบัรถจกัรยานยนตม์าเอง และเดินเทา้มาโรงเรียน ตามล าดบั 
                    ผูป้กครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจา้ง 
                    นกัเรียนในต าบลพวา ส่วนหน่ึง เดินทางไปเรียนท่ีอ าเภอนายายอามและอ าเภอเมืองจนัทบุรี ดว้ยรถ
รับส่งนกัเรียนท่ียงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการศึกษาวจิยั 

                    2) ชมรมรถรับส่งนักเรียนอ าเภอสอยดาว  
                    มีเขตพื้นท่ีทุกโรงเรียนในอ าเภอสอยดาว ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านตาเรือง(ต ารวจชายแดน
สงเคราะห์) โรงเรียนบา้นทบัชา้ง โรงเรียนสอยดาววทิยาคม และโรงเรียนวงัสมบูรณ์จงัหวดัสระแกว้ 
                    ชมรมรถรับส่งนักเรียนอ าเภอสอยดาว มีความเป็นมาจากการจดัตั้ งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน
โรงเรียนบา้นตาเรือง ตามแผนการศึกษาท่ีก าหนดไว ้แต่เน่ืองจากรถรับส่งนกัเรียนในอ าเภอสอยดาวท่ีเขา้ร่วม
ประชุมหลายคนัรับส่งนกัเรียนโรงเรียนอ่ืนๆ ดว้ย บางคนัรับส่งโรงเรียนเดียว และบางคนัรับส่งนกัเรียนไปส่งยงั
โรงเรียนในเขตอ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ดว้ย  คนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมประชุมตอ้งการให้
จดัตั้งเป็นเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนชมรมเดียวกนั ท่ีประชุมจึงก าหนดให้จดัตั้งเป็นชมรมรถรับส่งนักเรียน
อ าเภอสอยดาว โดยมีเขตพื้นท่ีทุกโรงเรียนในอ าเภอสอยดาวจงัหวดัจนัทบุรี และโรงเรียนวงัสมบูรณ์วิทยาคม
และโรงเรียนอนุบาลวงัสมบูรณ์จงัหวดัสระแกว้ ดว้ย 
                    ผูบ้ริหารโรงเรียนบา้นตาเรืองไดเ้ขา้ร่วมโครงการ  และแต่งตั้งครูท าหน้าท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน
โรงเรียนละ 3 คน ส่วนการเป็นจุดจดัการ ทางโครงการศึกษาวิจยัก าหนดให้ทุกโรงเรียนร่วมกนัเป็นจุดจดัการ
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอสอยดาว 
                    จ  านวนนกัเรียนท่ีใช้รถรับส่งนกัเรียนของชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอสอยดาว จ านวน 327  คน 
เฉล่ีย คนัละ 25  คน จากจ านวนรถรับส่งนกัเรียน 13 คนั    
                    รถรับส่งนกัเรียนเขา้ร่วมชมรม จ านวน 13 คนั เป็นรถกระบะ รย.2 จ านวน 3 คนั รถกระบะ รย.3 
จ านวน 9 คนั และรถโดยสารไม่ประจ าทาง(30) จ  านวน 1 คนั  
                    ชมรมรถรับส่งนักเรียนอ าเภอสอยดาว มีประธานชมรม จ านวน 1 คน รองประธานชมรม 1 คน  
เลขา 1 คน เหรัญญิก 1 คน และกรรมการอีก 5 คน รวมคณะกรรมการชมรม 9 คน และสมาชิกอีกจ านวน 4 คน 
รวมทั้งส้ิน 13 คน มีรถรับส่งนกัเรียนจ านวนหน่ึงท่ีไม่เขา้ร่วมโครงการ 
                    คนขบัรถรับส่งนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ เป็นบุคคลในพื้นท่ี มีอาชีพหลัก เช่น เกษตรกรรม  
รับจา้ง สาเหตุท่ีน ารถมารับส่งนกัเรียน เพราะรับส่งบุตรหลานมาโรงเรียน ท าให้เพื่อนบา้นฝากบุตรหลานมา
โรงเรียนดว้ย ค่าจา้งรถอยูใ่นระหวา่ง 250 – 500 บาท 
                    เส้นทางรถรับส่งนกัเรียน เฉล่ีย 25 กิโลเมตร ไปตามสวนยางและพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรม  เป็นเส้นทาง
ถนนลาดยางและดินลูกรัง ไปตามเนินเขา ไม่มีรถโดยสารประจ าทางในพื้นท่ี 
                    การเดินทางของนกัเรียน ส่วนใหญ่ใชร้ถรับส่งนกัเรียน รองลงมา นกัเรียนขบัรถจกัรยานยนตม์าเอง  
ผูป้กครองน ารถจกัรยานยนตแ์ละจกัรยานยนตพ์ว่งขา้งมาส่ง และเดินเทา้มาโรงเรียน ตามล าดบั 
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11-16 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

                    ผูป้กครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจา้ง 
                    นกัเรียนในอ าเภอสอยดาวส่วนใหญ่ ไปเรียนต่อในอ าเภอเมืองจนัทบุรี ดว้ยรถรับส่งนกัเรียนท่ีเขา้
ร่วมโครงการและไม่เขา้ร่วมโครงการศึกษาวจิยั 

                    3) ชมรมรถรับส่งนักเรียนอ าเภอมะขาม  
                    มีเขตพื้นท่ีทุกโรงเรียนในอ าเภอมะขาม ประกอบดว้ยโรงเรียนมะขามสรรเสริญ โรงเรียนมะขาม 
โรงเรียนบา้นหนองสลุด และโรงเรียนวดัโป่ง 
                    ชมรมรับส่งนกัเรียนอ าเภอมะขาม มีความเป็นมาจากการจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนโรงเรียน
มะขามสรรเสริญ แต่เน่ืองจากรถรับส่งนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมประชุม นอกจากจะรับส่งนกัเรียนของโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญแลว้ ยงัรับส่งนกัเรียนของโรงเรียนอ่ืนๆ ในอ าเภอมะขามดว้ย กลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนจึงขอให้
ก าหนดพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนครอบคลุมทุกโรงเรียนในอ าเภอมะขาม  
                    ผูบ้ริหารโรงเรียนมะขามสรรเสริญไดเ้ขา้ร่วมโครงการ และเป็นจุดจดัการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน
อ าเภอมะขาม และแต่งตั้งครูท าหนา้ท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนจ านวน 3 คน  
                    จ  านวนนกัเรียนท่ีใช้รถรับส่งนกัเรียนของชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอมะขาม  จ  านวน 157 คน 
เฉล่ียนกัเรียนคนัละ 20  คน จากจ านวนรถรับส่งนกัเรียน 8 คนั    
                    รถรับส่งนกัเรียนเขา้ร่วมชมรม จ านวน 8 คนั เป็น รถตู ้จ  านวน 1 คนั รถกระบะ รย.2 จ านวน 7 คนั 
                    ชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอมะขาม มีประธานชมรม จ านวน 1 คน เลขา 1 คน และกรรมการอีก 2 
คน รวมคณะกรรมการชมรม 4 คน และสมาชิกอีกจ านวน 4 คน รวมทั้งส้ิน 8 คน มีรถรับส่งนกัเรียนจ านวนหน่ึง
ท่ีไม่เขา้ร่วมโครงการ 
                    คนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ เป็นบุคคลในพื้นท่ี มีอาชีพหลกั เช่นเกษตรกรรม คา้ขาย  
รับจา้ง สาเหตุท่ีน ารถมารับส่งนกัเรียน เพราะรับส่งบุตรหลานมาโรงเรียน ท าให้เพื่อนบา้นฝากบุตรหลานมา
โรงเรียนดว้ย ค่าจา้งรถอยูใ่นระหวา่ง 300 – 500 บาท 
                    เส้นทางรถรับส่งนกัเรียน เฉล่ีย 20 กิโลเมตร ไปตามสวนยาง เป็นเส้นทางถนนลาดยางและดินลูกรัง 
ไม่มีรถโดยสารประจ าทางในพื้นท่ี 
                    การเดินทางของนกัเรียน ส่วนใหญ่ใชร้ถรับส่งนกัเรียน รองลงมา นกัเรียนขบัรถจกัรยานยนตม์าเอง  
ผูป้กครองรับส่ง และเดินเทา้ ตามล าดบั 
                    ผูป้กครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รับจา้ง และคา้ขาย 
                    นกัเรียนในอ าเภอมะขามส่วนใหญ่ ไปเรียนต่อในอ าเภอเมืองจนัทบุรี ดว้ยรถรับส่งนกัเรียนท่ีเขา้
ร่วมโครงการและไม่เขา้ร่วมโครงการศึกษาวจิยั 

                    4) ชมรมรถรับส่งนักเรียนอ าเภอท่าใหม่  
                    มีเขตพื้นท่ีทุกโรงเรียนในอ าเภอท่าใหม่ ประกอบดว้ยโรงเรียนท่าใหม่พูลสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาล
วดับุญญาวาส โรงเรียนประดิษฐศึ์กษา และโรงเรียนยอแซฟ 
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11-17 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

                    ชมรมรับส่งนกัเรียนอ าเภอท่าใหม่  มีความเป็นมาจากการจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนโรงเรียน
ท่าใหม่พูลสวสัด์ิ แต่เน่ืองจากรถรับส่งนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมประชุม นอกจากจะรับส่งนกัเรียนของโรงเรียนท่าใหม่
พูลสวสัด์ิแลว้ ยงัรับส่งนกัเรียนของโรงเรียนอ่ืนๆ ในอ าเภอท่าใหม่ดว้ย กลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนจึงขอให้
ก าหนดพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนครอบคลุมทุกโรงเรียนในอ าเภอท่าใหม่  
                    เน่ืองจากเหตุผิดพลาดบางประการ  โรงเรียนท่าใหม่พูลสวสัด์ิ จึงไม่ไดส่้งนกัเรียนท่ีใช้รถรับส่ง
นกัเรียนกบัครูฝ่ายกิจการนกัเรียนเขา้ร่วมประชุมกบัโครงการศึกษาวิจยั และไม่เขา้ร่วมเป็นเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียนในพื้นท่ีอ าเภอท่าใหม่  
                    จ  านวนนกัเรียนท่ีใช้รถรับส่งนกัเรียนของชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอท่าใหม่ จ  านวน 1,343 คน 
เฉล่ียมีนกัเรียนคนัละ 24 คน จากจ านวนรถรับส่งนกัเรียน 56 คนั    
                    รถรับส่งนกัเรียนเขา้ร่วมชมรม จ านวน 56 คนั เป็น รถตู ้จ  านวน 38 คนั รถกระบะ รย.2 จ านวน 12 
คนั รถกระบะ รย.3 จ านวน 5 คนั และรถโดยสารไม่ประจ าทาง(30) 1 คนั  
                    ชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอท่าใหม่ มีประธานชมรม จ านวน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขา 1 คน 
และกรรมการอีก 8 คน รวมคณะกรรมการชมรม 11 คน และสมาชิกอีกจ านวน 45 คน รวมทั้งส้ิน 56 คน มีรถ
รับส่งนกัเรียนจ านวนหน่ึงท่ีไม่เขา้ร่วมโครงการ 
                    คนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ เป็นบุคคลในพื้นท่ี มีอาชีพหลกั เช่น เกษตรกรรม รับจา้ง
รับส่งนักเรียน คา้ขาย  พนักงานลูกจา้งเอกชนและราชการ และอ่ืนๆ สาเหตุท่ีน ารถมารับส่งนักเรียน เพราะ
ตอ้งการประกอบเป็นอาชีพ รับส่งบุตรหลานมาโรงเรียน ค่าจา้งรถอยูใ่นระหวา่ง 300 – 800 บาท 
                    เส้นทางรถรับส่งนกัเรียน เฉล่ีย 20 กิโลเมตร เป็นเส้นทางถนนลาดยางและดินลูกรัง ไม่มีรถโดยสาร
ประจ าทางในพื้นท่ี 
                    นกัเรียนในอ าเภอท่าใหม่ส่วนหน่ึง ไปเรียนต่อในอ าเภอเมืองจนัทบุรี ดว้ยรถรับส่งนกัเรียนท่ีเขา้
ร่วมโครงการและไม่เขา้ร่วมโครงการศึกษาวจิยั 

                    5) ชมรมรถรับส่งนักเรียนอ าเภอเมืองจันทบุรี  
                     ชมรมรับส่งนกัเรียนอ าเภอเมืองจนัทบุรี  มีความเป็นมาจากการจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน
โรงเรียนสฤษดิเดช และโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ตามแผนการจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนท่ีก าหนดไวเ้ดิม 
แต่เน่ืองจากรถรับส่งนกัเรียนท่ีรับส่งนกัเรียนของทั้งสองโรงเรียนน้ี ส่วนใหญ่รับส่งนกัเรียนในอ าเภอเมืองทุก
โรงเรียน ทางกลุ่มคนขับรถรับส่งนักเรียนจึงขอให้จัดตั้ งเป็นเครือข่ายรับส่งนักเรียนอ าเภอเมือง เพื่อให้
ครอบคลุมโรงเรียนทุกแห่งในเขตพื้นท่ีของอ าเภอเมืองทั้งหมด 
                    ในขณะด าเนินการจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอเมือง กลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีรับส่ง
นกัเรียนอยูท่ี่โรงเรียนแหลมสิงห์วทิยา อ าเภอแหลมสิงห์ มีความสนใจเขา้ร่วมโครงการ แต่ไม่มีความพร้อมใน 
การจดัตั้งเป็นชมรม จึงขอร่วมอยูก่บัชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอเมือง  
                     ชมรมรับส่งนกัเรียนอ าเภอเมืองจนัทบุรี  มีเขตพื้นท่ีทุกโรงเรียนในอ าเภอเมืองจนัทบุรี และอ าเภอ 
แหลมสิงห์  เช่น โรงเรียนสฤษดิเดช  โรงเรียนศรียานุสรณ์  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์  โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี  
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โรงเรียนเบจมราชูทิศ และโรงเรียนแหลมสิงห์วทิยาคมอ าเภอแหลมสิงห์ เป็นตน้ 
                    รถรับส่งนกัเรียนในชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอเมือง จะมาจากทุกอ าเภอของจงัหวดัจนัทบุรี ระยะ
ทางไกลสุดประมาณ 100 กิโลเมตรจากอ าเภอสอยดาว เส้นทางรถรับส่งนกัเรียน เฉล่ีย 60 กิโลเมตร เป็นเส้นทาง
ถนนลาดยางและดินลูกรังท่ีแยกจากถนนใหญ่  
                    ปัจจุบนัยงัไม่มีโรงเรียนในอ าเภอเมืองและอ าเภอแหลมสิงห์ เขา้ร่วมเป็นเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน
อยา่งเป็นทางการ  
                    จ  านวนนักเรียนท่ีใช้รถรับส่งนักเรียนของชมรมรถรับส่งนักเรียนอ าเภอเมือง จ านวน 2,361 คน 
เฉล่ียมีนกัเรียนคนัละ 20 คน จากจ านวนรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอเมือง จ านวน 117 คนั    
                    รถรับส่งนกัเรียนเขา้ร่วมชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอเมือง จ านวน 117 คนั เป็น รถตู ้จ  านวน 92 
คนั  รถกระบะ รย.2 จ านวน 12 คนั  รถกระบะ รย.3 จ านวน 5 คนั รถโดยสารประจ าทาง(10) จ านวน 2 คนั  รถ
โดยสารไม่ประจ าทาง(30) จ  านวน  6 คนั  
                    จ  านวนนกัเรียนท่ีใช้รถรับส่งนกัเรียนของกลุ่มรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแหลมสิงห์ จ  านวน 169 คน 
เฉล่ียมีนกัเรียนคนัละ 21 คน จากจ านวนรับส่งนกัเรียนกลุ่มอ าเภอแหลมสิงห์ จ  านวน 8 คนั    
                    รถรับส่งนกัเรียนของกลุ่มอ าเภอแหลมสิงห์ เขา้ร่วมชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอเมือง จ านวน 8  
คนั เป็น รถตูจ้  านวน 2 คนั รถกระบะ รย.2 จ  านวน 6 คนั 
                     ชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอเมืองจนัทบุรี มีประธานชมรม จ านวน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขา 
1 คน และกรรมการอีก 8 คน รวมคณะกรรมการชมรม 11 คน และสมาชิกอีกจ านวน 106 คน รวมทั้งส้ิน 117 คน 
มีรถรับส่งนกัเรียนจ านวนหน่ึงท่ีไม่เขา้ร่วมโครงการ 
                    คนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการจะมีอาชีพขบัรถรับส่งนกัเรียน และเป็นบุคคลในพื้นท่ี
เดียวกบันกัเรียน มีความรู้จกัคุน้เคยกบัผูป้กครองและนกัเรียน เม่ือคนขบัมาส่งนกัเรียนในช่วงเชา้แลว้จะไม่น า
รถกลบัไปยงับา้น แต่จะหาสถานท่ี เช่น วดัต่างๆ จอดรอรับนกัเรียนกลบัในช่วงเยน็เลย ค่าจา้งรถอยูใ่นระหวา่ง 
400 – 1,600 บาท 

5.  ผลต่อเน่ืองจากการจัดตั้งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน 
               อน่ึง หลงัจากท่ีมีการจดัตั้งชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอเมือง(รวมอ าเภอแหลมสิงห์) ชมรมรถรับส่ง
นกัเรียนอ าเภอท่าใหม่ ชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอมะขาม ชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอสอยดาว และชมรมรถ
รับส่งนกัเรียนบา้นเนินจ าปา ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว ข้ึนแลว้ ก็ไดมี้กลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอ
แก่งหางแมว และอ าเภอขลุง ติดต่อเขา้เขา้ร่วมโครงการศึกษาวิจยัและขอจดัตั้งเป็นชมรมรถรับส่งนกัเรียนและ
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนดว้ย 
               โครงการศึกษาวิจยัฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสท่ีดีต่อการศึกษาวิจยั ท่ีท าให้มีพื้นท่ีใน
การศึกษาเพิ่มมากข้ึน และเป็นกรณีท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการของกลุ่มคนขบัรถรับส่งนักเรียนในพื้นท่ีดว้ย
ตนเอง ในการท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนความปลอดภยัตามแนวทางของการศึกษาวิจยั จึงได้
ด าเนินการจดัตั้งชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมว และชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอขลุง  ท าใหใ้นเขต 
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พื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรีมีพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนเพิ่มข้ึนอีก 2 อ าเภอ คือ อ าเภอแก่งหางแมวและอ าเภอขลุง 
โดยใชข้ั้นตอนและวิธีการจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน เช่นเดียวกบัการจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน   ใน 
5 เขตพื้นท่ี ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้น้ี 

                1) ชมรมรถรับส่งนักเรียนอ าเภอแก่งหางแมว  
                    มีเขตพื้นท่ีทุกโรงเรียนในอ าเภอแก่งหางแมวทั้งหมด ประกอบดว้ยโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 
โรงเรียนบา้นช่องกะพดั โรงเรียนวดัขุนซ่อง  โรงเรียนเตรียมแก่งหางแมว และโรงเรียนอ่ืนๆ ในอ าเภอแก่งหาง
แมวทั้งหมด ยกเวน้โรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลพวา ซ่ึงมีชมรมรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนบา้นเนินจ าปาเป็น
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว อยูแ่ลว้   
                    เดิม พื้นท่ีอ าเภอแก่งหางแมว โครงการศึกษาวิจยัไดก้ าหนดให้โรงเรียนบา้นเนินจ าปา เป็นพื้นท่ี
จดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนไวแ้ลว้ ต่อมาในระหวา่งการด าเนินการ กลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนในอ าเภอ
แก่งหางแมวไดติ้ดต่อขอให้โครงการศึกษาวิจยัจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนในอ าเภอแก่งหางแมวดว้ย ทาง
โครงการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ กลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนในอ าเภอแก่งหางแมวมีปัญหาขดัแยง้กบัเจา้หนา้ท่ี
ของส านักงานขนส่งจังหวดัจันทบุรีอย่างรุนแรง และได้เคยรวมตัวกันหยุดวิ่งรถรับส่งนักเรียน แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็มีการสร้างระบบจดัการและดูแลนกัเรียนและคิดคน้ดว้ยตนเองน าระบบสัญญาณเตือนประตูทา้ย
รถปิดไม่สนิทหรือเปิดในระหว่างรถวิ่งมาใช้เพื่อสร้างความปลอดภยัให้แก่นักเรียนระหว่างเดินทาง ซ่ึงอาจ
ยกข้ึนเป็นรูปแบบการจดัการดา้นความปลอดภยัท่ีดีแห่งหน่ึงของจงัหวดัจนัทบุรีและของประเทศได้ ประกอบ
กบัในดา้นของลกัษณะทางกายภาพพื้นท่ีอ าเภอแก่งหางแมวก็มีลกัษณะพิเศษกวา่พื้นท่ีอ่ืนๆ มีการใชร้ถบรรทุก
ตามกฎหมายขนส่งมาใช้รับส่งนกัเรียนในเส้นทางทุรกนัดานและเป็นเส้นทางสัญจรของช้างป่า ซ่ึงถือว่าเป็น
ความเส่ียงของนกัเรียนในระหวา่งเดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียนประการหน่ึงดว้ย  ดว้ยเหตุน้ี โครงการศึกษาวิจยั
จึงจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมว โดยมีผูบ้ริหารและครูของโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
เขา้ร่วมเป็นเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนและเป็นจุดจดัการหลกัในพื้นท่ี 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง ข่าวส่ือมวลชนรถรับส่งนักเรียนอ าเภอแก่งหางแมว หยุดวิง่รับส่งนกัเรียน 
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                    รถรับส่งนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมว มีจ านวน 29 คนั เป็น รถตู ้
จ  านวน 19 คนั  รถกระบะ รย.2 จ านวน 4 คนั  รถกระบะ รย.3 จ านวน 3 คนั (อยูใ่นระหวา่งเช่าซ้ือ) รถบรรทุก
ส่วนบุคคลตามกฎหมายขนส่ง(80) จ  านวน 3 คนั  
                    ชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมว มีประธานชมรม จ านวน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขา 2 
คน และกรรมการอีก 6 คน รวมคณะกรรมการชมรม 10 คน และสมาชิกอีกจ านวน 19 คน รวมทั้งส้ิน 29  คน มี
รถรับส่งนกัเรียนจ านวนหน่ึงท่ียงัไม่เขา้ร่วมโครงการ 
                    คนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ เป็นบุคคลในพื้นท่ี มีอาชีพหลกั เช่น เกษตรกรรม รับจา้ง
รับส่งนกัเรียน คา้ขาย  และอ่ืนๆ สาเหตุท่ีน ารถมารับส่งนกัเรียน เพราะรับส่งบุตรหลานมาโรงเรียน และตอ้งการ
ประกอบเป็นอาชีพ ค่าจา้งรถอยูใ่นระหวา่ง 250 – 500 บาท 
                    เส้นทางรถรับส่งนกัเรียน เฉล่ีย 25 กิโลเมตร เป็นเส้นทางถนนลาดยางและดินลูกรัง ไม่มีรถโดยสาร
ประจ าทางในพื้นท่ี 
                    จ  านวนนกัเรียนท่ีใช้รถรับส่งนกัเรียนของชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมว รวมจ านวน 
699 คน เฉล่ียมีนกัเรียนคนัละ 24 คน จากจ านวนรถรับส่งนกัเรียน 29 คนั    
                2) ชมรมรถรับส่งนักเรียนอ าเภอขลุง  
                    มีเขตพื้นท่ีทุกโรงเรียนในอ าเภอขลุง ประกอบดว้ยโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก โรงเรียนเทศบาลเมือง
ขลุง 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2  โรงเรียนอ านวยศึกษา และโรงเรียนศรีหฤทยั 
                    เดิมอ าเภอขลุงไม่ได้อยู่ในแผนการศึกษาวิจัยจัดตั้ งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน แต่ในระหว่าง
ด าเนินการ กลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอขลุงไดติ้ดต่อขอร่วมโครงการ โครงการศึกษาวิจยัเห็นวา่จะเป็น
ประโยชน์ในการขยายพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนในจงัหวดัจนัทบุรีพื้นท่ีน าร่อง จึงไดป้ระชุมและจดัตั้งเป็น
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอขลุง 
                    รถรับส่งนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอขลุง มีจ  านวน 35 คนั เป็น รถตู ้จ  านวน 19 
คนั  รถกระบะ รย.2 จ านวน 4 คนั  รถกระบะ รย.3 จ านวน 3 คนั (อยูใ่นระหวา่งเช่าซ้ือ) รถบรรทุกส่วนบุคคล
ตามกฎหมายขนส่ง(80) จ  านวน 1 คนั เป็นรถโดยสารประจ าทาง(10) จ  านวน 1 คนั และเป็นรถโดยสารไม่ประจ า
ทาง(30) จ านวน 1 คนั   
                    ชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอขลุง มีประธานชมรม จ านวน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขา 1 คน 
และกรรมการอีก 7 คน รวมคณะกรรมการชมรม 10 คน และสมาชิกอีกจ านวน 25 คน รวมทั้งส้ิน 35 คน มีรถ
รับส่งนกัเรียนจ านวนหน่ึงท่ีไม่เขา้ร่วมโครงการ และยงัไม่มีโรงเรียนเป็นจุดจดัการ 
                    คนขบัรถรับส่งนักเรียนชมรมรถรับส่งนักเรียนอ าเภอขลุง เป็นบุคคลในพื้นท่ีมีอาชีพหลักคือ 
เกษตรกรรม รองลงไปมีอาชีพรับจา้งรับส่งนักเรียน รับจา้งทัว่ไป คา้ขาย และอ่ืนๆ สาเหตุท่ีน ารถมารับส่ง
นกัเรียน เพราะรับส่งบุตรหลานและตอ้งการประกอบเป็นอาชีพ ค่าจา้งรถอยูใ่นระหวา่ง 300 – 800 บาท 
                    เส้นทางรถรับส่งนกัเรียน เฉล่ีย 30 กิโลเมตร เป็นเส้นทางถนนลาดยางและดินลูกรัง ไม่มีรถโดยสาร 
ประจ าทางในพื้นท่ี 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

11-21 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

                    จ  านวนนกัเรียนท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียนของชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอขลุง จ านวน 823 คน  เฉล่ีย 
มีนกัเรียนคนัละ 24  คน จากจ านวนรถรับส่งนกัเรียนของชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอขลุง 35 คนั 
               จากการจดัตั้ งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนตามแผนการศึกษาวิจยัและท่ีเพิ่มข้ึนใหม่  ท าให้มีพื้นท่ี
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนและชมรมรถรับส่งนกัเรียนเกินข้ึนในพื้นท่ีน าร่องจงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน 7 พื้นท่ี  มี
รถรับส่งนกัเรียนเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของชมรมรถรับส่งนกัเรียนกบัชมรมรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ี รวมจ านวน 
275 คนั จ  านวนนกัเรียนท่ีใช้รถรับส่งนกัเรียน จ านวน 6,066 คน เฉล่ียรถรับส่งนกัเรียน 1 คนั มีนกัเรียนบนรถ 
22.5 คน ตามภาพแผนท่ี และภาพตารางแสดงขอ้มูล ท่ีแสดงใหดู้น้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที ่แสดงพืน้ทีเ่ครือข่ายรถรับส่งนักเรียน จงัหวดัจนัทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตาราง แสดงข้อมูล จ านวนรถ จ านวนนักเรียน ค่าเฉลีย่นักเรียน ในพื้นทีเ่ครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
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6.  วเิคราะห์ผลการจัดตั้งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน  
               ตามเป้าหมายแผนการของโครงการศึกษาวจิยัฯ ไดก้ าหนดใหจ้ดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนข้ึนใน   6 
พื้นท่ีของจงัหวดัจนัทบุรี  ประกอบดว้ยภาคีเครือข่าย 4 เสาหลกั โดยเร่ิมจากการจดัตั้งภาคีเครือข่ายหลกัท่ีท า
หน้าท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนความปลอดภยั ได้แก่  ภาคีเครือข่ายโรงเรียนเป็นจุดจดัการ พร้อมด้วย กลุ่ม
คนขบัรถรับส่งนกัเรียนโดยชมรมรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ี ให้เกิดข้ึนก่อน หลงัจากนั้นจึงจดัตั้งภาคีเครือข่าย
นกัเรียนกบัผูป้กครอง และภาคีเครือข่ายเจา้หนา้ท่ีขนส่งกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ เป็นล าดบัต่อไป 
               เจตนาในการจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนโดยมีโรงเรียนเป็นจุดจดัการน้ี เพื่อเป็นการทดลองและ
ศึกษาเปรียบเทียบการขบัเคล่ือนความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน ดว้ยกระบวนการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน   
กบัพื้นท่ีท่ีมิได้ก าหนดให้มีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน ได้แก่ พื้นท่ีอ าเภอโป่งน ้ าร้อย อ าเภอนายายอาม และ
อ าเภอคิชฌกูฏ   เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้ไปท าการวิเคราะห์ ประเมินผลและสังเคราะห์ อนัจะน าไปสู่การปรับปรุง
เปล่ียนแปลงรูปแบบเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน จากรูปแบบชุดทดลองไปสู่รูปแบบท่ีมีความสมบูรณ์ถูกต้อง  
สามารถน าไปใช้กบัพื้นท่ีอ่ืนๆ ในจงัหวดัภูมิภาคต่างๆ ได ้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนและ
สังคม และท าใหเ้กิดความปลอดภยัข้ึนจริงแก่การเดินทางของนกัเรียนดว้ยรถรับส่งนกัเรียน 
               แต่ ในการจัดตั้ งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน ทั้ ง 7 เครือข่าย ดังท่ีกล่าวมา ปรากฏว่า ไม่สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการท่ีก าหนดไว ้จ  าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบพื้นท่ีเครือข่าย จากพื้นท่ี 1 
โรงเรียน เป็นพื้นท่ีหลายโรงเรียนเป็น 1 พื้นท่ี เพื่อใหเ้หมาะสมกบับริบทของพื้นท่ีประการหน่ึง   กบั ปัญหาการ
ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งเขา้เป็นภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอีกประการหน่ึง  และเป็นสาเหตุ
ท่ีท าใหไ้ม่สามารถจดัตั้งภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนไดค้รบทั้ง 4 ภาคีเครือข่าย ดงัน้ี 
               (1) รูปแบบจุดจดัการ 1 โรงเรียน 1 พื้นท่ีเครือข่าย  
                     รูปแบบจุดจดัการ 1โรงเรียน 1 พื้นท่ีเครือข่าย  เป็นรูปแบบท่ีเกิดข้ึนจากการไปศึกษา รูปแบบการ
จดัการรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ท่ีมีอยู่แล้ว โดยเป็นรูปแบบท่ีโรงเรียนท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการ
จดัตั้งชมรมรถรับส่งนกัเรียนของโรงเรียน โดยโรงเรียนท าหนา้ท่ีเป็นจุดจดัการรถรับส่งนกัเรียนทุกคนัท่ีรับส่ง
นกัเรียนของโรงเรียน เช่น โรงเรียนบางปลามา้สูงสุมาร โรงเรียนสิงห์บุรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา 2 เป็นตน้ ซ่ึง
ถือไดว้า่ เป็นรูปแบบท่ีมีการน าไปใชอ้ยา่งกวา่งขวางและเห็นผลในเชิงประจกัษ ์เพราะท าใหโ้รงเรียนสามารถท า
หน้าท่ีเป็นจุดจดัการรถรับส่งนักเรียนท่ีรับส่งนักเรียนโรงเรียนของตนได้ในระดับหน่ึง และจากการศึกษา
ตรวจสอบการจดัการรถรับส่งนกัเรียนของโรงเรียนต่างๆ ท่ีมีอยู่แลว้ ก็ไม่พบว่า มีรูปแบบการจดัการรถรับส่ง
นกัเรียนดว้ยรูปแบบอยา่งอ่ืนๆ ดงันั้น การก าหนดให้ 1โรงเรียน 1 พื้นท่ีเครือข่าย  1 จุดจดัการ  จึงเป็นแนวคิดท่ี 
เหมาะสมกบัการน าไปใชส้ าหรับการจดัตั้งเครือข่ายท่ีรถรับส่งนกัเรียนรับส่งนกัเรียนเพียงโรงเดียว  
                     แต่ในสถานการณ์ท่ีรถรับส่งนกัเรียน 1 คนั รับส่งหลายโรงเรียน การท่ีจะก าหนดให้ทุกโรงเรียน
เป็นจุดจดัการ ก็อาจจะไม่มีความสะดวกแก่โรงเรียนและครู เพราะในพื้นท่ีเดียวกนั โรงเรียนบางแห่งอาจจะมีรถ
รับส่งนกัเรียนเพียงคนัเดียว ขณะท่ีบางรถโรงเรียนมีรถรับส่งนกัเรียน 20 คนั ขณะท่ีอีกโรงเรียนหน่ึงมีรถรับส่ง
นกัเรียนถึง 50 คนั   บางโรงเรียนท่ีเป็นแค่โรงเรียนทางผา่น มีรถรับส่งนกัเรียนไม่ก่ีคนัและมีนกัเรียนจ านวนนอ้ย
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ท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียน    ในดา้นของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน หากให้คนขบัรถรับส่งนกัเรียนจดัตั้งเป็นชมรมรถ
รับส่งนักเรียนทุกโรงเรียนท่ีรับส่งนักเรียน ก็จะไม่เป็นการสะดวกแก่กลุ่มคนขบัรถท่ีจะตอ้งเป็นสมาชิกทุก
ชมรมทั้งท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนั และคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียนก็อาจเป็นบุคคลเดียวกนั ก็ได ้ 
                     ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน พบวา่ รถรับส่งนกัเรียนส่วนใหญ่ รับส่ง
นกัเรียนหลายโรงเรียน  แต่โรงเรียนเหล่านั้น จะตั้งอยู่ในพื้นท่ีทางปกครองในอ าเภอหรือต าบลเดียวกนั เช่น 
อ าเภอเมือง อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอมะขาม เป็นตน้ มีเพียงส่วนนอ้ยมากท่ีรับส่งนกัเรียนขา้มอ าเภอ ขา้มต าบล ขา้ม
จงัหวดั การก าหนดให้ใชพ้ื้นท่ีทางปกครองไดแ้ก่อ าเภอ หรือต าบล เป็นพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน จึงเป็น
การก าหนดพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดส าหรับรถรับส่งนกัเรียนหลายโรงเรียน 
                     ดงันั้น กรณีในพื้นท่ีท่ีมีรถรับส่งนกัเรียน 1 คนั รับส่งนกัเรียนหลายโรงเรียน ก็ตอ้งก าหนดให้พื้นท่ี
ทางปกครองคืออ าเภอหรือต าบล เป็นพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน เช่น พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอ
เมือง ก็จะมีพื้นท่ีครอบคลุมทุกโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นอ าเภอเมือง พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนบา้นเนินจ าปา มี
พื้นท่ีครอบคลุมทุกโรงเรียนในต าบลพวา ของอ าเภอแก่งหางแมว เป็นตน้ 
                     หลกัการและแนวคิดในการก าหนดพื้นท่ีทางปกครอง ให้เป็นพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน มี
ความถูกตอ้งเหมาะสมทุกประการ เพราะจะท าให้รถรับส่งนกัเรียนทุกคนัในพื้นท่ีเดียวกนั มีความเป็นไปใน
ลกัษณะเดียวกนั การควบคุมตรวจสอบก็เป็นไปตามกระบวนการและมาตรฐานเดียวกัน เกิดประโยชน์แก่
นกัเรียนภายใตม้าตรฐานเดียวกนั 
                     แต่ประเด็นส าคญัท่ีเกิดข้ึนและส่งผลต่อการจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ก็คือ โรงเรียนใดจะท า
หนา้ท่ีเป็นจุดจดัการรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีนั้น เพราะโดยหลกัการและแนวคิด โรงเรียนทุกแห่งในอ าเภอหรือ
ต าบลนั้น ตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นจุดจดัการรถรับส่งนกัเรียน  ถา้ทุกโรงเรียนเป็นจุดจดัการรถรับส่งนกัเรียนทั้งหมด 
ย่อมเกิดความวุ่นวายและความโกลาหล เพราะทุกโรงเรียนก็อาจจะก าหนดมาตรการปลีกย่อยต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ของโรงเรียนตนเอง ซ่ึงอาจขดัแยง้สวนทางกบัโรงเรียนอ่ืน และท าใหค้นขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีรับส่ง
นกัเรียนหลายโรงเรียน จะตอ้งมีความยากล าบากในการปฏิบติัตาม   
                     ดว้ยเหตุน้ีในพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ท่ีมีหลายโรงเรียน จึงไม่อาจให้ทุกโรงเรียนท าหนา้ท่ี
เป็นจุดจดัการได ้จะตอ้งใหโ้รงเรียนใดโรงเรียนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นจุดจดัการ ดงัเช่นท่ีโครงการศึกษาวจิยัน ามาใช้
ในการจดัตั้ งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนใน 7 พื้นท่ีน าร่องของจงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงปรากฏว่า มีบางพื้นท่ีท่ีมี
โรงเรียนเขา้ร่วมเป็นจุดจดัการ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีท่ีมีโรงเรียนไม่มาก มีรถรับส่งนักเรียนไม่มาก และ
โรงเรียนท่ีเข้ามาเป็นจุดจดัการนั้น จะเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอหรือประจ าต าบล และท่ีส าคญัมีรถรับส่ง
นกัเรียนมาท่ีโรงเรียนของตนมากกวา่ไปท่ีโรงเรียนอ่ืนๆ  แต่ในพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนท่ีโรงเรียนแต่ละ
แห่งมีรถรับส่งนกัเรียนมาท่ีโรงเรียนในจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนั และโรงเรียนตั้งอยูติ่ดๆ กนั ก็จะไม่มีโรงเรียนใด
เขา้ร่วมเป็นจุดจดัการในพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนนั้น ซ่ึงจากการจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนใน
จงัหวดัจนัทบุรี 7 พื้นท่ีเครือข่าย ปรากฏว่า มีเพียง 5 พื้นท่ี ท่ีมีโรงเรียนเป็นจุดจดัการ และอีก 2 พื้นท่ี ท่ีไม่มี
โรงเรียนเป็นจุดจดัการ  
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               จากการศึกษา ขอ้มูลต่างๆ ของโรงเรียน ขอ้มูลรถรับส่งนกัเรียนของแต่ละโรงเรียน จ านวนรถรับส่ง
นกัเรียนในพื้นท่ี ความเป็นโรงเรียนท่ีมีลกัษณะทางกายภาพสูงหรือมีลกัษณะทางกายภาพน้อย  พบว่า ปัจจยั
ต่างๆ เหล่าน้ี ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเป็นจุดจดัการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ี และการแต่งตั้งครูให้ท า
หน้าท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน ของผูบ้ริหารโรงเรียนสฤษดิเดช โรงเรียนมะขามสรรเสริญ โรงเรียนบา้นตาเรือง 
โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร และโรงเรียนบา้นเนินจ าปา แต่อยา่งใด    

ตาราง แสดงเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนจงัหวดัจนัทบุรี จ  าแนกตามจุดจดัการ 

เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 7 พื้นท่ี จงัหวดัจนัทบุรี 
มีจุดจดัการ ไม่มีจุดจดัการ 

อ าเภอเมือง(รวมอ าเภอแหลมสิงห์) โรงเรียนสฤษดิเดช อ าเภอท่าใหม่ 
อ าเภอมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อ าเภอขลุง 
อ าเภอสอยดาว โรงเรียนบา้นตาเรือง  
อ าเภอแก่งหางแมว โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร  
โรงเรียนบา้นเนินจ าปา โรงเรียนบา้นเนินจ าปา  

 
               จากการศึกษา ขอ้มูลต่างๆ ของโรงเรียน ขอ้มูลรถรับส่งนกัเรียนของแต่ละโรงเรียน จ านวนรถรับส่ง
นกัเรียนในพื้นท่ี ความเป็นโรงเรียนท่ีมีลกัษณะทางกายภาพสูงหรือมีลกัษณะทางกายภาพน้อย  พบว่า ปัจจยั
ต่างๆ เหล่าน้ี ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเป็นจุดจดัการเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนในพื้นท่ี และการแต่งตั้งครูท า
หน้าท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน ของผูบ้ริหารโรงเรียนสฤษดิเดช โรงเรียนมะขามสรรเสริญ โรงเรียนบา้นตาเรือง 
โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร และโรงเรียนบา้นเนินจ าปา ซ่ึงมีศกัยภาพต่างกนั แต่อยา่งใด 
               ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี จะเห็นไดอ้ยา่งประจกัษช์ดัวา่ การก าหนดให้ 1 พื้นท่ีปกครอง มี 1 โรงเรียนเป็น
จุดจดัการหลกันั้น เป็นหลกัการแนวคิดท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  โดยในพื้นท่ีเครือข่ายอาจมีโรงเรียนเดียวท าหน้าท่ี
เป็นจุดจดัการโดยล าพงัโรงเรียนเดียว หรือหลายโรงเรียนร่วมกนัเป็นจุดจดัการดว้ยกนัก็ได ้ ซ่ึงเป็นกรณีท่ีควร
จะตอ้งมีการศึกษาต่อไป  แต่ปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด คือ จะท าอยา่งไรใหมี้โรงเรียนเป็นจุดจดัการครบถว้นทุกพื้นท่ี
เครือข่าย  ท าอย่างไรจะท าให้ผูบ้ริหารโรงเรียนแต่งตั้งครูให้ท าหน้าท่ีดูแลรถรับส่งนักเรียน เพราะถ้าไม่มี
โรงเรียนเป็นจุดจดัการ ไม่มีครูดูแลรถรับส่งนกัเรียน ก็ไม่สามารถขบัเคล่ือนความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน
ใหเ้กิดข้ึนไดจ้ริงในพื้นท่ีนั้นๆ ไดแ้ต่อยา่งใด 
               แต่ถา้ผูบ้ริหารทุกโรงเรียน จะไดก้ าหนดใหเ้ป็นนโยบายและวาระของโรงเรียน ท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญั
และความใส่ใจต่อการเดินทางของนกัเรียน ครูของโรงเรียนมีความตระหนกัต่อความปลอดภยัของนกัเรียนโดย
ไม่เลือกว่าเป็นภารกิจท่ีเกิดข้ึนนอกโรงเรียนหรือในโรงเรียน  หน่วยงานบังคับบัญชาของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาให้ความส าคญัต่อการเดินทางของนกัเรียน จดังบประมาณสนบัสนุน และให้แรงจูงใจต่อการท า
หน้าท่ีของครูท่ีดูแลรถรับส่งนักเรียน ก็จะท าให้มีโรงเรียนต่างๆ มาเป็นจุดจดัการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน
ครบถว้นทุกพื้นท่ี  มีครูจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมกนัท าหนา้ท่ีเป็นภาคเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน  เช่น น้ี  ก็จะท า
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ให้การขบัเคล่ือนเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีต่างๆ  สามารถขบัเคล่ือนต่อไปไดต้ามแนวทางการศึกษาท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและเกิดความปลอดภยัข้ึนจริงแก่นกัเรียนของทุกๆ โรงเรียน 
               (2) ปัญหาการไม่ไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถรับส่งนกัเรียนเขา้เป็นภาคีเครือข่าย 
                    สาเหตุท่ีท าใหไ้ม่สามารถจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ครบถว้นทุกภาคีเครือข่าย 
มิไดเ้กิดข้ึนจาก แนวคิดท่ีไม่ถูกตอ้งหรือการออกแบบโครงสร้างเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่ถูกตอ้งหรือ
เป็นไปไม่ได ้ เพราะจากการน าไปเผยแพร่เพื่อทดสอบแนวคิดกบัโรงเรียน นกัเรียน ผูป้กครอง กลุ่มคนขบัรถ
รับส่งนกัเรียน  เจา้หนา้ท่ีขนส่ง เจา้หนา้ท่ีต ารวจ ในพื้นท่ีคู่ขนาน 15 จงัหวดั และโรงเรียนท่ีเป็นพื้นท่ีน าร่องใน
จงัหวดัจนัทบุรี  6 โรงเรียน ก่อนจดัให้มีการประชุมจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ทุกภาคส่วนต่างก็เห็นพอ้ง
กบัแนวคิดและหลกัการจดัการความปลอดภยัของรถรับส่งนักเรียน ด้วยรูปแบบ(Model) เครือข่ายรถรับส่ง
นักเรียนท่ีมีโรงเรียนเป็นจุดจดัการ ตามท่ีโครงการศึกษาวิจยัฯ ออกแบบไวน้ี้อย่างไม่มีขอ้สงสัยหรือมีความ
คิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืนแต่อยา่งใด   ในดา้นของกระบวนการจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ดว้ยการสร้างความรู้
และความเขา้ใจให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง การน าเสนอภาพของรถรับส่งนกัเรียนท่ีปลอดภยัและไม่ปลอดภยัดว้ยรถคนัท่ี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมใช้รับส่งนักเรียนอยู่นั้น ก็สามารถท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกฝ่าย ทั้งท่ีเป็น ผูบ้ริหารและครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา คนขบัรถรับส่งนกัเรียน เจา้หนา้ท่ีขนส่ง และเจา้หนา้ท่ีต ารวจ มีความ
เขา้ใจสถานการณ์ความไม่ปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน ในมิติของรถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน ในมิติของความ
พร้อมของคนขบัรถ  และในมิติของการจดัการเพื่อความปลอดภยั ไดเ้ป็นอยา่งดีและปราศจากขอ้สงสัย  และเห็น
ดว้ยกบัการจดัการความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียนด้วยกระบวนการของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนโดยมี
โรงเรียนเป็นจุดจดัการ  
               ซ่ึงจากการวิเคราะห์ พบวา่ สาเหตุท่ีท าให้ไม่สามารถจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนไดค้รบถว้นทุก
ภาคีเครือข่าย เกิดข้ึนจากหลายสาเหตุท่ีส าคญัหลายประการ โดยจ าแนกตามภาคีเครือข่ายๆ ต่าง ดงัน้ี 
               1) โรงเรียนหรือสถานศึกษา(ผูบ้ริหารและครู) 
                   ด้วยนโยบายต่างๆ ของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนต่างๆ ในจงัหวดั
เดียวกนั ถูกแยกออกเป็น 2 กลุ่มโดยปริยาย ตามศกัยภาพของโรงเรียน คือโอกาสทางการศึกษาและโอกาสทาง
สังคม ไดแ้ก่ กลุ่มโรงเรียนท่ีมีศกัยภาพสูงกบักลุ่มโรงเรียนท่ีมีศกัยภาพนอ้ย   
                   โรงเรียนท่ีมีศกัยภาพสูง ซ่ึงมกัจะเป็นโรงเรียนท่ีอยูใ่นตวัเมือง ก็จะไม่ให้ความสนใจต่อปัญหาการ
เดินทางของนกัเรียน  เพราะมีมุมมองวา่ โรงเรียนมีภาระงานในหนา้ท่ีมากอยูแ่ลว้ และการเดินทางของนกัเรียนก็
เป็นภาระหนา้ท่ีของนกัเรียนกบัผูป้กครองท่ีจะตอ้งด าเนินการเองไม่เก่ียวกบัทางโรงเรียน ประกอบกบัรถรับส่ง
นกัเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะรับส่งหลายโรงเรียน หากโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นจุดจดัการหลกั ก็
จะท าให้เป็นภาระของโรงเรียนของครู และเป็นการจดัการธุระของโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ธุระของโรงเรียนตนเอง
ดว้ย  ในดา้นของการท าหนา้ท่ีของครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน ก็ตอ้งรับผดิชอบดูแลรถรับส่งนกัเรียนทั้งอ าเภอ ซ่ึง
มีอยูเ่ห็นจ านวนมากกวา่ 100 คนั ท าใหค้รูคิดวา่เกินก าลงัความสามารถของตน ประกอบกบัการเขา้มาท าหนา้ท่ีน้ี 
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ยงัไม่มีนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการสั่งการมาโดยตรง และเป็นการท าโดยไม่มีค่าตอบแทนและหากเกิด
ความผดิพลาดหรือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนตนเองก็อาจจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบและถูกต าหนิติเตียนได ้  
                   ส่วนโรงเรียนท่ีมีศกัยภาพนอ้ย ซ่ึงจะเป็นโรงเรียนท่ีอยูต่ามอ าเภอรอบนอก มีนกัเรียนนอ้ย ก็จะเป็น
เร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้โรงเรียนจะตอ้งเขา้มาร่วมเป็นเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ร่วมเป็นจุดจดัการ และแต่งตั้ง
ครูเพื่อท าหนา้ท่ีดุแลรถรับส่งนกัเรียน เพราะความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง มิไดเ้ป็นความสัมพนัธ์
ตามหน้าท่ีเหมือนกบัโรงเรียนท่ีมีศกัยภาพสูง หากแต่เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเป็นวฒันธรรมของกลุ่มคนท่ีอยู่ใน
สังคมชุมชนเดียวกนั ในลกัษณะของการพึ่งพาอาศยั ครูมิไดท้  าหนา้ท่ีเป็นเพียงครูท่ีท าหนา้ท่ีสอนหนงัสือ แต่ครู
ยงัท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้กบัผูป้กครองของนกัเรียน ท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าโดยธรรมชาติของชุมชนโดยรอบของ
โรงเรียน ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนท่ีอยูต่ามอ าเภอรอบนอกกบัผูป้กครองนกัเรียน ขยายวงออกไปสู่ชุมชน
และสังคม มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์แบบเปิด ซ่ึงต่างโรงเรียนในเมืองท่ีมีศักยภาพสูง ซ่ึงมีลักษณะ
ความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองเท่านั้น มิไดข้ยายไปถึงชุมชนของผูป้กครองนั้นดว้ย ซ่ึงมีลกัษณะเป็นความสัมพนัธ์
แบบปิด ดว้ยเหตุน้ี ในการจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีอยูต่ามอ าเภอรอบนอก จึงเขา้ร่วม
เป็นเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน และแต่งตั้งครูท าหนา้ท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน  
                   โครงการศึกษาวิจยัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูฝ่ายกิจการนกัเรียนหรือครูท่ี
ดูแลรถรับส่งนกัเรียนส าหรับโรงเรียนท่ีมีรถรับส่งนกัเรียน ทั้งโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอรอบ
นอกท่ีเป็นโรงเรียนระดบัอ าเภอและระดบัต าบล เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของรูปแบบการจดัการความปลอดภยัของ
รถรับส่งนกัเรียนดว้ยกระบวนการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัโรงเรียน ครูและนกัเรียน
ในด้านต่างๆ รวมถึงกลไกขั้นตอนในการด าเนินการของเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนแล้ว ก็ปรากฏว่ายงัไม่มี
โรงเรียนใดเขา้ร่วมเป็นจุดจดัการในพื้นท่ี นอกจากโรงเรียนท่ีได้เคยแจง้ความประสงค์และแต่งตั้งครูให้ท า
หน้าท่ีเป็นครูดูแลรถรับส่งนกัเรียนไวแ้ลว้ ไดแ้ก่ โรงเรียนสฤษดิเดช โรงเรียนมะขามสรรเสริญ โรงเรียนแก่ง
หางแมวพิทยาคาร โรงเรียนบา้นเนินจ าปา และโรงเรียนบา้นตาเรือง 
                   ดว้ยเหตุต่างๆ เหล่าน้ี จึงเป็นผลท่ีท าให้ ผูบ้ริหารโรงเรียนและสถานศึกษาส่วนหน่ึง ไม่เขา้ร่วมเป็น
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ไม่เป็นจุดจดัการ และไม่มีครูท าหน้าท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน ซ่ึงสามารถจ าแนกได ้
ดงัน้ี 
               ผู้บริหารโรงเรียน                   
                   1. การเป็นจุดจดัการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน เป็นการเพิ่มภาระงานท่ีมีอยูแ่ลว้เป็นจ านวนมาก ใหมี้ 
เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการท าหนา้ท่ีเป็นจุดจดัการ เป็นงานท่ีตอ้งต่อเน่ืองทุกวนัตลอดปีการศึกษา ยิง่มีรถรับส่ง 
นกัเรียนเป็นจ านวนมาก ยิง่เหน่ือยมาก  
                   2. การเป็นจุดจดัการเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน เป็นการแบกภาระของโรงเรียนอ่ืนๆ เน่ืองจาก
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนมีพื้นท่ีครอบคลุมทั้งอ าเภอหรือครอบคลุมหลายโรงเรียนตามท่ีรถรับส่งนกัเรียนรับส่ง
นกัเรียน การเป็นจุดจดัการ จึงเป็นการแบกรับภาระของโรงเรียนอ่ืนๆ ไวโ้ดยไม่สมควร 
                   3. ไม่มีนโยบายหรือค าสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานบงัคบับญัชา 
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                   4. ความปลอดภยัของนกัเรียนในระหวา่งเดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียนเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนนอก 
โรงเรียน นอกเหนือจากความรับผดิชอบของโรงเรียน 
                   5. รถรับส่งนักเรียน เกิดข้ึนจากการตกลงกนัเองระหว่างผูป้กครองของนักเรียนกบัคนขบัรถ ไม่
เก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน และโรงเรียนก็มิไดมี้ส่วนรู้เห็นในการตกลงวา่จา้งนั้นดว้ย 
                   6. ไม่มีงบประมาณสนบัสนุน 
               ครูทีดู่แลรถรับส่งนักเรียน 
                   1. ครูท่ีมีหน้าท่ีในฝ่ายกิจการนกัเรียน มีภาระหน้าท่ีในการสอนหนงัสือดว้ย จึงท าให้ไม่มีเวลาไป
ดูแลรถรับส่งนกัเรียนได ้
                   2. การดูแลรถรับส่งนักเรียน เป็นภาระหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบติัต่อเน่ืองทุกวนัตลอดเวลา โดยเฉพาะ
ในช่วงเช้าท่ีนกัเรียนเดินทางมาโรงเรียนกบัช่วงเยน็ท่ีนกัเรียนเดินทางกลบับา้น และหากมีความเสียหายใดๆ 
เกิดข้ึน ครูก็ตอ้งมีความรับผดิชอบโดยไม่มีส่วนไดเ้สียใดๆ  
                   3. ไม่มีนโยบายและระเบียบจากกระทรวงศึกษาธิการและผูบ้ริหาร ท่ีก าหนดใหค้รูตอ้งท าหนา้ท่ีดูแล
รถรับส่งนกัเรียนดว้ย 
                   4. การท าหน้าท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน มีลกัษณะเป็นการให้คุณให้โทษแก่คนขบัรถรับส่งนกัเรียน 
อาจท าใหเ้กิดปัญหากบัคนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีฝ่าฝืนข้ึนได ้เช่น คนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีเป็นขา้ราชการ   เป็น
ผูป้กครองของนกัเรียน เป็นพนกังานบริษทัเอกชน เป็นนกัการเมืองทอ้งถ่ิน เป็นผูน้ าทอ้งถ่ิน และเป็นครูและ
นกัการภารโรงในโรงเรียน 
                   5. ไม่มีงบประมาณสนบัสนุน และไม่มีความดีความชอบในการท าหนา้ท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน                 
               3) เจ้าหน้าทีข่นส่ง 
                   ในการลงพื้นท่ีเพื่อด าเนินการตามแผนการของโครงการศึกษาวิจยัในพื้นท่ีน าร่องจงัหวดัจนัทบุรี 
ทางโครงการศึกษาวิจยัฯ ได้แจง้ให้กรมการขนส่งทางบกได้รับทราบและแจง้ไปยงัส านักงานขนส่งจงัหวดั
จนัทบุรีเพื่อทราบแลว้ แต่เน่ืองจากปัญหาต่างๆ ของเจา้หน้าท่ีและหน่วยงาน จึงเป็นเหตุท าให้เจา้หน้าท่ีของ
ส านกังานขนส่งจงัหวดัจนัทบุรีมิไดร่้วมลงพื้นท่ีกบัโครงการศึกษาวิจยัฯ ตั้งแต่เร่ิมแรก และส่งผลกระทบต่อการ
จดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีต่างๆ ซ่ึงสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
                   1. ไม่มีค  าสั่งหรือนโยบายจากกรมการขนส่งทางบก ให้เขา้ร่วมหรือติดตามการลงพื้นท่ีศึกษากบั
โครงการศึกษาวจิยัฯ จึงท าใหเ้จา้หนา้ท่ีขนส่งเพิกเฉยต่อการติดตามโครงการศึกษาวจิยัฯ  
                   2. เจา้หน้าท่ีมีภารกิจงานในหน้าท่ีและงานเขา้ร่วมประชุมกับส่วนราชการต่างๆ ในจงัหวดัมาก  
ประกอบกบัภาระทางบา้นและครอบครัวก็มีมาก จนไม่อาจร่วมลงพื้นท่ีกบัโครงการศึกษาวจิยัได ้ 
                   3. เจา้หน้าท่ีมีมุมมองต่อโครงการศึกษาวิจยั ว่าเป็นเพียงแค่การศึกษาวิจยั ท่ีอาจไม่มีการน าไปใช้
ปฏิบติัจริง และไม่อาจเปล่ียนแปลงแกไ้ขระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียนของกรมการขนส่งทางบก
ได ้และไม่ใช่โครงการศึกษาวจิยัฯ ของกรมการขนส่งทางบก  
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                   4. เจา้หนา้ท่ีไม่มัน่ใจว่าจะสามารถปรับเปล่ียนบทบาทของตนเอง จาก ผูจ้บัและปรับ ไปสู่บทบาท 
ในดา้นการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือ ดว้ยการรู้ความเขา้ใจ ตามขั้นตอนและวิธีการของโครงการ
ศึกษาวิจยัได้หรือไม่  เช่น กรณีเจา้หน้าท่ีขนส่งใช้อ านาจหน้าท่ีจบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีปฏิบติัถูกตอ้งทุกอย่าง 
ไม่ไดต่้อเติมดดัแปลงตวัรถ มีเคร่ืองอุปกรณ์ส่วนควบถูกตอ้ง มีนกัเรียนไม่เกิน 10 คน แต่ไม่ขออนุญาตใช้รถ
รับจา้งรับส่งนกัเรียนจากนายทะเบียน  เจา้หนา้ท่ีขนส่งก็จะจบัและปรับเป็นเงิน 2,000 บาท หรือกรณีท่ีเป็นรถท่ี
ไม่สามารถขออนุญาตใช้รับส่งนักเรียนได้ เจ้าหน้าท่ีนอกจากจะจบัปรับแล้ว ยงัสั่งห้ามรถคนันั้นวิ่งรับส่ง
นักเรียน  แต่ต่อมา เจา้หน้าท่ีขนส่งจะตอ้งแสดงบทบาทในทางตรงขา้ม ให้รถรับส่งนักเรียนคนันั้นวิ่งรับส่ง
นกัเรียนต่อไปได ้เช่นน้ี เป็นตน้ 
                   5. เจา้หนา้ท่ีขนส่งยงัไม่มีความเขา้ใจต่อเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องโครงการศึกษาวิจยัฯ อยา่ง
ถูกตอ้ง เพราะมีมุมมองว่า กฎหมายคือส่ิงท่ีถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้จึงมีเจา้หน้าท่ีขนส่งส่วน
ใหญ่ท่ีมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนนั้น ไปให้ขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือนต่อบุคคลอ่ืน เช่น ครู คนขบัรถรับส่งนกัเรียน 
และบุคคลทัว่ไป จนเป็นเหตุผลส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให ้โรงเรียนและคนขบัรถรับส่งนกัเรียนอีกส่วนหน่ึง ไม่
เขา้ร่วมกบัเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน   
                   6. เจา้หน้าท่ีขนส่งบางคน มีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัคนขบัรถรับส่งนกัเรียน ซ่ึงหากโครงการน้ี
เกิดข้ึนไดจ้ริง ก็จะท าใหต้อ้งขาดผลประโยชน์ท่ีเคยได ้ซ่ึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดขบวนการต่อตา้นโครงการ
ศึกษาวจิยัฯ และใหข้อ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งแก่เจา้หนา้ท่ีดว้ยกนัและแก่บุคคลภายนอก   
                   7. เจา้หนา้ท่ีไม่มีอ านาจตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง จะตอ้งรอค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชา  จึงท าให้เกิดการ
ไม่กลา้ตดัสินใจวา่ควรจะตอ้งท าอะไร อยา่งไร จึงท าให้เกิดความล่าชา้ในการร่วมปฏิบติังาน  ประกอบกบัการ
จดัโครงสร้างการท างานของหน่วยงาน ในลักษณะของการมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีเป็นรายบุคคล 
รับผดิชอบเฉพาะงาน  ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้จา้หนา้ท่ีในงานเดียวกนั ไม่สนใจต่องานอ่ืนๆ ท่ีเป็นของหน่วยงาน
และท่ีมิใช่งานของตนเอง จึงไม่มีโอกาสไดรั้บรู้ขอ้มูลใดๆ ท่ีถูกตอ้งและเป็นจริง แต่ในทางตรงขา้มกลบัไปให้
ขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือนต่อบุคคลอ่ืนๆ จนเป็นเหตุให ้ครูและคนขบัรถรับส่งนกัเรียนเกิดความสับสนและไม่เช่ือถือ
โครงการศึกษาวิจยัฯ ว่า จะท าให้เกิดความส าเร็จได ้จึงไม่เขา้ร่วมเป็นเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนกบัโครงการ
ศึกษาวจิยั ดว้ยเหตุผลส าคญัคือ เจา้หนา้ท่ีขนส่งบอกวา่ “เป็นไปไม่ได”้ บา้ง “ท าไม่ได”้ บา้ง “หลอกลวง” บา้ง 
                   8. เจา้หนา้ท่ีขนส่งบางพื้นท่ี ไม่ด าเนินการตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนอยา่งจริงจงั เพียงแค่ด าเนินการ
เม่ือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึน หรือตามนโยบายเฉพาะคร้ังคราว และในหลายๆ พื้นท่ี ไม่เคยปรากฏวา่มีเจา้หนา้ท่ีขนส่ง
ไปตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนเลย ซ่ึงส่งผลให้คนขบัรถรับส่งนกัเรียนส่วนใหญ่ ไม่เช่ือมัน่ต่อการด าเนินการ
ของเจา้หนา้ท่ีขนส่ง 
               4) เจ้าหน้าทีต่ ารวจ 
                   เจา้หนา้ท่ีต ารวจในจงัหวดัจนัทบุรี ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้การจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน   ใน  
7 พื้นท่ีของจงัหวดัจนัทบุรีไม่อาจบรรลุเจตนาได ้ และเจา้หน้าท่ีต ารวจก็ไม่เขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียน ดว้ยเหตุผล ดงัน้ี 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

11-29 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

                   1. มีเจา้หนา้ท่ีต ารวจบางนาย มีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัคนขบัรถรับส่งนกัเรียน รถรับส่งนกัเรียน
แมว้า่จะไม่มีความปลอดภยั รถไม่ไดช้ าระภาษี รถไม่ไดจ้ดทะเบียนรถเพราะเห็นรถท่ีแจง้เลิกใชร้ถมาแลว้ หรือ
คนขบัรถท่ีไม่มีใบอนุญาตขบัรถ สามารถใชร้ถวิง่รับส่งนกัเรียนต่อไปได ้ดว้ยเหตุน้ี จึงมีคนขบัรถรับส่งนกัเรียน
ส่วนหน่ึงท่ีอยูใ่นข่ายดงักล่าวน้ี ไม่เขา้ร่วมกบัโครงการศึกษาวจิยั เพราะไดรั้บการคุม้ครองและยกเวน้การปฏิบติั 
                   2. เจา้หน้าท่ีต ารวจมิไดใ้ห้ความส าคญัแก่การศึกษาวิจยัฯ และมีมุมมองวา่ เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้
ดงัจะเห็นไดจ้ากการเขา้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการศึกษาวิจยัฯ ของหน่วยราชการต่างๆ     
ท่ีโครงการศึกษาวจิยัฯ ไดจ้ดัข้ึน ปรากฏวา่ มีเจา้หนา้ท่ีต ารวจบางสถานีเท่านั้น ท่ีมาเขา้ร่วมประชุม 
               5) คนขับรถรับส่งนักเรียน 
                   คนขับรถรับส่งนักเรียนและชมรมรถรับส่งนักเรียนในพื้นท่ี เป็นตัวจักรท่ีส าคัญท่ีสุดในการ
ขบัเคล่ือนเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน เพราะท าหน้าท่ีเป็นหน่วยปฏิบติัควบคู่ไปกบัโรงเรียนท่ีท าหน้าท่ีเป็นจุด
จดัการ แต่ดว้ยเหตุผลหลายประการ ท าให้คนขบัรถรับส่งนกัเรียนส่วนหน่ึงไม่เขา้ร่วมเป็นเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียน ไม่เป็นสมาชิกของชมรมรถรับส่งนกัเรียน และเกิดขบวนการต่อตา้นโครงการศึกษาวิจยั และชกัชวน
คนขบัรถท่ีเขา้ร่วมโครงการศึกษาวิจยัฯ ไวแ้ลว้ให้ออกจากโครงการ เพื่อร่วมเป็นกลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ี
ไม่เขา้ร่วมขบัเคล่ือนความปลอดภยั  ซ่ึงท าใหเ้กิดความแตกต่างของรถท่ีใชรั้บส่งนกัเรียนในจงัหวดัจนัทบุรี โดย
ความปลอดภยัจะเกิดข้ึนจริงกับนักเรียนท่ีใช้รถรับส่งนักเรียนท่ีเข้าร่วมกับโครงการศึกษาวิจยั ในขณะท่ี
คนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่เขา้ร่วมโครงการศึกษาวจิยัฯ ก็ยงัคงใชร้ถคนัเดิมท่ีไม่มีความปลอดภยัรับส่งนกัเรียน
ได้ตามปกติ โดยไม่มีการควบคุมตรวจสอบจากหน่วยงานใด และท าให้นักเรียนต้องมีความเส่ียงเกิดข้ึน
ตลอดเวลา  สถานการณ์เช่นน้ี ท าใหร้ถรับส่งนกัเรียนในจงัหวดัจนัทบุรีมี 2 ลกัษณะ ระหวา่งรถรับส่งนกัเรียนท่ี
มีการจดัการเพื่อความปลอดภยั กบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่มีการจดัการทางดา้นความปลอดภยั และส่งผลกระทบ
ต่อการจดัตั้งเครือข่ายในส่วนของชมรมรถรับส่งนกัเรียนเป็นอยา่งมาก เพราะถา้คนขบัรถรับส่งนกัเรียนทุกคนั
ใน 7 พื้นท่ีเครือข่าย เขา้ร่วมเป็นสมาชิกชมรมรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ี ก็จะสามารถประเมินผลการขบัเคล่ือน
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนทั้ง 7 พื้นท่ี ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และผลท่ีเกิดข้ึนจากการขบัเคล่ือน ก็เป็นขอ้มูลท่ีเป็นจริงมี
ความคลาดเคล่ือนหรือเบ่ียงเบนน้อย ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับปรุงรูปแบบเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนให้มีความ
สมบูรณ์ไดต่้อไป  ซ่ึงเหตุผลท่ีคนขบัรถรับส่งนกัเรียนส่วนหน่ึงไม่เขา้ร่วมเป็นสมาชิกชมรมรถรับส่งนกัเรียนใน
พื้นท่ี สามารถจ าแนก ดงัน้ี 
                   1. คนขบัรถรับส่งนกัเรียนส่วนหน่ึง ใชร้ถท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนรถ  ใชร้ถท่ีขาดต่อการช าระภาษี  และ
ใชร้ถท่ีไม่ไดจ้ดัท าประกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ  มาใชร้ถรบส่งนกัเรียน ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหไ้ม่
เขา้ร่วมเป็นเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
                   2. คนขบัรถรับส่งนกัเรียนส่วนหน่ึง ไม่มีใบอนุญาตขบัรถเพราะขาดคุณสมบติั เช่น ตาบอดสี ไม่
ผ่านการทดสอบขอ้เขียนและการสอบขบัรถ เป็นต้น หรือคนขบัรถบางคนมีโรคประจ าตวั เช่น โรคหัวใจ 
โรคเบาหวาน หรือโรคอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อการขบัรถยนต ์เป็นตน้  ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ไม่เขา้ร่วม
เป็นเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

11-30 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

                   3. คนขบัรถส่วนหน่ึงมีพฤติกรรมไม่ยอมรับความเปล่ียนแปลง และมีความเช่ือมัน่ว่า โครงการ
ศึกษาวิจยัน้ี จะไม่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ได ้เพราะท่ีผา่นมา เจา้หนา้ท่ีขนส่งก็มีการบงัคบัใช้กฎหมาย
อยา่งเขม้งวดบา้ง ไม่เขม้งวดบา้ง แต่สุดทา้ยแลว้รถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่ขออนุญาต ไม่ปลอดภยั ก็ยงัคงวิ่งรับส่ง
นกัเรียนอยูไ่ดอ้ยา่งปกติ   
                   4. คนขบัรถส่วนหน่ึงไดรั้บขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือนมาจากเจา้หน้าท่ีขนส่ง และเพื่อนคนขบัรถรับส่ง
นกัเรียนดว้ยกนั และตนเองก็ไม่เคยเขา้ร่วมประชุมกบัโครงการศึกษาวิจยั จึงท าให้ไม่มีโอกาสไดรั้บรู้ความจริง 
นอกจากค าบอกเล่าท่ีคลาดเคล่ือนตลอดเวลา 
                   5. คนขบัรถท่ีเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจา้หนา้ท่ีรัฐบางคน จะไม่ถูกบงัคบัใชก้ฎหมาย และวิ่งรับส่ง
นกัเรียนต่อไปไดต้ามปกติ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของรัฐใหค้วามคุม้ครอง 
                   6. คนขบัรถรับส่งนกัเรียนส่วนหน่ึง ยงัไม่เขา้ร่วมโครงการหรือร่วมเป็นสมาชิกของชมรมรถรับส่ง
นกัเรียน จนกวา่จะไดมี้การบงัคบัใหทุ้กคนปฏิบติัเหมือนกนั 

ตารางแสดง สถานะของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 7 พื้นท่ี หลงัการจดัตั้ง 

เครือข่าย จุดจดัการ ครูดูแลฯ ชมรมฯ ขนส่ง ต ารวจ นกัเรียน ผูป้กครอง 
อ.เมือง มี มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
อ.ท่าใหม่ ไม่มี ไม่มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
อ.สอยดาว มี มี มี ไม่มี ไม่มี มี มี 
อ.มะขาม มี มี มี ไม่มี ไม่มี มี ไม่มี 
อ.ขลุง ไม่มี ไม่มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
อ.แก่งหางแมว มี มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
บา้นเนินจ าปา มี มี มี ไม่มี ไม่มี มี ไม่มี 

 
               ตามตารางขา้งตน้น้ี จะเห็นว่า หลงัจากท่ีโครงการศึกษาวิจยัฯ ไดจ้ดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนข้ึน 
ใน 7 พื้นท่ีแลว้ ปรากฏวา่  
                   1) พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอท่าใหม่ และอ าเภอขลุง ไม่มีโรงเรียนเขา้ร่วมเป็นจุดจดัการ 
และไม่มีครูดูแลรถรับส่งนกัเรียนเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี ขณะท่ีพื้นท่ีอ่ืนๆ มีโรงเรียนเป็นจุดจดัการ  
                   2) พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนทุกพื้นท่ี ไม่มีเจา้หน้าท่ีขนส่ง และเจา้หน้าท่ีต ารวจในพื้นท่ี เขา้
ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน  
                   3) พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอสอยดาว อ าเภอมะขาม และบา้นเนินจ าปา  มีภาคีเครือข่าย
ฝ่ายนกัเรียน ขณะท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอีก 4 พื้นท่ี ไม่มีภาคีเครือข่ายฝ่ายผูป้กครอง ไดแ้ก่ พื้นท่ีอ าเภอ
เมือง อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอขลุง และอ าเภอแก่งหางแมว 
                   4) พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอสอยดาว มีภาคีเครือข่ายฝ่ายผูป้กครอง ขณะท่ีเครือข่ายรถ
รับส่งนกัเรียนอีก 6 พื้นท่ี ไม่มีภาคีเครือข่ายฝ่ายผูป้กครอง 
                   5) พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนทุกพื้นท่ี มีชมรมรถรับส่งนกัเรียน 



 

 

ศนูย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

11-31 โครงการศกึษาวจิยั : การขบัเคลือ่นมาตรฐานความปลอดภยัรถรับสง่นกัเรียน 

7.  การทดลองและจ าลองสถานการณ์ขับเคล่ือนเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน 
               เพื่อเป็นการทดลองรูปแบบการขบัเคล่ือนเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ในมิติของรถท่ีมีความปลอดภยั
ตามหลกัวิศวกรรม  มิติของความพร้อมในการท าหน้าท่ีของคนขบัรถ มิติของ กระบวนการจดัการเพื่อความ
ปลอดภยั (การตรวจสอบรถและการพิจารณาอนุญาต) 
               โครงการศึกษาวิจยัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมภาคส่วนราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถรับส่งนกัเรียนและ
ความปลอดภยัทางถนน  เพื่อสร้างความเขา้ใจและรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม   ดงัน้ี 
               1) การประชุมส่วนราชการต่างๆ ในจงัหวดัจนัทบุรี เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 
                   โครงการศึกษาวิจยัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมเจา้หนา้ท่ีขนส่งในจงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดัใกลเ้คียง 
เจา้หนา้ท่ีต ารวจทุกสถานีในจงัหวดัจนัทบุรี ส่วนราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบันกัเรียน ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยั
ทางถนน (ศปถ.จงัหวดัจนัทบุรี) และส่วนราชการท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของนกัเรียนในจงัหวดัจนัทบุรี เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นต่อการจดัการความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียนดว้ยรูปแบบเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน  
                   ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประมาณ 100 คน เห็นดว้ยกบั แนวทางการศึกษาการจดัการความปลอดภยัของรถ
รับส่งนักเรียนด้วยรูปแบบเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนโดยมีโรงเรียนเป็นจุดจัดการ  และเห็นพ้องด้วยกับ
กระบวนการจดัการ มาตรฐานรถรับส่งนักเรียน และข้อก าหนดคุณสมบติัความพร้อมของคนขบัรถรับส่ง
นกัเรียน 
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               2. การประชุมรับฟังความคิดเห็นจ าลองสถานการณ์เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน กรณีการอนุญาตให้ใช้
รถรับส่งนกัเรียน  เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 
                   โครงการศึกษาวิจยัฯ ไดก้ าหนดสถานการณ์จ าลองการพิจารณาอนุญาตให้ใชร้ถรับส่งนกัเรียน ของ
เครือข่ายรถรับส่งนักเรียนทั้ง 7 พื้นท่ี โดยเชิญภาคีเครือข่ายท่ีมีอยู่แล้วเข้าร่วมประชุมทั้งหมด พร้อมด้วย
เจา้หนา้ท่ีขนส่งจงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดัใกลเ้คียง กบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจในพื้นท่ี เขา้ร่วมประชุม โดยก าหนดให้ 
ภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ฝ่ายครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน ฝ่ายนกัเรียนและฝ่ายผูป้กครอง ฝ่ายชมรมรถรับส่ง
นกัเรียน เป็นภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนของทุกพื้นท่ี  และให้ เจา้หน้าท่ีขนส่งจงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดั
ใกล้เคียงพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีเข้าร่วมประชุม ท าหน้าท่ีเป็นภาคีเครือข่าย ฝ่ายเจ้าหน้าท่ีขนส่งและ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจของทั้ง 7 พื้นท่ีเครือข่าย โดยสมมุติจ าลองสถานการณ์วา่ เป็นการพิจารณาอนุญาตของเครือข่าย
รถรับส่งนักเรียนจงัหวดัจนัทบุรี อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้รถรับส่งนักเรียน จาก 7 พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียน จ านวน 268 คนั ท่ีคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ี ไดท้  าการตรวจสอบรถตามมาตรฐาน
รถแต่ละประเภทตามท่ีโครงการศึกษาวิจยัก าหนด และในพื้นท่ีเครือข่ายท่ีมีครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน ก็มีครูท่ี
ดูแลรถรับส่งนกัเรียนของโรงเรียนท่ีเป็นจุดจดัการเขา้ร่วมท าการตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีดว้ย  ผล
จากการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดเห็นดว้ยกบัขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนด้วย
กระบวนการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ตามรูปแบบและวิธีการท่ีโครงการศึกษาวิจยัก าหนดข้ึน ตามท่ีแสดงไว้
ก่อนหนา้น้ี  และท่ีประชุมมีความเห็นวา่ กระบวนการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนโดยมีโรงเรียนเป็นจุดจดัการ จะ
ท าให้รถรับส่งนักเรียนมีความปลอดภยัตามมาตรฐานท่ีก าหนดและคนขบัรถมีความพร้อมต่อการท าหน้าท่ี
ตลอดเวลา และท่ีประชุมยงัไดมี้ความเห็น อนุญาตใหร้ถจ านวน 268 คนั ใชรั้บส่งนกัเรียนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง PPT  ประกอบการบรรยาย(บางส่วน) 

                
ผลจากการประชุมทั้งสองคร้ังท่ีกล่าวไวข้า้งตน้น้ี เป็นขอ้พิสูจน์และบ่งช้ีไดว้่า ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง เจา้หนา้ท่ีขนส่ง เจา้หนา้ท่ีต ารวจ หน่วยงานราชการต่างๆ เห็นดว้ยกบัการจดัการความปลอดภยัของ
รถรับส่งนกัเรียน ดว้ยกระบวนการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนท่ีมีโรงเรียนเป็นจุดจดัการ และเห็นดว้ยกบัขั้นตอน
การอนุญาตใหใ้ชร้ถรับส่งนกัเรียนตามท่ีโครงการศึกษาวจิยัฯ ก าหนด 
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8.  การเปลีย่นแปลงในพืน้ทีเ่ครือข่ายรถรับส่งนักเรียน 
               หลังจากท่ีได้จัดตั้ งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนใน 7 พื้นท่ีหรือ 7 อ าเภอ ของจังหวดัจันทบุรีแล้ว 
โครงการศึกษาวิจยัฯ ไดติ้ดตามการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้ง 7 พื้นท่ีเครือข่าย อยา่งใกลชิ้ดมาโดย
ตลอด ทั้งในดา้นของกระบวนการและพฤติกรรม ไดแ้ก่  
                   1) พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนอ าเภอเมืองและอ าเภอแหลมสิงห์ โดยชมรมรถรับส่งนักเรียน
อ าเภอเมือง มีโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นจุดจดัการ และมีครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน 
                   2) พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอมะขาม โดยชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอมะขาม มีโรงเรียน
มะขามสรรเสริญ เป็นจุดจดัการ และมีครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน 
                   3) พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนอ าเภอสอยดาว โดยชมรมรถรับส่งนักเรียนอ าเภอสอยดาว มี
โรงเรียนบา้นตาเรือง เป็นจุดจดัการ และมีครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน 
                   4) พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมว โดยชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมว  
มีโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร เป็นจุดจดัการ และมีครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน 
                   5) พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนบา้นเนินจ าปา ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว โดยชมรมรถรับส่ง
นกัเรียนบา้นเนินจ าปา  มีโรงเรียนบา้นเนินจ าปา เป็นจุดจดัการ และมีครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน 
                   6) พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนอ าเภอท่าใหม่ โดยชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอท่าใหม่  ไม่มี
โรงเรียนเป็นจุดจดัการ  
                   7) พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอขลุง โดยชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอขลุง  ไม่มีโรงเรียน
เป็นจุดจดัการ  
               แต่เน่ืองจากทุกพื้นท่ีเครือข่าย ไม่มีภาคีเครือข่ายครบถว้นทุกภาคี โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายเจา้หน้าท่ี
ขนส่งและเจา้หนา้ท่ีต ารวจ การขบัเคล่ือนเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนตามแนวทางของการศึกษาวจิยั  จึงไม่เกิดข้ึน
อย่างสมบูรณ์ตามบริบทของพื้นท่ี ผลลพัธ์หรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจึงมีความเบ่ียงเบนสูง และไม่อาจน า
ขอ้มูลท่ีมีการเบ่ียงเบนสูงนั้น ไปท าการศึกษาวเิคราะห์ผลลพัธ์ได ้ซ่ึงนบัวา่ ปัญหาเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคญั
ของการศึกษาวจิยัเป็นอยา่งมาก 
               อย่างไรก็ตาม จากการติดตามการบริหารจดัการของเครือข่ายรถรับส่งนกันกัเรียน ทั้ง 7 พื้นท่ี  พบวา่ 
แต่ละพื้นท่ีเครือข่ายไดมี้การเปล่ียนแปลงทางพื้นท่ีเกิดข้ึน ในลกัษณะท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนัอยา่งน่าสนใจ  
และควรหยบิยกเป็นหวัขอ้การศึกษาไวใ้นรายงานฉบบัน้ี จ  านวน 4 ประเด็น ไดแ้ก่  
                   1. การเปล่ียนแปลงทางดา้นตวัรถรับส่งนกัเรียน 
                   2. ความร่วมมือระหวา่งสมาชิกชมรมกบัคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียน 
                   3. การสร้างความเขา้ใจกบัคนขบัรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ี ท่ีมิไดเ้ป็นสมาชิกชมรม 
                   4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งชมรมรถรับส่งนกัเรียนกบัโรงเรียนและครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน 
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               1. การเปลีย่นแปลงทางด้านตัวรถรับส่งนักเรียน 
                   การจดัท าตวัรถท่ีน ามาใช้รับส่งนกัเรียนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัท่ีก าหนด เป็น
หนา้ท่ีของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนโดยตรงท่ีจะตอ้งจดัการใหต้วัรถมีลกัษณะความปลอดภยัตามท่ีก าหนด  โดยมี
คณะกรรมการชมรมรถรับส่งนักเรียนท าหน้าท่ีเป็นผูค้วบคุมตรวจสอบและสั่งการโดยตรง ในขณะท่ีภาคี
เครือข่ายฝ่ายนกัเรียนและผูป้กครอง ภาคีเครือข่ายฝ่ายครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน และภาคีเครือข่ายฝ่ายเจา้หน้าท่ี
ขนส่งและเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ท าหนา้ท่ีเป็นผูก้  ากบัดูแลและตรวจสอบประเมินผล    
                   จากการติดตามการเปล่ียนแปลงทางดา้นตวัรถรับส่งนกัเรียนของทุกพื้นท่ีเครือข่าย พบวา่ 
                   พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมว โดยชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมว  
มีการจดัท าใหต้วัรถมีความปลอดภยัตามมาตรฐานท่ีโครงการศึกษาวจิยัก าหนด ในระดบัดีเยีย่ม กล่าวคือ 
                       รถกระบะลกัษณะสองแถว 4 ลอ้ และ 6 ลอ้ ไดจ้ดัท าท่ีกั้นกนัตก ประตูปิดเปิดดว้ยกลอนล็อค 2 
ชั้น พร้อมดว้ยสัญญาณไฟและเสียงเตือนกรณีประตูปิดเปิดทา้ยรถปิดไม่สนิทหรือเปิดในระหวา่งรถวิ่ง  และได้
จดัการให้มียึดท่ีนั่งแถวกลางให้ติดกบัตวัรถอย่างแน่นหนา มีไฟกระพริบให้สัญญาณรถรับส่งนักเรียน ป้าย
ขอ้ความวา่รถรับส่งนกัเรียน และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น ครบถว้นตามท่ีก าหนดทุกคนั 
                       รถตู ้ไดจ้ดัท าท่ีนัง่แบบแถวตอนยึดติดแน่นหนากบัพื้นรถ ในกรณีท่ีรถบางคนัท่ีท าท่ีนัง่แบบแถว
ยาวตามตวัรถ ก็ยดึท่ีนัง่กบัพื้นรถแน่นหนาไม่หลุดออกจากพื้นรถ             
                   กระบวนการจดัการท่ีชมรมรถรับส่งนกัเรียนแก่งหางแมวน ามาใชใ้นการใหค้นขบัรถปรับปรุงตวัรถ
ใหเ้ป็นตามมาตรฐานท่ีก าหนด คือ การประชุมสมาชิกของชมรม เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกั
ต่อความเส่ียงของรถท่ีไม่ปลอดภยัท่ีอาจเกิดข้ึนกบันกัเรียนและคนขบัรถ  และในการจดัท าตวัรถ คณะกรรมการ
ชมรม ฯ ก็เขา้ไปมีส่วนช่วยเหลือในการจดัท าและจดัหาวสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการแสดงบทบาทความเป็นผูน้ าและ
ความเสียสละของคณะกรรมการชมรมฯ ท่ีมีต่อสมาชิกอยา่งสมบูรณ์ ท าใหเ้ป็นแรงกระตุน้ใหส้มาชิกปฏิบติัตาม
ดว้ยความเตม็ใจและใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีโดยปราศจากขอ้สงสัย    
                   ส่วนพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอสอยดาว พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอมะขาม  
และพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนบา้นเนินจ าปา มีการจดัท าใหต้วัรถมีความปลอดภยัตามมาตรฐานท่ีโครงการ
ศึกษาวจิยัก าหนดเช่นกนั โดยรถตูไ้ดจ้ดัท าท่ีนัง่แบบแถวตอนยดึติดแน่นหนากบัพื้นรถ ในกรณีท่ีรถบางคนัท่ีท า
ท่ีนัง่แบบแถวยาวตามตวัรถ ก็ยึดท่ีนัง่กบัพื้นรถแน่นหนาไม่หลุดออกจากท่ี  ส่วนรถกระบะลกัษณะสองแถว 4 
ลอ้ และ 6 ลอ้ ไดจ้ดัท าท่ีกั้นกนัตก ประตูปิดเปิดดว้ยกลอนล็อค 2 ชั้น ท่ีนัง่แถวกลางยึดติดกบัตวัรถอยา่งแน่น
หนา มีไฟกระพริบให้สัญญาณรถรับส่งนักเรียน ป้ายขอ้ความว่ารถรับส่งนักเรียน และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี
จ  าเป็นครบถว้นตามท่ีก าหนดทุกคนั แต่แตกต่างกนัตรงท่ี ไม่มีระบบสัญญาณเตือนดว้ยเสียงและไปท่ีประตูปิด
เปิดทา้ยรถกรณีท่ีประตูปิดไม่สนิทหรือเปิดออกในขณะรถวิ่ง แต่ก็ถือไดว้่า มีการจดัท ารถรับส่งนกัเรียนให้มี
ความปลอดภยัในระดบัท่ีดีมาก 
                   แต่พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนอ าเภอเมืองและอ าเภอแหลมสิงห์ เครือข่ายรถรับส่งนักเรียน
อ าเภอท่าใหม่ และเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนอ าเภอขลุง ไม่มีการเปล่ียนแปลงตวัรถไปสู่มาตรฐานความ
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ปลอดภยัตามท่ีก าหนดอยา่งชดัเจน รถรับส่งนกัเรียนหลายคนัท่ีเป็นสมาชิกของชมรมรถรับส่งนกัเรียน ยงัไม่มี
การจดัท ารถให้มีความปลอดภยัตามหลกัวิศวกรรม ทั้งรถตูแ้ละรถกระบะลกัษณะสองแถว ตวัรถรับส่งนกัเรียน
ส่วนใหญ่ยงัไม่มีความปลอดภยัเพียงพอส าหรับน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน อยา่งไรก็ตาม ก็มีคนขบัรถรับส่งนกัเรียน
บางส่วน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรถรับส่งนกัเรียนของคณะกรรมการชมรมฯ ไดจ้ดัท าตวัรถรับส่งนกัเรียนของตนให้มี
ความปลอดภยัข้ึนในระดบัหน่ึง เช่น มีป้ายขอ้ความรถรับส่งนกัเรียน มีสัญญาณไฟกระพริบ มีประตูท่ีกั้นกนัตก 
ท่ีนัง่ยดึติดกบัตวัรถ เป็นตน้ 
               2. ความร่วมมือระหว่างสมาชิกชมรมกบัคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนักเรียน 
                   การขบัเคล่ือนเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน ตวัจกัรส าคญัท่ีท าหน้าท่ีเป็นหน่วยปฏิบติั ก็คือ กลุ่ม
คนขบัรถรับส่งนกัเรียน โดยมีคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียนเป็นผูมี้บทบาทหน้าท่ีในการควบคุมและ
ก ากับดูแลตรวจสอบสมาชิกให้ด าเนินการและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ ของเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน 
คณะกรรมการชมรมรถรับส่งนักเรียนจึงเปรียบเสมือนผูมี้อ านาจปกครอง ส่วนคนขับรถรับส่งนักเรียน
เปรียบเสมือนผูถู้กปกครอง  
                   ความสัมพนัธ์ของคนขบัรถรับส่งนักเรียนกับชมรมรถรับส่งนักเรียนซ่ึงเป็นองค์กรท่ีสมมุติข้ึน 
เกิดข้ึนตามข้อก าหนดท่ีปรากฏอยู่ในสมคัรเป็นสมาชิกของชมรมรถรับส่งนักเรียนและเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียน ซ่ึงขอ้ก าหนดตามท่ีปรากฏในใบสมคัรนั้น มีลกัษณะเป็นค ามัน่สัญญาท่ีคนขบัรถรับส่งนกัเรียนยอมรับ
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ของชมรมรถรับส่งนกัเรียนและเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ท่ีมีอยูใ่นเวลานั้น และท่ี
จะมีข้ึนในเวลาหนา้ โดยยนิยอมปฏิบติัตามโดปราศจากเง่ือนไขและการโตแ้ยง้ พร้อมทั้งยอมรับการลงโทษจาก
ชมรมรถรับส่งนกัเรียนและเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน หากไดก้ระท าผดิหรือฝ่าฝืนต่อขอ้ก าหนดต่างๆ  
                   แต่เน่ืองจาก การใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียน เป็นภารกิจท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของชีวติและร่างกาย
ของนกัเรียนและบุคคลอ่ืน  มีความเก่ียวพนักบับุคคลและองค์กรของรัฐหลายหน่วยงาน การเขา้มาประกอบ
อาชีพใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียน จึงตอ้งอยูใ่นการควบคุมและก ากบัดูแล ภายใตเ้ง่ือนไขและกฎเกณฑ์ทางสังคม
ชุมชนและทางกฎหมายท่ีมากกว่าอาชีพปกติทัว่ไป  ผูป้ระกอบอาชีพขบัรถรับจา้งรับส่งนักเรียนจะเลือกท า
หรือไม่ท าโดยอา้งสิทธิส่วนบุคคลมาเป็นขอ้อา้งยอ่มไม่ได ้ เพราะจะท าให้ผูข้บัรถคนนั้นประพฤติปฏิบติัตนไป
ตามความพอใจของตนเองอย่างไม่มีขอบเขตและปราศจากการการควบคุมและตรวจสอบ และส่งผลให้เกิด
ความเส่ียงและความไม่ปลอดภยัแก่ชีวิตร่างกายของนกัเรียนและบุคคลอ่ืนไดง่้าย  ดว้ยเหตุน้ี ขอ้ก าหนดในการ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของชมรมรถรับส่งนกัเรียนและเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน จึงเป็นขอ้ก าหนดท่ีตอ้งกา้วล่วง
ไปในขอบเขตสิทธิเสรีภาพบางประการในการใชร้ถและการปฏิบติัตนของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน และตอ้งอยู่
ภายใตก้ารใชอ้ านาจปกครองของชมรมรถรับส่งนกัเรียนโดยคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียนและภายใต้
การใชอ้ านาจปกครองของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน  ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนขบัรถรับส่งนกัเรียน  กบั
ชมรมรถรับส่งนกัเรียนโดยคณะกรรมการชมรมฯ และเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน  จึงเป็นไปในลกัษณะของก่ึง
การใชอ้ านาจปกครอง 
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                   ลักษณะของการใช้อ านาจของคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนักเรียน ทั้ง 7 พื้นท่ีเครือข่ายฯ ต่อ
สมาชิกหรือคนขบัรถรับส่งนกัเรียน พบวา่ 
                   การใช้อ านาจปกครองของคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมว  เป็นรูปแบบ
การใชอ้ านาจในเชิงสร้างสรรค์ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม ดว้ยการประชุมช้ีแจงแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการกบักลุ่มสมาชิก พร้อมทั้งท าหน้าท่ีเป็นผูช่้วยเหลือให้ค  าแนะน าแก่สมาชิกอย่างต่อเน่ือง ไม่ใช้วิธีการ
บงัคบัแต่ใชว้ิธีการให้ความรู้ความเขา้ใจถึงความปลอดภยัและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนและตนเอง จนท า
ใหส้มาชิกเกิดความตระหนกั และปฏิบติัตามดว้ยความเต็มใจ ส่งผลใหใ้นพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอ
แก่งหางแมว มีรถรับส่งนกัเรียนทุกคนัเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนและชมรมฯ ทั้งหมด  
และรถทุกคนัก็ไดมี้การจดัท าตวัรถให้มีความปลอดภยัตามมาตรฐานท่ีก าหนด รวมถึงมีการรายงานการารับส่ง
นกัเรียนของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนดว้ย  ในดา้นของการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการชมรมฯ ชมรมรถรับส่ง
นกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมว ก็มีการแบ่งหนา้ท่ีกนัท าอยา่งชดัเจนและเป็นระบบ โดยยึดหลกัวา่ กรรมการทุกคน
ตอ้งรับผิดชอบสมาชิกทุกคนของชมรมฯ ไม่แบ่งสมาชิกออกเป็นสายและข้ึนอยูใ่นอ านาจของกรรมการคนใด
คนหน่ึงเหมือนเช่นท่ีชมรมอ่ืนๆ ด าเนินการ   
                   ส่วนการใช้อ านาจปกครองของคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียนพื้นท่ีเครือข่ายอ่ืนๆ มีความ
แตกต่างไปจากชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมว กล่าวคือ คณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอ
เมือง อ าเภอสอยดาว อ าเภอมะขาม อ าเภอขลุง อ าเภอท่าใหม่ และบา้นเนินจ าปา มีลกัษณะการใชอ้ านาจปกครอง
ใกลเ้คียงกบัชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมว แต่แตกต่างตรงท่ี คณะกรรมการชมรมทั้ง 6 ชมรมน้ี 
ไม่ไดมี้การแบ่งงานกนัท า คณะกรรมการทุกคนท าหนา้ท่ีเป็นเพียงแค่ผูช่้วยเหลือประธานชมรมกบัเลขาชมรมฯ 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น จึงท าใหภ้าระงานต่างๆ ของชมรมไปตกอยูก่บัประธานชมรมและเลขาชมรมฯ  
                   ดว้ยเหตุน้ี ความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมวกบัสมาชิก
ในชมรม จึงอยูใ่นระดบัท่ีดีมากกวา่ความสัมพนัธ์ของชมรมรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีเครือข่ายอ่ืนๆ จึงเป็นเหตุ
เป็นผลให้ ชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมว สามารถบริหารจดัการให้รถรับส่งนกัเรียนทุกคนัในเขต
พื้นท่ีเครือข่าย มีตวัรถท่ีมีความปลอดภยัตามมาตรฐานท่ีก าหนดได้ทุกคนั ในขณะท่ีคณะกรรมการชมรมรถ
รับส่งนกัเรียนในเขตพื้นท่ีอ่านด าเนินการไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น 
               3. การสร้างความเข้าใจกบัคนขับรถรับส่งนักเรียนในพืน้ที ่ทีม่ิได้เป็นสมาชิกชมรม 
                   ในการจดัตั้งชมรมรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีเครือข่ายต่างๆ จะมีคนขบัรถรับส่งนกัเรียนมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบถว้นทั้งหมด จึงเป็นภาระหนา้ท่ีของกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียนท่ีจะตอ้งไปท าความเขา้ใจ
กับคนขบัรถท่ีไม่ได้มาประชุม หรือท่ีมาประชุมแต่ไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมฯ ให้มีความเข้าใจถึง
สถานการณ์ความปลอดภยั แต่ปรากฏวา่ มีเพียงคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมว เพียง
ชมรมเดียว ท่ีสามารถชกัชวนใหค้นขบัรถท่ียงัไม่ไดเ้ขา้ร่วม ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกชมรมฯ ไดท้ั้งหมด  ในขณะท่ี
ชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ่ืนๆ ท่ีเหลืออีก 6 ชมรมฯ  ไปชกัชวนท าความเขา้ใจและมีคนขบัรถเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
เพียงส่วนนอ้ย  และในทางกลบักนั กลบัมีคนขบัรถท่ีเป็นสมาชิกอยูแ่ลว้ ขอออกจากการเป็นสมาชิกของชมรมฯ
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ได้แก่ ชมรมรถรับส่งนักเรียนอ าเภอเมือง ชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอท่าใหม่ และชมรมรถรับส่งนักเรียน
อ าเภอขลุง  
                   จากการตรวจสอบพบว่า กระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ของคณะกรรมการชมรมต่อคนขบัรถ
รับส่งนกัเรียนท่ีเป็นสมาชิกอยูแ่ลว้และคนขบัรถท่ีไม่เป็นสมาชิก มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วม
เป็นสมาชิกของคนขับรถรับส่งนักเรียนท่ียงัไม่ได้เข้าร่วม  และยงัพบว่า คณะกรรมการชมรมท่ีไม่สร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสมาชิกในชมรม นอกจากจะส่งผลใหค้นขบัรถท่ียงัไม่เขา้ร่วมเป็นสมาชิกไม่เขา้ร่วมแลว้ ยงั
ส่งผลใหค้นขบัรถท่ีเป็นสมาชิกอยูแ่ลว้ขอออกจากการเป็นสมาชิกดว้ย 
                   อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาสถานการณ์การเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมรถรับส่ง
นกัเรียน และทางดา้นพฤติกรรมการแสดงออกของกลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ียงัไม่เขา้ร่วมเป็นสมาชิกชมรม
รถรับส่งนกัเรียนและเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน พบว่า ประเด็นการสร้างความสัมพนัธ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ของคนขบัรถท่ียงัไม่เขา้ร่วมเป็นสมาชิกในระดบัท่ีนอ้ยกวา่ การมีเจา้หนา้ท่ีขนส่งและเจา้หนา้ท่ีต ารวจร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน และการมีระเบียบทางกฎหมายก าหนดให้คนขบัรถทุกคนตอ้งเป็นสมาชิกของ
ชมรมรถรับส่งนกัเรียน 
                   จากการศึกษาติดตาม พบว่า คนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ียงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกชมรมฯ มีความ
เช่ือมัน่วา่ กระบวนการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนสามารถแกปั้ญหาเร่ืองความปลอดภยัให้แก่นกัเรียนในระหว่าง
เดินทางได ้และเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนและคนขบัรถ แต่จากการท่ีไม่มีเจา้หนา้ท่ีขนส่งและเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย จึงไม่มีความมัน่ใจว่า หลังจากเสร็จส้ินโครงการศึกษาวิจยัแล้ว จะมีการขบัเคล่ือน
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนท่ีจดัตั้งข้ึนน้ีต่อไปอยา่งไรและโดยหน่วยงานใด  กรมการขนส่งทางบกและส านกังาน
ขนส่งจงัหวดัจนัทบุรี จะด าเนินการโครงการน้ีต่อไปหรือไม่ และในขณะเดียวกนัหากวา่ส านกังานขนส่งจงัหวดั
จนัทบุรีด าเนินการโครงการน้ีต่อไป ก็จะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของชมรมฯและเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน หากมี
การก าหนดเป็นระเบียบกฎหมายและการปฏิบติับงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเด็ดขาดท่ีชดัเจนกบัรถท่ีไม่เขา้ร่วมเป็น
สมาชิก ซ่ึงหมายถึงวา่ คนขบัรถรับส่งนกัเรียนทุกคนตอ้งเขา้ร่วมเป็นสมาชิก หากไม่เขา้ร่วมจะตอ้งถูกบงัคบัตาม
กฎหมายอย่างเด็ดขาด เพราะท่ีผ่านมาเจา้หน้าท่ีตามระเบียบกฎหมายท่ีมีอยู่ในขณะน้ี เจา้หน้าท่ีของส านกังาน
ขนส่งก็ไม่สามารถจบักุมหา้มปรามรถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่ขออนุญาตไดแ้ต่อยา่งใด  
               4. ความสัมพนัธ์ระหว่างชมรมรถรับส่งนักเรียนกบัโรงเรียนและครูทีดู่แลรถรับส่งนักเรียน 
                   เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนท่ีจดัตั้งข้ึนทั้ง 7 พื้นท่ี มีพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน จ านวน 5 พื้นท่ีท่ีมี
โรงเรียนเป็นจุดจดัการและมีครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน ไดแ้ก่ พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอเมือง อ าเภอ
มะขาม อ าเภอสอยดาว อ าเภอแก่งหางแมว และบา้นเนินจ าปา  แต่มีเพียง 4 พื้นท่ีเครือข่าย ท่ีคณะกรรมการชมรม
รถรับส่งนักเรียนในพื้นท่ีร่วมกบัครูท่ีดูแลรถรับส่งนักเรียน ขบัเคล่ือนเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนไปดว้ยกนั 
ไดแ้ก่ พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอมะขาม อ าเภอสอยดาว อ าเภอแก่งหางแมว และบา้นเนินจ าปา 
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                   จากการศึกษาพบวา่ ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอมะขาม อ าเภอสอยดาว 
อ าเภอแก่งหางแมว และบา้นเนินจ าปา โดยคณะกรรมการชมรมกบัผูบ้ริหารโรงเรียนและครูท่ีดูแลรถรับส่ง
นกัเรียนในพื้นท่ี ส่งผลต่อ ความร่วมมือของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกชมรมฯ และการ
จดัท ารถใหมี้ความปลอดภยัตามหลกัวศิวกรรมท่ีก าหนดให ้  
                   ในขณะท่ีพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอเมือง ท่ีไม่มีการร่วมกนักบัครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน
ขบัเคล่ือนความปลอดภยั และพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอท่าใหม่และอ าเภอขลุง ท่ีไม่มีโรงเรียนเป็น
จุดจดัการ พบวา่ ไดส่้งผลต่อการจดัท ารถใหมี้ความปลอดภยัตามหลกัวศิวกรรมเป็นอยา่งมาก 
                    5. ความสนใจต่อความปลอดภัยของผู้ปกครองนักเรียนและการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย 
                   ในระหว่างการขบัเคล่ือนฯ โครงการศึกษาวิจยัฯ ได้จดัประชุมผูป้กครองของนักเรียนท่ีใช้รถรับ
รับส่งนกัเรียน เฉพาะเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนท่ีมีโรงเรียนเป็นจุดจดัการ จ านวน 4 พื้นท่ีเครือข่าย ไดแ้ก่   
                        เครือข่ายรถรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมว ท่ีโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 
                        เครือข่ายรถรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอสอยดาว ท่ีโรงเรียนบา้นตาเรือง และโรงเรียนทบัชา้ง 
                        เครือข่ายรถรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอมะขาม ท่ีโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
                        เครือข่ายรถรถรับส่งนกัเรียนบา้นเนินจ าปา ท่ีโรงเรียนบา้นเนินจ าปา 
                   โดยมีขั้นตอนการประชุมช้ีแจง 2 วาระ ดงัน้ี 
                    1. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจ 
                        1) ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั การจดัการความปลอดภยัของนกัเรียนดว้ยกระบวนการเครือข่าย
รถรับส่งนกัเรียน   
                        2) ให้ชมภาพเก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียนของโรงเรียนท่ีไม่ปลอดภยั และชมคลิปภาพ จ านวน 2 
คลิป ไดแ้ก่  คลิปภาพรถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่ปลอดภยั และคลิปภาพอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากรถรับส่งนกัเรียน 
                        3) ให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายฝ่ายนกัเรียนและผูป้กครอง  และช้ีแจง
ประโยชน์ท่ีนกัเรียน ผูป้กครอง และโรงเรียน จะไดรั้บจากการจดัการความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียนด้วย
กระบวนการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
                    2. รับฟังความคิดเห็นและร่วมกนัแกไ้ขปัญหา 
                        1) สอบถามความคิดเห็นของผูป้กครอง เก่ียวกบัรูปแบบการจดัการความปลอดภยัของรถรับส่ง
นกัเรียนดว้ยกระบวนการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน วา่เห็นดว้ยหรือไม่ และคิดวา่มีประโยชน์กบันกัเรียนและ
ผูป้กครองหรือไม ่
                            จากค าถามน้ี ผูป้กครองทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้ง 4 พื้นท่ีเครือข่าย  เห็นดว้ย ตามท่ีน าเสนอ 
และ เห็นวา่มีประโยชน์กบันกัเรียน ผูป้กครอง และโรงเรียน  โดยไม่มีผูป้กครองคนใด เห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
                        2) สอบถามวา่ ควรจดัตั้งเป็นภาคีเครือข่ายผูป้กครองในพื้นท่ีเครือข่ายหรือไม่ 
                            จากค าถามน้ี ผูป้กครองทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้ง 4 พื้นท่ีเครือข่าย  เห็นดว้ยกบัการจดัตั้ง
ภาคีเครือข่ายฝ่ายผูป้กครองนกัเรียนท่ีใช้รถรับส่งนกัเรียน อน่ึง ผูป้กครองนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้ง 4 ภาคี
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เครือข่าย  เสนอวา่ เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั และเป็นการท่ีท าใหผู้ป้กครองสามารถเขา้มามีบทบาทในการควบคุม
ตรวจสอบและประเมินผลรถและคนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีวา่จา้งได ้ซ่ึงท่ีผา่นมาไม่สามารถควบคุมดูแลได ้จึง
ขอใหโ้ครงการศึกษาวจิยั จดัประชุมผูป้กครองข้ึนใหม่อีกคร้ัง เพื่อนดัหมายใหผู้ป้กครองทุกคนของนกัเรียนท่ีใช้
รถรับส่งนกัเรียนมาร่วมประชุมอีกคร้ัง และจดัตั้งผูแ้ทนผูป้กครองเขา้เป็นภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ี
ต่อไป ซ่ึงทางโครงการศึกษาวจิยัฯ รับจะด าเนินการใหต่้อไป 
                        3) โครงการศึกษาวิจยัฯ ไดน้ าเสนอปัญหาของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน ท่ีจ  าเป็นตอ้งรับนกัเรียน
เป็นจ านวนมากเพื่อให้คุม้ต่อค่าใช้จ่ายทางดา้นของค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง  ท าให้นกัเรียนตอ้งนัง่เบียดกนัมากและ
รู้สึกแออดั ซ่ึงหากจ าเป็นตอ้งลดจ านวนนกัเรียนลง แต่มีรถรับส่งนกัเรียนคนัอ่ืนๆ ทดแทน โดยทางเครือข่ายรถ
รับส่งนกัเรียนจะด าเนินการให้ ไม่ตอ้งเป็นท่ีเดือดร้อนและวิตกกงัวลของผูป้กครองและนกัเรียน เพี่อจ านวน
นกัเรียนในรถมีพอดีกบัขนาดของรถไม่แน่นจนเกินไป และไม่เป็นอนัตรายต่อการขบัข่ี ซ่ึงอาจจะเป็นสาเหตุท่ี
ท าให้เกิดอุบติัเหตุได ้และถา้ลดจ านวนนกัเรียนลง ก็จ  าเป็นจะตอ้งเพิ่มค่ารถข้ึน ในระดบัท่ีมีความเป็นธรรมแก่
ทั้งสองฝ่าย  ในประเด็นน้ี ผูป้กครองทั้งหมดเห็นดว้ยกบัการลดจ านวนนกัเรียนลงให้เหมาะสมกบัรถ  และเห็น
ดว้ยกบัการเพิ่มค่าจา้งรถข้ึนในระดบัท่ีเหมาะสมเป็นธรรม  
                        4) โครงการศึกษาวิจยัฯ ไดน้ าเสนอปัญหาของนกัเรียนท่ีเป็นหวัหนา้นกัเรียนประจ ารถและผูช่้วย 
ในการท าหนา้ท่ีรายงานการใชร้ถรับส่งนกัเรียนทุกวนั เพื่อดูแลทางดา้นความปลอดภยัให้แก่นกัเรียนทุกคนท่ีอยู่
บนรถ แต่หวัหนา้นกัเรียนและผูช่้วย มีภาระค่าใชจ่้ายทางดา้นอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งไลน์รายงานการเดินรถทุกวนั 
และตอ้งใช้เงินส่วนตวัในการซ้ือสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซ่ึงหัวหน้านกัเรียนส่วนใหญ่ไม่มีเงินพอ จึงไม่อาจท า
หน้าท่ีไดต่้อเน่ือง จึงขอหารือต่อท่ีประชุมผูป้กครองว่าจะด าเนินการอย่างไร ในประเด็นน้ี ผูป้กครองทั้งหมด 
เห็นชอบให้เก็บเงินจากผูป้กครองคนละไม่เกิน 20 บาท ต่อเดือน เพื่อเป็นค่าซ้ือสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้แก่
หวัหนา้นกัเรียนประจ ารถและผูช่้วย                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

ภาพแสดง  การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนทบัช้าง โรงเรียนบ้านเนนิจ าปา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
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               6. การท าหน้าทีข่องครูทีดู่แลรถรับส่งนักเรียน 
                   โครงการศึกษาวิจยัฯ ได้จดัให้มีการทดลองการตรวจสอบรถท่ีน ามาใช้รับส่งนักเรียน ตามหลกั
วศิวกรรมความปลอดภยั โดยมีเจา้หนา้ท่ีของศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ (MTEC) ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ในสังกดัของส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สังกดักระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ร่วมท าการตรวจสอบและให้ค  าแนะน าแก่คนขบัรถเพื่อน าไปปรับปรุงตวัรถให้มีความปลอดภยั  
และใหค้  าแนะน าแกครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนเพื่อเป็นขอ้มูลในการตรวจสอบรถในคร้ังต่อๆ ไป  โดยไดร่้วมท า
การตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนของทุกพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน จ านวน 275 คนั  ในการตรวจสอบรถ
รับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีท่ีมีโรงเรียนเป็นจุดจุดการและมีครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน จ านวน 4 พื้นท่ีเครือข่าย ไดแ้ก่   
                        เครือข่ายรถรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมว โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 
                        เครือข่ายรถรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอสอยดาว ท่ีโรงเรียนบา้นตาเรือง  
                        เครือข่ายรถรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอมะขาม ท่ีโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
                        เครือข่ายรถรถรับส่งนกัเรียนบา้นเนินจ าปา ท่ีโรงเรียนบา้นเนินจ าปา 
                   ปรากฏวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน ใน 4 พื้นท่ีเครือข่าย ไดร่้วมท าการตรวจสอบรถ
รับส่งนกัเรียนร่วมกบัทีมศึกษาวจิยั ตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ิน และสอบถามปัญหาขอ้สงสัยโดยละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง  การตรวจสอบรถรับส่งนักเรียน เครือข่ายบ้านเนินจ าปา เครือข่ายอ าเภอแก่งหางแมว 
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                   อน่ึงโครงการศึกษาวจิยัฯ ไดม้อบหมายใหศู้นยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ(MTEC) ออกแบบ
หลงัคารถสองแถว เพื่อเป็นหลงัคารถสองแถวตน้แบบของรถรับส่งนกัเรียน มีประตูปิดเปิดและท่ีกั้นกนัตก
พร้อมกลอนล็อค 2 ชั้น และมีสัญญาณเสียงเตือนกรณีประตูปิดไม่สนิทหรือเปิดระหว่างรถวิ่ง ตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัของรถรับส่งนักเรียนประเภทสองแถวท่ีโครงการศึกษาวิจยัก าหนด  และได้น าไปใช้งานใน
สถานการณ์จริง โดยมอบให้แก่คนขบัรถรับส่งนกัเรียนโรงเรียนบา้นตาเรือง พื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน
อ าเภอสอยดาว เป็นการให้เปล่าโดยไม่มีเง่ือนไข และโครงการศึกษาวิจยัฯ ไดติ้ดตามการใชง้านอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อน าไปพฒันาในการออกแบบส าหรับรถรับส่งนกัเรียนประเภทกระบะ 6 ลอ้ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง การมอบหลงัคารถสองแถวต้นแบบ 

 
               7. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
                   โครงการศึกษาวิจยัฯ ได้ติดตามการขบัเคล่ือนพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนทั้ง 7 พื้นท่ี อย่าง
ใกลชิ้ดและต่อเน่ือง ทั้งจากการไปเฝ้าสังเกตการณ์รับส่งนกัเรียน และจากการติดตามจากรายงานรับส่งนกัเรียน
ของคนขบัรถรับส่งนกัเรียนทางกลุ่มไลน์เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน   และรายงานการใช้รถรับส่งนกัเรียนของ
นกัเรียนในกลุ่มไลน์นกัเรียน   ไดพ้บวา่ ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น รถเสียระหวา่งทาง  คนขบัรถก็จะแจง้
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รายละเอียดเขา้กลุ่มไลน์ของเครือข่าย กรณีท่ีตอ้งการความช่วยเหลือก็จะส่งพิกดัต าแหน่งท่ีอยู ่และความตอ้งการ
ท่ีต้องการให้ช่วย และก็จะมีคนขบัรถคนัอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียงและสามารถให้การช่วยเหลือได้ เดินทางไป
ช่วยเหลือในทนัที แต่ก็ตอ้งรอใหส่้งรักเรียนในรถเสร็จส้ินก่อน  ซ่ึงในกรณีน้ี หากมีภาคีเครือข่ายเจา้หนา้ท่ีขนส่ง
และเจา้หนา้ท่ีต ารวจในพื้นท่ีร่วมเป็นภาคีอยูด่ว้ย ก็จะสามารถท าให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว
ข้ึน เพราะเจา้หนา้ท่ีสามารถประสานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
                   หรือในสถานการณ์ท่ีเป็นความไม่ปลอดภยัทางธรรมชาติ เช่นน ้าท่วม และภยัจากสัตวป่์า ออกมาหา
กินอยูใ่นเส้นทางของรถรับส่งนกัเรียน คนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีพบเห็นเหตุการณ์ ก็จะแจง้สถานการณ์เขา้กลุ่ม
ไลน์เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน  เพื่อใหร้ถคนัอ่ืนๆ เปล่ียนไปใชเ้ส้นทางอ่ืน ในขณะเดียวกนั นกัเรียนอาจจะตอ้ง
ไปถึงโรงเรียนช้ากว่าเวลาเขา้เรียน ทางครูท่ีดูแลรถรับส่งนักเรียนและอยู่ในกลุ่มไลน์ของเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียนดว้ย ก็จะทราบสถานการณ์ต่างๆ อยูต่ลอดเวลา ทั้งจากกลุ่มไลนืเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนและจากไลน์
กลุ่มไลน์ของนกัเรียนดว้ย  ซ่ึงในกรณีน้ีปรากฏผลวา่ นกัเรียนท่ีมีครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนอยู่ในกลุ่มไลน์ไม่
ตอ้งถูกท าโทษเพราะไปถึงโรงเรียนชา้  ขณะท่ีนกัเรียนของโรงเรียนท่ีมิไดมี้ครูท าหนา้ท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน
และไม่อยูใ่นกลุ่มไลน์เครือข่ายฯ ตอ้งถูกท าโทษเพราะไปถึงโรงเรียนสาย 
                
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง  สถานการณ์เหตุฉุกเฉินน า้ท่วมเส้นทางรถรับส่งนักเรียนพื้นทีอ่ าเภอแก่งหางแมว 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง  เหตุฉุกเฉินช้างป่าอาละวาด โค่นต้นไม้ขวางถนนในเส้นทางรถรับส่งนักเรียนพื้นทีอ่ าเภอแก่งหางแมว 
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               จากผลการศึกษาใน 7 ประเด็นท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี บ่งช้ีใหเ้ห็นวา่ 
               1. การขบัเคล่ือนมาตรฐานความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียน ดว้ยกระบวนการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
จะตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของ 4 ภาคีเครือข่าย จะขาดภาคีเครือข่ายใดเครือข่ายหน่ึงไม่ได ้ 
               2. ภาคีเครือข่ายเจา้หนา้ท่ีขนส่งและเจา้หนา้ท่ีต ารวจ เป็นภาคีเครือข่ายท่ีมีความส าคญั ในการใชอ้  านาจ
ปกครองบงัคบัให้คนขบัรถรับส่งนกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของชมรมฯและเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
เพื่อเขา้สู้กระบวนการคดักรองรถและคดักรองคนขบัรถท่ีมีความพร้อม และยงัเป็นภาคีเครือข่ายท่ีท าให้ภาคี
เครือข่ายอ่ืนๆ มีความมัน่ใจต่อสถานะของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนในระดบัท่ีสูงดว้ย และยงัเป็นภาคีเครือข่าย
ท่ีสามารถใหค้วามช่วยเหลือแก่รถรับส่งนกัเรียนในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
               3. โรงเรียนทุกแห่งในพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน ต้องเข้าร่วมเป็นจุดจดัการด้วยกัน ซ่ึงอาจ
ด าเนินการในรูปของการแต่งตั้งคณะกรรมการประธานเครือข่าย หรือมอบหมายการท าหนา้ท่ี ก็ได ้และผูบ้ริหาร
ทุกโรงเรียนในเขตพื้นท่ีตอ้งแต่งตั้งให้มีครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายอยา่งน้อยโรงเรียน
ละ 1 คน 
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บทที ่ 12 สรุปผลการศึกษา การน าผลการศึกษาไปปฏบิัติ และข้อเสนอแนะ 

               การศึกษาวิจยัมาตรฐานความปลอดภยัรถรับส่งนักเรียนในคร้ังน้ี มีเป้าหมายเพื่อศึกษา กระบวนการ
จดัการทางดา้นความปลอดภยัของรถท่ีชาวบา้นน ามาใช้รับจา้งรับส่งนักเรียน ในมิติของรถรับส่งนักเรียนท่ีมี
ความปลอดภยัตามหลกัวศิวกรรม มิติของคนขบัรถท่ีมีความพร้อมในการขบัรถทั้งความรู้และทกัษะ และในมิติ
ของกระบวนการควบคุมตรวจสอบและประเมินผล ซ่ึงเรียกวา่ รูปแบบ(Model) เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนโดยมี
โรงเรียนเป็นจุดจดัการ ซ่ึงประกอบด้วย 4 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาคีเครือข่ายโรงเรียนและครูท่ีดูแลรถรับส่ง
นกัเรียน ภาคีเครือข่ายคนขบัรถรับส่งนกัเรียนโดยชมรมรถรับส่งนกัเรียน ภาคีเครือข่ายนกัเรียนและผูป้กครองท่ี
ใช้รถรับส่งนักเรียน และภาคีเครือข่ายเจา้หน้าท่ีขนส่งและเจา้หน้าท่ีต ารวจในพื้นท่ี  ว่าสามารถน ารูปแบบ
เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนท่ีโครงการศึกษาวิจยัออกแบบข้ึนน้ี ไปใช้ในการแกปั้ญหาความไม่ปลอดภยัของรถ
รับส่งนกัเรียนไดห้รือไม่อยา่งไร  โดยการน ารูปแบบเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนน้ีไปใชจ้ริงในพื้นท่ีศึกษาน าร่อง
จงัหวดัจนัทบุรี ดว้ยการจดัตั้งพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนในพื้นท่ีเป้าหมาย แลว้ศึกษาติดตามผลจากการ
ขบัเคล่ือนเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนในสถานการณ์จริงดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อน าผลท่ีไดจ้าก
การศึกษาวเิคราะห์แลว้สังเคราะห์เป็นรูปแบบเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ท่ีสามารถน าไปใชไ้ดก้บัทุกบริบทของ
พื้นท่ีต่าง ๆ ของประเทศ ต่อไป 
               ดงันั้น เพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งและมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด จึงไดมี้การศึกษาทบทวนกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ศึกษาทบทวนวิเคราะห์อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัรถรับส่งนกัเรียน การจดัการรถรับส่งนกัเรียนของ
โรงเรียนของเจา้หน้าท่ีขนส่งและเจา้หน้าท่ีต ารวจ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบงัคบัใช้กฎหมายและผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน  การจดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนและผลท่ีเกิดข้ึนจากการขบัเคล่ือนเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนใน
พื้นท่ีน าร่องจงัหวดัจนัทบุรี  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อหาค าตอบดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

1.  สรุปผลการศึกษา 
               จากการศึกษาทบทวนกฎหมาย พระราชบัญญัติรถยนต์ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก และ
พระราชบญัญติัจราจรทางบก ทุกฉบบั ไดข้อ้สรุปวา่  
                   รถโรงเรียน หมายถึง รถของโรงเรียนหรือบุคคลอ่ืนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายขนส่งเป็นรถรับส่ง
นกัเรียน และโรงเรียนน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนของโรงเรียน ภายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลจากโรงเรียน  
                   รถรับส่งนักเรียน หมายถึง รถทุกประเภทท่ีชาวบ้านมีอยู่และใช้ในชีวิตประจ าวนัหรือในการ
ประกอบอาชีพ  มาใชรั้บจา้งผูป้กครองรับส่งนกัเรียนไปโรงเรียนและกลบัมายงับา้น 
               ในการศึกษาวจิยัน้ี เรียกรถท่ีชาวบา้นน ามาใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียน วา่ “รถรับส่งนกัเรียน” 
               เหตุผลความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการศึกษาวิจยั เร่ือง มาตรฐานความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียน เน่ืองจาก
ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา ไดมี้อุบติัเหตุเกิดข้ึนกบัรถรับส่งนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ทั้งท่ีเป็นข่าวและไม่เป็น
ข่าวทางส่ือมวลชน โดยปราศจากความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องและสังคม ซ่ึงมีมุมมองไปใน
ทิศทางเดียวกนัวา่ เป็นเร่ืองของความประมาทเหมือนกบัอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัรถโดยสารประจ าทาง รถโดยสาร
สาธารณะ และรถยนตท์ัว่ ๆ ไป โดยไม่มีการฉุกคิดถึงผลกระทบต่าง ๆ ท่ีติดตามมาจากการเกิดอุบติัเหตุ 
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               แต่ดว้ยสถานการณ์ท่ีถูกปล่อยปละละเลย เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลาประมาณ 17.00 น. ท่ี
ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส ได้เกิดเหตุกับรถท่ีชาวบ้านน ามาใช้รับจ้างผูป้กครองรับส่ง
นักเรียน เสียหลักตกร่องกลางถนนแล้วไปชนเข้ากับต้นไม้อย่างรุนแรง  เน่ืองจากคนขับรถมีอาการวูบ 
(คาดว่าหลบัใน) เป็นเหตุให้นกัเรียนเสียชีวิตทนัทีในท่ีเกิดเหตุ 3 ราย และเสียชีวิตในเวลาต่อมาอีก 6 ราย รวม
นกัเรียนเสียชีวิต 9 ราย และไดรั้บบาดเจ็บสาหสัอีก 2 ราย  ส่วนคนขบัรถรับส่งนกัเรียนซ่ึงเป็นประธานองคก์าร
บริหารส่วนต าบลไพรวลัยแ์ละเป็นหวัหนา้หน่วยกูภ้ยั ไดเ้สียชีวติในท่ีเกิดเหตุ  
               ความสูญเสียจากการเสียชีวิตของนักเรียน 9 ราย ในคร้ังน้ี หากค านวณมูลค่าความสูญเสียจากการ
เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบติัเหตุทางถนน ตามท่ีสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)  
ไดท้  าการศึกษาวิจยัไว ้ มูลค่าความสูญเสียของผูเ้สียชีวิต มีมูลค่าถึงรายละ 10 ลา้นบาท และมูลค่าความสูญเสีย
ของผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บสาหัส มีมูลค่ารายละ 3 ลา้นบาท เม่ือรวมมูลค่าความสูญเสียของนกัเรียนท่ีเสียชีวิต 9 ราย 
เป็นจ านวน 90 ลา้นบาท กบัมูลค่าความสูญเสียของนกัเรียนท่ีไดรั้บบาดเจ็บสาหัส 2 ราย 6 ลา้นบาท รวมเป็น
มูลค่าความสูญเสียในอุบติัเหตุคร้ังน้ี 96 ล้านบาท นับว่ามีมูลค่าความสูญเสียท่ีค านวณเป็นเงินจ านวนมาก 
ในขณะท่ีผูป้กครองของนักเรียนได้รับเงินชดเชยจากบริษัทผูรั้บท ากระกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ รายละ 200,000 บาท ส าหรับนกัเรียนท่ีเสียชีวิต และท่ีไดบ้าดเจ็บรายละ 50,000 บาท และ
เงินชดเชยเป็นรายวนัอีกวนัละ 200 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 20 วนั  
               การสอบสวนอุบติัเหตุในคร้ังน้ี ไดข้อ้สรุปวา่ คนขบัรถรับส่งนกัเรียนเป็นผูผ้ิด แต่เน่ืองจากถึงแก่ความ
ตาย จึงไม่ตอ้งถูกลงโทษ ซ่ึงเป็นไปตามกลไกท่ีหน่วยงานของภาครัฐก าหนดไว ้คือ การสอบสวนเพื่อหาตวั
ผูก้ระท าผิด เพื่อการลงโทษตามกฎหมายพระราชบญัญติัการจราจรทางบก พ.ศ.2522 ประกอบดว้ยประมวล
กฎหมายอาญา เท่านั้ น ส่วนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากเงินชดเชยเยียวยาท่ีได้รับจากบริษัทผูรั้บ
ประกันภัยแล้ว ก็เป็นกรณีท่ีผูป้กครองของนักเรียนท่ีได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต จะได้ไปฟ้องร้อง
ด าเนินคดีแพง่กบัทายาทของคนขบัรถท่ีเสียชีวติต่อไป 
               อุบติัเหตุรถรับส่งนกัเรียนท่ีอ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาสน้ี นับว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีท าให้หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ไดแ้ก่ กรมการขนส่งทางบก ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรทางสังคม 
เช่น มูลนิธิท่ีไม่แสวงหาก าไรหรือการคา้  องคก์รภาคส่ือมวลชน และภาคประชาชน  หนัมาสนใจต่ออุบติัเหตุท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกับรถรับส่งนักเรียน และหาทางป้องกันมิให้ เกิดอุบัติ เหตุกับรถรับส่งนัก เรียนข้ึนอีก  
โดยหน่วยงานราชการก็ใช้วิธีการบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวดมากข้ึน กวดขันจับกุมรถรับส่งนักเรียนท่ี   
ขออนุญาตไดแ้ต่ไม่ขออนุญาต หรือขออนุญาตแลว้ไปดดัแปลงตวัรถ หรือท่ีขออนุญาตไม่ไดแ้ต่แอบลกัลอบ
น ามาใช้วิ่งรับส่งนักเรียน โดยตั้งสมมุติฐานว่า เป็นรถท่ีมีอนัตราย เน่ืองจากเป็นการ ใช้รถท่ีไม่ถูกตอ้งตาม
ประเภทท่ีจดทะเบียน(ใช้รถบรรทุกเป็นรถยนต์นั่ง) หรือเป็นรถดดัแปลง ซ่ึงตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียนถือวา่เป็นความผิด ไดแ้ก่ ระเบียบกรมการขนส่งทางบกวา่ดว้ยการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้ใชร้ถในการรับจา้งรับส่งนกัเรียน พ.ศ.2547 ประกอบดว้ยบนัทึกขอ้ความของกรมการขนส่งทางบก 
ท่ี คค 0408/ว113 ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2554 เร่ืองยกเลิกระเบียบกรมการขนส่งทางบก และก าหนดแนวทาง
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ปฏิบติัการอนุญาตใหใ้ชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียน ในขณะท่ีภาคองคก์รทางสังคมต่าง ๆ  ก็เร่ิมเขา้มามีบทบาทดว้ย
การสร้างกระแสแรงกดดนัทางสังคมใหห้น่วยงานภาครัฐ ท าการปราบปรามกวดขนัจบักุมรถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่
ขออนุญาตและท่ีฝ่าฝืนน ามาวิ่งรับส่งนกัเรียน โดยมีเหตุผลเดียวกนักบัภาคราชการ คือ เป็นรถรับส่งนกัเรียนท่ี
ไม่ขออนุญาตและเป็นรถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่ปลอดภยั 
               สาเหตุท่ีหลาย ๆ ฝ่าย ต่างมุ่งเป้าหมายไปยงั รถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่ขออนุญาตและรถดดัแปลง วา่เป็นรถ
ท่ีไม่ปลอดภยั น ามาใช้รับส่งนักเรียนไม่ได้  เน่ืองจากอุบติัเหตุรถรับส่งนักเรียนท่ีเกิดเหตุข้ึนท่ีอ าเภอตากใบ 
จงัหวดันราธิวาสนั้น เป็นรถท่ีจดทะเบียนเป็นรถยนต์กระบะบรรทุก หรือรถยนต์ รย.3 ตามกฎหมายรถยนต ์   
ซ่ึงคนขบัรถไดน้ ารถกระบะบรรทุก รย.3 ไปใส่หลงัคาและเบาะท่ีนั่งส าหรับใช้รับจา้งรับส่งนักเรียน ซ่ึงตาม
กฎหมายถือวา่เป็นการดดัแปลงรถและใชร้ถผดิไปจากท่ีจดทะเบียนรถ  
               ทั้ งน้ี โดยไม่มีหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานใด ฉุกคิดหรือท าการศึกษาวิจยัมาก่อนว่า รถท่ีจด
ทะเบียนเป็นรถยนต์กระบะบรรทุก รย.3 แผ่นป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตวัหนงัสือสีเขียว กบัรถท่ีจดทะเบียน
เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รย.2 แผ่นป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตวัหนังสือสีฟ้า นั้น ตวัรถมีความแตกต่างกัน
หรือไม่  หลงัคารถและเบาะท่ีนัง่ท่ีน าไปใส่ในรถยนต์กระบะ รย.2 กบัรถกระบะบรรทุก รย.3 มีความแตกต่าง
กนัหรือไม่ มีความปลอดภยัต่างกนัหรือไม่  เพราะในความเป็นจริง ตวัรถท่ีน ามาใช้จดทะเบียนเป็นรถยนต์
กระบะ รย.2 และ รย.3 ก็คือรถยี่ห้อและมีลกัษณะเดียวกนั หากน าไปใส่หลงัคาและเบาะท่ีนัง่ ก็มีรูปทรงของ
หลงัคาแบบเดียวกนัและอาจท ามาจากร้านท าหลงัคาเดียวกนั จะมีความปลอดภยัหรือไม่ปลอดภยัแตกต่างกนั
อยา่งไร และความแตกต่างตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายนั้น เป็นความแตกต่างของตวัรถท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั
จนน าไปสู่ความไม่ปลอดภยั หรือเป็นความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจากการจดทะเบียนใชร้ถ 
               ภายใตก้ารบงัคบัใช้กฎหมายของท่ีเจา้หน้าท่ีขนส่ง เขม้งวดกวดขนัจบักุมและลงโทษคนขบัรถรับส่ง
นักเรียน(ตรวจ-จบั-ปรับ 2,000 บาท)  ท่ีน ารถไม่ถูกต้องและหรือน ารถท่ีดัดแปลงสภาพมาใช้รับจา้งรับส่ง
นักเรียน ท่ามกลางแรงกดดันด้วยการสร้างกระแสทางสังคมขององค์กรภาคเอกชนและส่ือมวลชนต่าง ๆ 
ผลกระทบจากการบงัคบัใชก้ฎหมายน้ี ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อคนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีถูกจบัถูกปรับในลกัษณะ
ท่ีร้ายแรง จนท าให้เข็ดหลาบหรือตอ้งเลิกประกอบอาชีพขบัรถรับส่งนักเรียนแต่อย่างใด แต่ผลกระทบน้ี ได้
สร้างความเสียหายต่อนกัเรียน ผูป้กครองและโรงเรียน อยา่งรุนแรงมากกว่า เพราะนกัเรียนไม่มีรถเดินทางไป
โรงเรียน รถโดยสารประจ าทางในพื้นท่ีก็ไม่มี นกัเรียนตอ้งหยุดเรียน ตอ้งยา้ยโรงเรียน ตอ้งลาออกจากการเป็น
นกัเรียน เป็นท่ีเดือดร้อนแก่ผูป้กครองท่ีจะตอ้งหยดุงานหยดุการประกอบอาชีพ เพื่อไปรับส่งนกัเรียนท่ีโรงเรียน
ทั้งเชา้และเยน็ ในขณะท่ีทางโรงเรียนก็ไดรั้บผลกระทบหลายประการจากนกัเรียนท่ีหยุดเรียนเพราะเหตุท่ีไม่มี
รถเดินทางไปโรงเรียนดว้ย  
               ในสถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ระหวา่งกฎหมายท่ีเก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียน กบั ความตอ้งและ
ความจ าเป็นของนกัเรียนและผูป้กครอง โดยมีเง่ือนไขท่ีส าคญั คือ  นกัเรียนตอ้งไปโรงเรียน ตอ้งไดรั้บการศึกษา  
ถา้ขาดเรียนก็จะหมดสิทธิสอบ ตอ้งเรียนซ ้ าชั้น หรือตอ้งออกจากโรงเรียน  ในเม่ือรถรับส่งนกัเรียนท่ีเคยใชเ้ป็น
ยานพาหนะเดินทางไปโรงเรียนตอ้งเลิกวิ่งเพราะถูกจบัเพราะผิดกฎหมาย ในขณะท่ีรถโดยสารประจ าทางใน
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พื้นท่ีก็ไม่มี  นักเรียนจะใช้รถจกัรยานยนต์เดินทางไปโรงเรียนแทนการใช้รถรับส่งนักเรียน ก็ไม่มีความ
ปลอดภยั  ผูป้กครองจะใช้รถจกัรยานยนต์คนัเดียวไปรับส่งบุตรหลานหลายคนไปโรงเรียน ก็เส่ียงต่อการเกิด
อุบติัเหตุหมู่ในครอบครัว หรือท่ีเรียกวา่ “ความตายยกลอ้”   
               จะเห็นได้ว่า การด าเนินมาตรการบงัคบัใช้กฎหมายของกรมการขนส่งทางบกและเจา้หน้าท่ีต ารวจ  
เพื่อกวดขนัจบักุมไม่ให้ชาวบา้นน ารถท่ีไม่ขออนุญาตหรือรถท่ีดดัแปลงไปใช้รับจา้งรับส่งนกัเรียน นั้น ไม่ได้
เกิดผลกระทบต่อคนขบัรถรับส่งนกัเรียนเพียงฝ่ายเดียว หากแต่เกิดผลกระทบต่อนกัเรียน ต่อผูป้กครองนกัเรียน 
และต่อโรงเรียน ในลกัษณะท่ีรุนแรงมากกว่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัคนขบัรถรับส่งนักเรียนได้รับ คนขบัรถ
รับส่งนักเรียนจะไม่มีรายได้จากการรับส่งนักเรียนอีกต่อไป ซ่ึงเป็นผลกระทบชั่วคราวท่ีไม่รุนแรง เพราะ
คนขบัรถรับส่งนักเรียนส่วนใหญ่มกัจะมีรายได้มีอาชีพหลักอยู่แล้ว แต่ผลกระทบต่อนักเรียนท่ีไม่มีรถไป
โรงเรียนมีความรุนแรงกว่า นกัเรียนหลายคนจะตอ้งยา้ยโรงเรียน จะตอ้งลาออกจากโรงเรียน และอาจจะตอ้ง
เสียชีวิตจากการน ารถจกัรยานยนต์ไปโรงเรียนแทนการใช้รถรับส่งนกัเรียน ผูป้กครองจะตอ้งลาออกจากงาน
หรือหยดุการท างานเพื่อไปรับส่งบุตรหลาน กระทบต่อรายไดแ้ละการท างาน และอาจจะตอ้งสูญเสียบุตรหลาน
หรือสูญเสียทั้งครอบครัวจากอุบติัเหตุ ในขณะท่ีทางโรงเรียนจะตอ้งเปิดเรียนพิเศษให้กบันกัเรียนท่ีเรียนท่ีตอ้ง
หยุดเรียนเพราะไม่มีรถเดินทางมาโรงเรียน หรือจะตอ้งท าเร่ืองยา้ยออกยา้ยเขา้ของนกัเรียน ในขณะท่ีเจา้หน้าท่ี
ของกรมการขนส่งทางบกและเจา้หนา้ท่ีต ารวจ จะไดรั้บความส าเร็จซ่ึงบ่งบอกถึงขีดความสามารถในการท างาน
จากการบงัคบัใชก้ฎหมาย ดว้ยผลงานจ านวนตวัรถของรถรับส่งนกัเรียนท่ีมาขออนุญาตจากนายทะเบียนเพิ่มข้ึน 
และจากจ านวนตวัรถท่ีท าการจบักุมรถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่ถูกตอ้งและปรับคนขบัรถรับส่งนกัเรียนนั้น 
               ในบริบทความเป็นจริงในพื้นท่ี แมว้า่ การเดินทางไปโรงเรียนดว้ยรถรับส่งนกัเรียน จะมีความเส่ียงต่อ
ความไม่ปลอดภยัต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา แต่นกัเรียนและผูป้กครองก็ไม่มีทางเลือก เพราะในพื้นท่ีไม่มี
รถโดยสารประจ าทางและรถโดยสารสาธารณะอ่ืน ๆ ให้บริการในพื้นท่ี และแมว้่าจะมีรถโดยสารประจ าทาง
ให้บริการ แต่การบริการก็ไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการได้เทียบเท่ากบัการบริการของรถรับส่งนักเรียนได ้
ประกอบกบัขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของผูป้กครอง การประกอบอาชีพ รายได ้ฐานะความเป็นอยู่ เวลาและค่าใช้จ่ายท่ี
จะตอ้งไปรับส่งบุตรหลานด้วยตนเอง และความไวเ้น้ือเช่ือใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อคนขบัรถรับส่ง
นกัเรียนท่ีเป็นผูท่ี้อยู่ในชุมชนหมู่บา้นเดียวกนัหรือรู้จกัมกัคุน้กนั  นักเรียนกบัผูป้กครองจึงเต็มใจใช้รถรับส่ง
นกัเรียนเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียน เพื่อโอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางสังคมและการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี เพราะเป็นทางเลือกท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ ให้กบันกัเรียนและผูป้กครองไดอ้ย่าง
เหมาะสมท่ีสุด ในท่ีสุด ดว้ยสถานการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจริงในพื้นท่ี และด้วยความผูกพนัของคนท่ีอยู่ใน
ชุมชนสังคมเดียวกันท่ีต้องช่วยเหลือดูแลเก้ือกูลกัน ปัญหาให้นักเรียนมีรถเดินทางไปโรงเรียนเพื่อได้รับ
การศึกษา ยอ่มส าคญักวา่ ปัญหาการใชร้ถท่ีถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย คนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีเคยถูก
จบั ถูกปรับ หรือถูกบอกว่า เป็นรถท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นรถดดัแปลงท่ีเป็นความผิดตามกฎหมาย หรือ
เป็นรถท่ีไม่มีความปลอดภยัตามกฎหมาย ก็น ารถคนัเดิมนั้นมาใชรั้บส่งนกัเรียนไปโรงเรียนตามเดิม 
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               สถานการณ์การบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือเรียกอีกนยัหน่ึงวา่ การจดัระเบียบรถรับส่งนกัเรียนของกรมการ
ขนส่งทางบก ท่ีด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ซ่ึงเป็นปีท่ีกรมการขนส่งทางบกประกาศใช้ ระเบียบกรมการ
ขนส่งทางบก ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถในการรับจา้งรับส่งนักเรียน พ.ศ.2547  จนถึง
ปัจจุบนั(พ.ศ.2561) นบัเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 14 ปี ปรากฏว่า ในทุกจงัหวดัภูมิภาคของประเทศไทย มีรถรับส่ง
นกัเรียนเกิดข้ึนมากมาย และคาดการณ์วา่ทั้งประเทศในปี พ.ศ.2560 มีจ านวนประมาณ 100,000 คนั ในขณะท่ีรถ
โดยสารประจ าทางทุกหมวด ในปี พ.ศ.2560 มีจ านวนจดทะเบียนสะสม 78,894 คนั(ขอ้มูลจากกรมการขนส่ง
ทางบก) รถรับส่งนกัเรียนจ านวนประมาณ 100,000 คนัน้ี คาดว่าเป็นรถท่ีขออนุญาตใช้รับส่งนกัเรียนจากนาย
ทะเบียนทัว่ประเทศ ประมาณ 20,000 คนั ส่วนท่ีเหลืออีกประมาณ 80,000 คนั ไม่ไดข้ออนุญาต ซ่ึงรวมถึงรถท่ี
ขออนุญาตไม่ไดแ้ละฝ่าฝืนน ามาวิง่รับส่งนกัเรียน ดว้ย  
               จากจ านวนตวัเลขโดยประมาณการน้ี หากการจดัระเบียบรถรับส่งนกัเรียนโดยกรมการขนส่งทางบก
ดว้ยการบงัคบัใชก้ฎหมายบรรลุผล จ านวนตวัเลขของรถท่ีขออนุญาตใช้รับจา้งรับส่งนกัเรียนจากนายทะเบียน 
ควรจะตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่จ านวน 80,000 คนั ไม่ใช่ 20,000 คนั แต่อยา่งไรก็ตามรถรับส่งนกัเรียนประมาณ 
100,000 คนัน้ี ส่วนใหญ่เป็นรถท่ีไม่มีความปลอดภยัตามหลกัวิศวกรรม แมว้่าจะเป็นรถท่ีขออนุญาต เพราะ
หลงัจากท่ีรถผ่านการตรวจสอบจากเจา้หน้าท่ีตรวจสภาพรถของส านกังานขนส่งไปแลว้  ก็ไปท าการดดัแปลง
ตวัรถให้เป็นไปตามความต้องการ จนท าให้ตวัรถอยู่ในระดบัท่ีไม่ปลอดภยั ซ่ึงจากการตรวจสอบรถรับส่ง
นกัเรียนในพื้นท่ีน าร่องและในพื้นท่ีคู่ขนาน พบวา่ รถรับส่งนกัเรียนท่ีขออนุญาตและไม่ขออนุญาต ลว้นแต่มี
ความไม่ปลอดภยัทั้งส้ิน เพราะไม่มีการควบคุมตรวจสอบหลงัจากท่ีไดอ้อกหนงัสืออนุญาตให้แลว้  ถา้ปล่อยให้
สถานการณ์เป็นเช่นน้ีต่อไป  รถรับส่งนกัเรียนท่ีเขา้มาวิ่งรับส่งนกัเรียนใหม่  ก็จะท าใหต้วัรถมีความไม่ปลอดภยั
ตั้งแต่เร่ิมน าออกวิง่รับส่งนกัเรียน เพราะท าตามแบบอยา่งของรถท่ีวิง่อยูก่่อนแลว้  
                โครงการศึกษาวิจยั ไดท้  าการศึกษาผลการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียนของกรมการ
ขนส่งทางบก และศึกษาติดตามการจดัการรถรับส่งนกัเรียนโดยเจา้หน้าท่ีขนส่งในพื้นท่ีศึกษาน าร่องจงัหวดั
จนัทบุรี และส านกังานขนส่งในพื้นท่ีจงัหวดัคู่ขนาน และจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีขนส่งและคนขบัรถรับส่ง
นกัเรียน และการตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีต่าง ๆ พบขอ้มูลท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นปัญหาของการบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียนของกรมการขนส่งทางบก ดงัน้ี 
               1. ข้อก าหนดท่ีเก่ียวกับรถรับส่งนักเรียนท่ีกรมการขนส่งทางบกยึดถือปฏิบติัอยู่ในขณะน้ี เกิดข้ึน
หลงัจากท่ีในพื้นท่ีต่าง ๆ มีรถรับส่งนกัเรียนเกิดข้ึนมานานแลว้ การก าหนดให้เฉพาะรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล เกิน 
7 คนแต่ไม่เกิน 12 คน หรือรถยนต์ รย.2 ขออนุญาตใช้รับส่งนกัเรียนได ้ขณะท่ีรถประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงมีจ านวน
มากกว่าและวิ่งรับส่งนักเรียนมาเป็นเวลานานแล้วไม่สามารถขออนุญาตใช้รับส่งส่งนักเรียน  จึงท าให้เกิด
สภาวะระเบียบกฎหมายสวนทางและขดัแยง้กับข้อเท็จจริงในบริบทของพื้นท่ีต่าง ๆ  ท าให้คนขบัรถรับส่ง
นกัเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่สามารถปฏิบติัตามได ้และเกิดปัญหาต่อการบงัคบัใชก้ฎหมาย   
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               2. รถรับส่งนกัเรียนทุกคนั ทั้งท่ีขออนุญาตและไม่ขออนุญาตหรือขออนุญาตไม่ได ้ไม่มีความปลอดภยั
ตามหลกัวิศวกรรม ไม่มีความปลอดภยัเพียงพอส าหรับน ามาใช้รับส่งนักเรียน ส่วนหน่ึงมาจากความไม่รู้ของ
คนขบัรถรับส่งนกัเรียนและเกิดจากการไม่มีกลไกในการควบคุมและก ากบัดูแลจากกรมการขนส่งทางบกและ
จากกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานตน้สังกดัของโรงเรียนและสถานศึกษา 
               3. คนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียน เม่ือไดรั้บหนงัสืออนุญาตแลว้  ก็จะไปท า
การแก้ไขดดัแปลงตวัรถให้เป็นไปตามท่ีต้องการ และอยู่ในระดบัท่ีไม่มีความปลอดภยัตามหลักวิศวกรรม 
เน่ืองจากไม่มีกลไกในการควบคุมและก ากบัดูแลหลงัจากท่ีไดรั้บหนงัสืออนุญาตแลว้ 
               4. การเขา้มาประกอบอาชีพใชร้ถรับรับจา้งส่งนกัเรียนท าไดโ้ดยง่าย ไม่ตอ้งผา่นกระบวนการใด ๆ จึง
ท าใหมี้รถรับส่งนกัเรียนเกิดเพิ่มข้ึนทุกคร้ังท่ีเปล่ียนภาคการศึกษา 
               5. ผูท่ี้เขา้มาประกอบอาชีพใหม่ ก็จะท าตวัรถให้เป็นไปตามความตอ้งการ ตามแบบท่ีพบเห็นจากรถคนั
อ่ืน ๆ ท่ีวิง่รับส่งนกัเรียนอยูก่่อนแลว้ และอยูใ่นระดบัท่ีไม่มีความปลอดภยัตามหลกัวศิวกรรม 
               6. ขอ้จ ากดัทางดา้นทรัพยากรการบริการ ท าให้ส านกังานขนส่งทุกจงัหวดั ไม่สามารถจดัระเบียบรถ
รับส่งนกัเรียนไดโ้ดยล าพงัเพียงหน่วยงานเดียว จะตอ้งแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถ
รับส่งนกัเรียน และจากกลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ี 
               7. การเกิดข้ึนของรถรับส่งนกัเรียน มิไดเ้กิดข้ึนจากความตอ้งการเพื่อมีรายไดเ้หมือนการประกอบการ
ขนส่งต่าง ๆ  หากแต่เกิดข้ึนจากขอ้เท็จจริงซ่ึงเป็นความตอ้งการของนกัเรียนในพื้นท่ี ท่ีตอ้งเดินทางไปโรงเรียน 
และมีความเก่ียวกนักบับุคคลหลายฝ่ายในลกัษณะพลวตัร  การควบคุมและก ากบัดูแลหรือการจดัระเบียบควรใช้
วธีิการทางสังคมน าขอ้ก าหนดกฎหมาย  มากกวา่การใชก้ฎหมายเปล่ียนแปลงขอ้เทจ็จริงทางสังคม 
                  8. ขอ้ก าหนดตามแนวทางปฏิบติัในการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจา้งรับส่งนกัเรียน ตาม
บนัทึกกรมการขนส่งทางบก ท่ี คค 0408/ว253 ลงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 ขอ้ 2. (1) (จ) ท่ีก าหนดให้ ผูข้อตอ้งมี
หนงัสือรับรองการรับส่งนกัเรียนจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบค าขอ นั้น มีลกัษณะ
เป็นการบงัคบัให้โรงเรียนและสถานศึกษาตอ้งอยูใ่นภาวะจ ายอมและไม่อาจปฏิเสธไม่ออกหนงัสือรับรองใหแ้ก่
คนขับรถท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือน ารถท่ีไม่ปลอดภัยมาใช้วิ่งรับส่งนักเรียนได้ เพราะมิได้มีการ
ก าหนดใหเ้ป็นสิทธิฝ่ายเดียวของโรงเรียนในการท่ีจะออกหรือไม่ออกหนงัสือรับรอง และกรมการขนส่งทางบก
และกระทรวงศึกษาธิการ ก็มิไดมี้หลกัเกณฑ์เง่ือนไขให้เป็นขอ้พิจารณาส าหรับการออกหนงัสือรับรอง และใน
ประการส าคญั แนวทางปฏิบติัในการอนุญาตให้ใชร้ถยนตส่์วนบุคคลรับจา้งรับส่งนกัเรียน ฉบบัดงัท่ีกล่าวน้ี  ก็
มิไดมี้ขอ้ก าหนดใหโ้รงเรียนมีอ านาจหนา้ท่ีในการควบคุมและก ากบัดูแลคนขบัรถและรถรับส่งนกัเรียนหลงัจาก
ท่ีโรงเรียนออกหนงัสือรับรองไปแลว้ไดแ้ต่อยา่งใด  ซ่ึงในประเด็นต่างๆ น้ี โรงเรียนและสถานศึกษาหลายแห่ง 
จึงมีมุมมองวา่ ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือของกรมการขนส่งทางบกในการอา้งเหตุผลและความชอบธรรมในการออก
ใบอนุญาตใหแ้ก่คนขบัรถรับส่งนกัเรียนวา่ ผา่นการรับรองจากโรงเรียนและสถานศึกษามาแลว้  
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               9. โรงเรียนและสถานศึกษาหลายแห่งท่ีอยู่ตามอ าเภอรอบนอกและต าบล ส่วนใหญ่จะมีรถรับส่ง
นักเรียนท่ีมิใช่ รถยนต์ รย.2 นั่งเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และโรงเรียนก็เห็นสมควรให้รถรับส่งนักเรียน
เหล่าน้ีใช้รับส่งนกัเรียนของโรงเรียนได ้จึงออกหนงัสือรับรองการเป็นรถรับส่งนกัเรียนเพื่อให้คนขบัรถน าไป
เป็นหลกัฐานการขออนุญาตใช้รับส่งนกัเรียนจากนายทะเบียน แต่ก็ไม่สามารถขออนุญาตได ้เพราะไม่ถูกตอ้ง
ตามแนวทางปฏิบติัในการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจา้งรับส่งนักเรียนของกรมการขนส่งทางบก   
ซ่ึงในกรณีน้ี โรงเรียนและสถานศึกษาหลายแห่งมีมุมมองวา่ กรมการขนส่งทางบกควรออกระเบียบท่ีสอดคลอ้ง
กบับริบทในพื้นท่ี และรถโดยสารประจ าทางก็ไม่มีให้บริการ และในเม่ือกรมการขนส่งทางบกก าหนดให้
โรงเรียนตอ้งเป็นผูอ้อกหนงัสือรับรองการเป็นรถรับส่งนกัเรียนแลว้ กรมการขนส่งทางบกก็ควรตอ้งยอมรับการ
ตดัสินใจของโรงเรียนและสถานศึกษา และตอ้งออกหนงัสืออนุญาตให้ใชร้ถรับส่งนกัเรียนแก่รถคนัท่ีโรงเรียน
หรือสถานศึกษาออกหนงัสือรับรองให ้ไม่วา่จะเป็นอะไรก็ตาม   
               จะเห็นวา่ ปัญหาทั้ง 9 ประการ ดงัท่ีกล่าวมาน้ี ส่งผลให้เกิดสภาวะท่ีไร้ระเบียบ คือ ไม่สามารถควบคุม
และก ากบัดูแลรถรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภยั และไม่สามารถให้ขออนุญาตเพื่อทราบตวัตนได ้ แต่ใน
ขณะเดียวกนั ก็จะปล่อยให้เกิดสภาวะไร้ระเบียบน้ีต่อไปไม่ได ้เพราะผลท่ีจะเกิดข้ึน เป็นความเสียหายท่ีร้ายแรง 
คือ ความไม่ปลอดภยัของนกัเรียนท่ีอยูบ่นรถ ดงัท่ีไดเ้คยกล่าวไวว้า่ “จบัก็ไม่ได ้ปล่อยก็ไม่ได”้                         

               อยา่งไรก็ตาม การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวดของกรมการขนส่งทางบก ก็มิไดท้  าให้ อุบติัเหตุของ
รถรับส่งนกัเรียนลดนอ้ยลงไป ในปี พ.ศ.2560 รถรับส่งนกัเรียนเกิดอุบติัเหตุ จ  านวน 30 คร้ัง  มีนกัเรียนเสียชีวิต 
7 คน บาดเจ็บรวม 386 คน  แยกเป็นบาดเจ็บสาหัส 23 คน และบาดเจ็บไม่สาหสั 363 คน   อุบติัเหตุจ านวน 30 
คร้ังน้ี แยกเป็นอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากฝ่ายผูข้บัรถรับส่งนกัเรียน จ านวน 16 คร้ัง 5 ลกัษณะความผดิ   

ลกัษณะความผดิ (ประเภท) จ านวน (คร้ัง) บาดเจบ็ (คน) บาดเจบ็สาหสั(คน) เสียชีวติ (คน) 
สภาพรถรับส่งนกัเรียน 1 22 0 0 
โรคประจ าตวัคนขบัรถ 1 14 0 0 
ละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี 2 0 0 2 
เป็นฝ่ายผิด ไม่มีคู่กรณี 8 128 13 2 

เป็นฝ่ายผิด มีคู่กรณี 4 66 0 0 

รวม 16 230 13 4 

               อุบติัเหตุรถรับส่งนกัเรียนในปี พ.ศ.2560  ท่ีเกิดจากคนขบัรถคู่กรณี 14 คร้ัง 3  ลกัษณะความผดิ  
ลกัษณะความผดิ (ประเภท) จ านวน (คร้ัง) บาดเจบ็ (คน) บาดเจบ็สาหสั(คน) เสียชีวติ (คน) 

ชนทา้ยรถรับส่งนกัเรียน 11 81 9 3 
เล้ียวตดัหนา้รถรับส่งนกัเรียน 1 30 0 0 
ขา้มเลนชนรถรับส่งนกัเรียน 2 9 3 0 

รวม 14 133 12 3 
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               มีขอ้น่าสังเกตท่ีน่าสนใจว่า อุบติัเหตุรถรับส่งนักเรียนท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2560 น้ี จ  านวน 30 คร้ังน้ี  
ประกอบดว้ย รถท่ีขออนุญาตใชรั้บส่งนกัเรียนจากนายทะเบียน รถท่ีไม่ไดข้ออนุญาต รถท่ีขออนุญาตไม่ได ้และ
รถโดยสารตามกฎหมายการขนส่งทางบก รวมถึงรถโรงเรียนตามกฎหมายการขนส่งทางบกดว้ย  ซ่ึงบ่งช้ีใหเ้ห็น
อยา่งประจกัษช์ดัวา่ รถทุกประเภทท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน มีโอกาสเกิดอุบติัเหตุข้ึนไดต้ลอดเวลา ไม่จ  าเพาะวา่
จะตอ้งเป็นรถท่ีไม่ไดข้ออนุญาตหรือรถดดัแปลงเท่านั้น ท่ีจะตอ้งเกิดอุบติั ส่วนรถท่ีขออนุญาตจากนายทะเบียน
ไม่เกิดอุบติัเหตุ อยา่งไรก็ตามไม่ปรากฏวา่มีรถดดัแปลงสภาพแลว้น ามาใชรั้บส่งนกัเรียนไดเ้กิดอุบติัเหตุข้ึน 
               สถานการณ์อุบติัของรถรับส่งนกัเรียนในปี พ.ศ.2560 บ่งช้ีให้เห็นวา่ เหตุปัจจยัท่ีเป็นแรงกระตุน้และ
ส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุข้ึนกบัรถรับส่งนกัเรียน ประกอบดว้ยดว้ยเหตุผลหลกัท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 
                   1. รถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน ยงัไม่มีความปลอดภยัเพียงส าหรับการน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน   
                   2. คนขบัรถรับส่งนกัเรียน ยงัไม่มีความพร้อมต่อการท าหนา้ท่ีทั้งในดา้นของความรู้และทกัษะการ 
ขบัรถท่ีปลอดภยั 
                   3. ไม่มีการจดัการใหร้ถรับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยั และคนขบัรถมีความพร้อมต่อการท าหนา้ท่ี 

               ดว้ยเหตุต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี โครงการศึกษาวิจยัฯ จึงไดอ้อกแบบกระบวนการจดัการทางดา้น
ความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรถรับส่งนกัเรียน มาท า
หนา้ท่ีร่วมกนัในการจดัการดา้นความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน  ตั้งแต่เร่ิมเขา้มาประกอบอาชีพ  ระหวา่งใช้
รถรับส่งนักเรียน และหลงัจากเสร็จส้ินการรับส่งนักเรียนแล้ว ในรูปแบบเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน และใน
ฐานะท่ีโรงเรียนโดยครูของโรงเรียน จะพบเห็นการรับส่งนักเรียนทุกวนัในช่วงเช้าและเยน็ มีความรู้จกัและ
สัมพนัธ์กบัคนขบัรถรับส่งนกัเรียนดีกวา่เจา้หน้าท่ีขนส่งและเจา้หน้าท่ีต ารวจ  จึงให้โรงเรียนท าหน้าท่ีเป็นจุด
จดัการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ซ่ึงประกอบดว้ยภาคีเครือข่าย 
                    ภาคีเครือข่ายโรงเรียนและครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน   
                    ภาคีเครือข่ายนกัเรียนท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียนและผูป้กครอง   
                    ภาคีเครือข่ายคนขบัรถรับส่งนกัเรียนโดยชมรมรถรับส่งนกัเรียน  และ 
                    ภาคีเครือข่ายเจา้หนา้ท่ีขนส่งและเจา้หนา้ท่ีต ารวจในพื้นท่ี   
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               รูปแบบเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน เป็นรูปแบบ(Model) จดัการความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียนใน 
3 มิติ ไดแ้ก่ 

 

 

 

 

 

 

               รถรับส่งนกัเรียนปลอดภยั หมายถึง ตวัรถท่ีไดรั้บการออกแบบจดัท าเพิ่มข้ึนจากรถปกติทัว่ไป  โดยตวั
รถรับส่งนกัเรียนจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นเกราะคุม้ครองป้องกนั มิให้นกัเรียนกระเด็นหลุดออกมานอกตวัรถและไม่
ท าใหเ้กิดอนัตรายแก่นกัเรียนในขณะท่ีเกิดอุบติัเหตุ  
                คนขับรถรับส่งนักเรียน หมายถึง คนขบัรถท่ีมีความรู้และทักษะในการขับรถให้ปลอดภัย และ
สามารถดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหป้ลอดภยัไดต้ลอดเวลา ผา่นการคดักรองและตรวจสอบประวติั               
               กระบวนการจดัการ หมายถึง การจดัการให้รถรับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยั  คนขบัรถมีความพร้อม
ต่อการท าหน้าท่ี และการควบคุมตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ด้วยรูปแบบเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียนโดยมีโรงเรียนเป็นจุดจดัการ 
               เครือข่ายรถรับส่งนักเรียน เป็นรูปแบบท่ีต่อยอดมาจากรูปแบบการจดัการรถรับส่งนักเรียนของ
โรงเรียนต่าง ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ ระหวา่งโรงเรียนกบักลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียน  เช่น โรงเรียนบางปลามา้สูงสุมาร
ผดุงวิทย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา 2 จงัหวดัสงขลา โดยน าภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถรับส่ง
นกัเรียนทุกภาคส่วน มาร่วมกนัจดัการทางดา้นความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียนร่วมกนั  

               รูปแบบการจดัการความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียนดว้ยเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน โดยมีโรงเรียน
เป็นจุดจดัการน้ี เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนท่ีประกอบดว้ย 4 ภาคีเครือข่าย จะท าหนา้ท่ีในการ 
                    1. ควบคุมตรวจสอบการใช้รถรับส่งนักเรียน โดยก าหนดมาตรฐานของรถทุกประเภทท่ีน ามาใช้
รับส่งนกัเรียนท่ีตอ้งมีความปลอดภยัตามหลกัวศิวกรรม มีการตรวจสอบและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง  
                    2. ควบคุมตรวจสอบการการเขา้มาประกอบอาชีพขบัรถรับส่งนกัเรียน การคดักรองและตรวจสอบ
ประวติั การพฒันาความรู้และทกัษะ รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการท าหนา้ท่ีของคนขบัรถ 
                    3. ก าหนดมาตรการและข้อก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารจดัการและการขบัเคล่ือนความ
ปลอดภยัการของการน ารถมาใช้รับส่งนักเรียน ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบและประเมินผล และการน า
แอพพลิเคชัน่และเทคโนโลยี เช่น โทรศพัทร์ะบบไลน์ มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการควบคุมตรวจสอบและติดตาม
การรับส่งนกัเรียน เพื่อสร้างระบบความปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรียนในระหวา่งเดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียน 

ความ
ปลอดภัยรถ
รับส่งนักเรียน

รถรับสง่
นกัเรียน

คนขบัรถ 
คนดแูล

กระบวน 
การจดัการ
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               จากการสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัรถรับส่งนักเรียน ท่ีเป็นภาค
ประชาชน ประกอบด้วย นักเรียนและผูป้กครองท่ีใช้รถรับส่งนักเรียน ผูป้ระกอบการรถโดยสารประจ าทาง 
คนขบัรถโดยสารประจ าทาง และภาครัฐ ซ่ึงประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีขนส่ง เจา้หนา้ท่ีต ารวจ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู 
และเจา้หน้าท่ีของส่วนราชการต่างๆ และจากการจดัประชุม พบว่า มีการตอบรับท่ีดีและเห็นด้วยในการน า
รูปแบบเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนท่ีมีโรงเรียนเป็นจุดจดัการ มาใชใ้นการจดัการทางดา้นความปลอดภยัของรถ
รับส่งนกัเรียน เน่ืองจากเห็นวา่ สามารถส่งผลให้การใชร้ถรับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยัข้ึน  แต่ยงัมีความเป็น
ห่วงในเร่ืองของการขบัเคล่ือนเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนต่อไป หลงัจากเสร็จส้ินโครงการศึกษาวจิยัแลว้ 
               โครงการศึกษาวิจยั ไดจ้ดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน 7 พื้นท่ี ไดพ้บ
ขอ้จ ากดัในการจดัตั้งภาคีเครือข่ายท่ีไม่สามารถจดัตั้งให้ครบทั้ง 4 ภาคีเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์  ส่งผลให้มี
ขอ้จ ากดัในการขบัเคล่ือนเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนใน 7 พื้นท่ี  
               ผลการขบัเคล่ือนเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน ด้วยขอ้จ ากดัทางด้านภาคีเครือข่ายท่ีไม่ครบถ้วน และ
ขอ้จ ากดัทางดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผลต่อเน่ือง ไดข้อ้สรุปส าคญัท่ีบ่งช้ีไดว้า่ 
               1. การขบัเคล่ือนมาตรฐานความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียน ดว้ยกระบวนการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
จะตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของ 4 ภาคีเครือข่าย จะขาดภาคีเครือข่ายใดเครือข่ายหน่ึงไม่ได ้ 
               2. ภาคีเครือข่ายเจา้หนา้ท่ีขนส่งและเจา้หนา้ท่ีต ารวจ เป็นภาคีเครือข่ายท่ีมีความส าคญั ในการใชอ้  านาจ 
ปกครองบงัคบัใหค้นขบัรถรับส่งนกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของชมรมฯและเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน  
เพื่อเขา้สู่กระบวนการคดักรองรถและคนขบัรถท่ีมีความพร้อม และยงัเป็นภาคีเครือข่ายท่ีท าให้ภาคีเครือข่าย
อ่ืนๆ มีความมัน่ใจต่อสถานะของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนในระดบัท่ีสูงดว้ย 
               3. การขบัเคล่ือนในระดับพื้นท่ี จะต้องประกอบด้วยภาคีเครือข่ายชมรมรถรับส่งนักเรียน และภาคี
เครือข่ายโรงเรียนโดยครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน ท่ีจะตอ้งด าเนินการร่วมกนัในลกัษณะพลวตัรต่อกนั  
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เครือข่าย จุดจดัการ ครูดูแลฯ ชมรมฯ ขนส่ง ต ารวจ นกัเรียน ผูป้กครอง 
อ.เมือง/แหลมสิงห์ มี มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
อ.ท่าใหม่ ไม่มี ไม่มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
อ.สอยดาว มี มี มี ไม่มี ไม่มี มี มี 
อ.มะขาม มี มี มี ไม่มี ไม่มี มี ไม่มี 
อ.ขลุง ไม่มี ไม่มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
อ.แก่งหางแมว มี มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
บา้นเนินจ าปา มี มี มี ไม่มี ไม่มี มี ไม่มี 

โครงการศึกษาวจิยัฯ ไดจ้ดัประชุมผู ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถรับส่งนกัเรียน และส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
พบวา่ มีการตอบรับท่ีดีและเห็นดว้ยกบักระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีโครงการศึกษาวจิยัออกแบบและน าไป
ทดลองใช ้ดงัน้ี  
               1) มาตรฐานรถที่น ามาใช้รับส่งนักเรียน  ในการศึกษาวิจยัน้ี ได้แยกรถทุกประเภทท่ีน ามาใช้รับส่ง
นักเรียน เป็น 2 ลักษณะ คือ รถลักษณะกระบะ และรถลักษณะตู้ทรงส่ีเหล่ียม และมีข้อก าหนดทางด้าน
มาตรฐานตวัรถท่ีปลอดภยัตามหลกัวศิวกรรม ดงัน้ี  

รถลกัษณะกระบะ รถลกัษณะตูท้รงส่ีเหล่ียม 
ป้ายขอ้ความ รถรับส่งนกัเรียน 

ไฟสญัญาณกระพริบสีเหลืองอ าพนั 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น เช่น ถงัดบัเพลิง คอ้นทุบกระจก ไฟฉาย เชือก ชุดปฐมพยาบาล 

โทรศพัทท่ี์ใชแ้อพพลิเคชัน่และระบบไลน์ และเปิดใชใ้นขณะรถวิง่ 
กรณีติดฟิลม์กรองแสง ตอ้งมองเห็นภายในไดโ้ดยสะดวก และไม่ใชฟิ้ลม์แบบสะทอ้นแสง(ปรอท) 

มีประกนัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ ประเภทรับจา้งหรือใหเ้ช่าตามจ านวนนกัเรียนบนรถ 
มีประตูปิดเปิดท่ีกั้นกนัตก ระบบกลอนลอ็ค 2 ชั้น ท่ีนัง่เป็นแบบแถวตอน ตามความกวา้งของรถ 
เสียงสญัญาณเตือนประตูทา้ยรถปิดไม่สนิทหรือเปิดขณะรถวิง่ ท่ีนัง่ยดึติดกบัตวัรถ และไม่มีเกา้อ้ีเสริม 
ท่ีนัง่แถวกลางยดึติดกบัตวัรถ มีเขม็ขดันิรภยั 
ไม่ต่อเติมท่ีนัง่ทา้ยรถ เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากเครือข่าย รถท่ีมีประตูฉุกเฉิน ตอ้งใชก้ารได ้

2) คุณสมบัติของคนขับรถรับส่งนักเรียน 
                   1) เป็นสมาชิกชมรมรถรับส่งนกัเรียนและเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
                   2) ผา่นการตรวจสอบและคดักรองประวติัจากคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียน 
                   3) มีใบอนุญาตขบัรถตรงตามประเภทรถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน  
                   4) ไม่มีโรคประจ าตวัหรือเป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการขบัรถ 
                   5) ไม่เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมเสียหายกบันกัเรียนในระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ีขบัรถรับส่งนกัเรียน 
                   6) ไม่เป็นผูท่ี้ถูกประเมินใหพ้น้สภาพจากการเป็นคนขบัรถรับส่งนกัเรียน 
                   7) ไม่เป็นผูท่ี้ถูกเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนปลดออกจากการเป็นสมาชิก 
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               3) กระบวนการจัดการทางด้านความปลอดภัย โครงการศึกษาวิจยัได้ออกแบบขั้นตอนและวิธีการ
จดัการทางดา้นความปลอดภยัของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ดว้ยการตรวจสอบและประเมินผลอยา่งเป็นระยะ 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรถรับส่งนกัเรียนก็เห็นดว้ยกบักระบวนการจดัการทางถา้นความปลอดภยั ดงัน้ี 
                   1) รถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนและคนขบัรถ ตอ้งผา่นการคดักรองและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ชมรมรถรับส่งนกัเรียน และครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีเครือข่าย วา่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
                   2) ผูข้บัรถทุกคนตอ้งมีและใชโ้ทรศพัท์ท่ีติดตั้งแอพพลิเคชัน่ระบบติดตามตวัและระบบไลน์   และ
ตอ้งเปิดใชร้ะหวา่งวิง่รถรับส่งนกัเรียน พร้อมทั้งรายงานการรับส่งนกัเรียนตามวธีิการท่ีก าหนด 
                   3) มีหัวหน้านักเรียนประจ ารถและผูช่้วย  ถ้าไม่มี ในรถตอ้งมีคนดูแลนักเรียนท่ีมีอายุไม่น้อยกว่า  
18 ปี และมีและใชโ้ทรศพัทท่ี์ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ระบบติดตามตวัและระบบไลน์ได ้
                   4) เครือข่ายรถรับส่งนักเรียนเป็นผูอ้นุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียน ตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนก าหนดข้ึน ก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยการ
ด าเนินการของชมรมรถรับส่งนกัเรียน     
                   5) มีการประเมินรถและคนขบัรถ เดือนละ 1 คร้ัง โดยนกัเรียนท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียนและครูท่ีดูแลรถ
รับส่งนกัเรียน  
                   6) รถหรือคนขบัรถท่ีไม่ผ่านการประเมินในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงติดต่อกนัเกิน 2 คร้ัง ข้ึนไป จะตอ้ง
ไดรั้บการพิจารณาลงโทษจากเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนตามท่ีก าหนดไว ้
               4) คู่มือการท าหน้าที่ โครงการศึกษาวิจยัฯ ไดอ้อกแบบคู่มือการท าหน้าท่ีของภาคเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียน โดยก าหนดให้ คนขบัรถรับส่งนกัเรียน นกัเรียนท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียน นกัเรียนท่ีท าหนา้ท่ีเป็นหวัหน้า
นกัเรียนประจ ารถและผูช่้วย(ท าหน้าท่ีเสมือนคนดูแลนกัเรียน) และผูเ้ก่ียวขอ้ง มีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามคู่มือท่ี
ก าหนดให้ ซ่ึงผลจากการทดลองน าคู่มือไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  ปรากฏวา่ไดรั้บการตอบรับและเห็นดว้ย
กบัการน าไปใชเ้ป็นขอ้ปฏิบติัของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ไดแ้ก่  
                   1) คู่มือเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
                   2) คู่มือโรงเรียน 
                   3) คู่มือครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน 
                   4) คู่มือชมรมรถรับส่งนกัเรียน 
                   5) คู่มือคนขบัรถรับส่งนกัเรียน 
                   6) คู่มือหวัหนา้นกัเรียนประจ ารถและผูช่้วย 
                   7) คู่มือนกัเรียนท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียนและผูป้กครอง 
                   ส่วนคู่มือเจา้หน้าท่ีขนส่งและเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ไม่สามารถจดัท าคู่มือได ้เพราะไม่มีเจา้หนา้ท่ีขนส่ง
และเจา้หนา้ท่ีต ารวจเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย 

               จะเห็นว่า รูปแบบ(Model) เครือข่ายรถรับส่งนักเรียนโดยมีโรงเรียนเป็นจุดจดัการ เป็นรูปแบบการ
จดัการทางดา้นความปลอดภยัของรถทุกประเภทท่ีน ามาใช้รับส่งนกัเรียน เพื่อให้รถมีความปลอดภยัตามหลกั
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วิศวกรรม ตวัรถตอ้งสามารถปกป้องคุม้ครองนกัเรียนท่ีอยูใ่นรถให้มีความปลอดภยัไดต้ลอดเวลา ในยามท่ีเกิด
อุบติัเหตุ ตวัรถรับส่งนกัเรียนคนันั้นก็ตอ้งเป็นเกราะก าบงัคุม้ครองนกัเรียน มิให้นกัเรียนกระเด็นหลุดออกนอก
ตวัรถ และไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใดของตวัรถไปท าอนัตรายแก่นักเรียน และท าให้นักเรียนได้รับการบาดเจ็บ
นอ้ยลงหรือไม่ไดรั้บบาดเจบ็เลย  
               ค  าว่า รถทุกประเภท จึงมีความหมายใน 2 ประการ กล่าวคือ ความหมายแรก หมายถึง รถทุกคนัท่ี
น ามาใช้รับจา้งรับส่งนักเรียน ทั้งรถกระบะ รถตู ้รถบสั   ความหมายท่ีสอง หมายถึง รถท่ีขออนุญาตใช้รับส่ง
นกัเรียน และรถท่ีไม่ขออนุญาตใชรั้บส่งนกัเรียน               
               การขบัเคล่ือนรูปแบบ(Model) เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน เป็นการบูรณาการบทบาทอ านาจหนา้ท่ีของ
ทั้ง 4 ภาคีเครือข่าย ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม   ก าหนดบทบาทอ านาจหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งสัมพนัธ์และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั ตามกระบวนการและขั้นตอนของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน   
               หลกัการส าคญัของการจดัการทางดา้นความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียนของรูปแบบ(Model) เครือข่าย
รถรับส่งนกัเรียน คือ  
                   1) นกัเรียนมีรถเดินทางไปโรงเรียนดว้ยรถคนัเดิม 
                   2) รถคนัเดิมนั้น มีความปลอดภยัตามหลกัวศิวกรรมและตามมาตรการท่ีก าหนด 
                   3) มีโรงเรียนเป็นจุดจดัการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
               เหตุผลส าคญัท่ีรูปแบบ(Model) เครือข่ายรถรับส่งนักเรียน ให้รถคนัเดิมท่ีชาวบ้านน ามาใช้รับส่ง
นกัเรียน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น รถยนต์ รย.3 รถยนต์บรรทุกบุคคล ทะเบียน 80 ตามกฎหมายการขนส่งทางบก 
หรือรถอ่ืนๆ ใช้รับส่งนักเรียนได้ต่อไปนั้น เน่ืองจากเหตุผลทางดา้นความสัมพนัธ์ของผูป้กครองนักเรียนกบั
คนขบัรถรับส่งนกัเรียน ท่ีรู้จกัและอยูใ่นพื้นท่ีชุมชนเดียวกนั มีความไวใ้จและเช่ือใจกนั เพราะคนขบัรถรับส่ง
นกัเรียนคนนั้น จะตอ้งท าหนา้ท่ีขบัรถให้บุตรหลานของผูป้กครองไปโรงเรียนและรับกลบัมายงับา้น เป็นเวลา
หลายปีติดต่อกนัตั้งแต่เขา้เรียนจนจบการศึกษา ซ่ึงอาจจะเป็น 6 ปี 9 ปี หรือ 12 ปี  และคนขบัรถรับส่งนกัเรียน 
ยงัจะตอ้งท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นพ่อแม่ผูป้กครองดว้ยตลอดเวลาท่ีนกัเรียนอยูบ่นรถคนันั้นดว้ย  ซ่ึงเป็นพฤติกรรม
ทางสังคมชุมชนท่ีเป็นวิถีเฉพาะของรถรับส่งนกัเรียน ท่ีคนขบัรถรถโดยสารประจ าทางหรือรถสาธารณะอยา่ง
อ่ืน ๆ ไม่สามารถท าหรือใหบ้ริการเช่นน้ีได ้    
               ดว้ยเหตุน้ี การตรวจจบั ห้ามรถท่ีไม่ถูกตอ้ง ห้ามรถท่ีไม่ขออนุญาตหรือห้ามรถท่ีดดัแปลง ไม่ให้วิ่ง
รับส่งนกัเรียนต่อไป จึงส่งผลให้คนขบัรถไม่สามารถท าหน้าท่ีขบัรถรับส่งนกัเรียนต่อไปได ้ เพราะชาวบา้นท่ี
น ารถมารับจา้งรับส่งนกัเรียนจะมีรถเพียงคนัเดียว คนัท่ีใช้ในการประกอบอาชีพหรือใชใ้นชีวิตประจ าวนั ก็คือ 
รถคนัเดียวกบัท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน และเม่ือขบัรถรับส่งนกัเรียนต่อไปไม่ได ้การท าหน้าท่ีของคนขบัรถใน
การดูแลนกัเรียนท่ีเปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่เป็นผูป้กครองตามท่ีผูป้กครองนกัเรียนมอบหมายมานั้น  ก็ตอ้งยุติลง 
และถา้มีรถรับส่งนกัเรียนคนัใหม่เกิดข้ึน โดยผูป้กครองและนกัเรียนไม่รู้จกัคนขบัรถคนใหม่นั้นเลย ก็เป็นการ
ยากท่ีจะใหผู้ป้กครองนกัเรียนใหน้กัเรียนเดินทางมากบัรถรับส่งนกัเรียนคนัใหม่นั้น 
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               ดงันั้น โครงการศึกษาวิจยัฯ จึงก าหนดแนวทางใหร้ถคนัเดิมท่ีใชรั้บส่งนกัเรียนอยูน่ั้น สามารถใชรั้บส่ง
นักเรียนได้ต่อไป เพราะคนขับรถคนเดิมนั้น ก็ยงัท าหน้าท่ีขับรถและท าหน้าท่ีเสมือนเป็นพ่อเป็นแม่เป็น
ผูป้กครองของนกัเรียนไดต่้อไป เพียงแต่น ากระบวนการจดัการ ท าให้รถรับส่งนกัเรียนคั้นนั้นมีความปลอดภยั
ตามหลกัวิศวกรรมเพิ่มข้ึน เพื่อให้มีความปลอดภยัเพียงพอต่อการน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน และคนขบัรถท่ีมีความ
พร้อมต่อการท าหน้าท่ี  รูปแบบ(Model) เครือข่ายรถรับส่งนักเรียน น้ี   เป็นรูปแบบการจดัระเบียบรถรับส่ง
นกัเรียนท่ีก าหนดข้ึนใหม่ และมีความแตกต่างจากการจดัการรถรับส่งนกัเรียนท่ีกรมการขนส่งทางบกใชป้ฏิบติั
อยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงความแตกต่างในประเด็นท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

เปรียบเทียบประเด็นการจดัการความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียน 
ประเด็น แนวทางของกรมการขนส่งทางบก เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 

ประเภทของรถ นัง่ส่วนบุคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย.2 ทุกประเภท 
ความปลอดภยัของตวัรถ มาตรฐานจดทะเบียนและช าระภาษี ความปลอดภยัตามหลกัวศิวกรรม 
จ านวนนกัเรียนบนรถ 10 คน ตามความเหมาะสมของรถ 
คุณสมบติัคนขบั ใบอนุญาตขบัข่ีรถยนตเ์กิน 3 ปี ใบอนุญาตขบัข่ี ความรู้และทกัษะ 
คนดูแลนกัเรียน อาย ุ18 ปี ข้ึนไป หวัหนา้นกัเรียนประจ ารถและผูช่้วย 
เคร่ืองมือควบคุมและติดตาม ไม่มี แอพพลิเคชัน่ และ ระบบไลน ์
กระบวนการจดัการ ไม่มี มาตรการ คู่มือ ชุดความรู้  
การตรวจสอบและประเมินผล ไม่มี ประเมินผลทุก 1 เดือน  

ผูป้ฏิบติั เจา้หนา้ท่ีกรมการขนส่งทางบก 

4 ภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
- โรงเรียน โดยผูบ้ริหารและครู 
- นกัเรียนและผูป้กครอง 
- คนขบัรถรับส่งนกัเรียน โดยชมรมฯ 
- เจา้หนา้ท่ีขนส่งและเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

 

               หลงัจากท่ีโครงการศึกษาวิจยั ไดจ้ดัตั้งเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ใน 7 พื้นท่ีของจงัหวดัจนัทบุรีแลว้ 
และมีการติดตามการขบัเคล่ือนเครือข่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งน าเสนอปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการขบัเคล่ือน
เครือข่าย ไปยงักรมการขนส่งทางบก เพื่อหารือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนั ทั้งในดา้นของการแกไ้ขขอ้ก าหนด
ตามแนวทางปฏิบติัในการอนุญาตให้ใชร้ถยนตรั์บจา้งรับส่งนกัเรียน พ.ศ.2559 ของกรมการขนส่งทางบก  และ
ในดา้นของการขบัเคล่ือนเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของงานวิชาการ งาน
ตรวจสภาพรถ และงานทะเบียนรถ เพื่อเป็นการทดลองรูปแบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยัในรูปแบบของ 
“จนัทบุรีโมเดล” เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนปลอดภยั 
               ต่อมา กรมการขนส่งทางบก โดยท่านสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ก าหนดให้
จงัหวดัจนัทบุรีเป็นพื้นท่ีพิเศษเพื่อทดลองน าร่องการขบัเคล่ือนมาตรฐานความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียน ตาม
บนัทึกขอ้ความ ท่ี คค 041934/12342 ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 ใน 4 ประเด็น ดงัน้ี 
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               1. การพฒันาเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน โดยมี 1 โรงเรียนเป็นจุดจดัการ 1 พื้นท่ี 1 จุดจดัการ                
               2. การพฒันาคู่มือ และความรู้ เพื่อก าหนดบทบาทหน้าท่ีของภาคีเครือข่ายในทุกพื้นท่ีของจงัหวดั
จนัทบุรี 
               3. การก าหนดวิธีการ ข้ึนทะเบียน ขอใบอนุญาต การตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนทุกรูปแบบของ
ส านกังานขนส่งจงัหวดัจนัทบุรี รวมถึงก าหนดกระบวนการดา้นงานทะเบียนและภาษีใหมี้ความรวดเร็ว 
               4. ก าหนดให้ส านักงานขนส่งจงัหวดัจนัทบุรีเป็นหน่วยงานหลักในการขบัเคล่ือน โดยมีทีมวิจัย
สนบัสนุนติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมรายงานต่อกรมการขนส่งทางบกเป็นระยะ 

2.  การน าผลการศึกษารูปแบบเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนไปปฏิบัติ  
               รูปแบบเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนโดยมีโรงเรียนเป็นจุดจดัการ  เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถน าไปใชแ้กไ้ข
ปัญหารถรับส่งนกัเรียนในสถานการณ์ปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดงัน้ี 
               1. ควบคุมรถรับส่งนักเรียนทีม่ีอยู่แล้ว           
                   เหตุผล 1) เน่ืองจากไม่สามารถบงัคบัใช้กฎหมายกบัรถรับส่งนักเรียนทุกประเภทได้อย่างเต็มท่ี 
เพราะจะท าให้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน การได้รับการศึกษา และ
ก่อใหเ้กิดปัญหาแก่ผูป้กครองและการจดัการศึกษาของโรงเรียนอยา่งกวา้งขวาง  
                               2) ไม่สามารถปล่อยให้สถานการณ์ไร้ความปลอดภยัเกิดข้ึนแก่รถท่ีชาวบา้นน ามาใชรั้บจา้ง
รับส่งนกัเรียนไดต่้อไป เพราะจะท าใหน้กัเรียนมีความเส่ียงต่อการเดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียน 
                               3) เพื่อให้เกิดกลไกในระดบัพื้นท่ี ท่ีสามารถท าหน้าท่ีในการควบคุมตรวจสอบการใช้รถ
รับส่งนกัเรียนไดต้ลอดเวลา ทั้งในดา้นของรถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนและในดา้นของคนขบัรถ 
                               4) เพื่อควบคุมจ านวนรถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่ถูกตอ้งและท่ีไม่ปลอดภยั ไม่ให้เกิดเพิ่มข้ึนใหม่ 
ใหมี้อยูเ่ท่าท่ีจ  านวนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
                   วิธีการ 1) ก าหนดให้คนขบัรถรถรับส่งนกัเรียนทุกคนัทุกประเภทข้ึนทะเบียน ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด  โดยให้สิทธิแก่รถรับส่งนักเรียนทุกประเภททุกคนัท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีท่ีข้ึนทะเบียน สามารถใช้รับส่ง
นกัเรียนไดต่้อไปตามเดิม  
                               2) คนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีขอข้ึนทะเบียน ตอ้งกรอกขอ้มูลต่าง ๆ ในเอกสารใบข้ึนทะเบียน 
และส่งเอกสารตามท่ีก าหนดใหค้รบถว้นถูกตอ้งในวนัข้ึนทะเบียน 
                               3) ผูข้บัรถตอ้งเขา้รับการประชุมตามวนัและเวลาท่ีก าหนด และน ารถคนัท่ีใชรั้บส่งนกัเรียน
ตามสภาพท่ีเป็นอยู ่มาถ่ายรูปเพื่อท าประวติัรถ 
                               4) คนขบัรถ ตอ้งปรับปรุงรถตามรายการท่ีได้รับแจง้ให้ปรับปรุง ภายในระเวลาท่ีก าหนด 
(ใชว้ธีิการปรับปรุงรายการท่ีส าคญัและจ าเป็นก่อนแบบค่อยเป็นค่อยไป ท าทีละรายการ ตามก าลงัทรัพย)์ 
                               5) คนขบัรถท่ีมีโทรศพัท์ท่ีมีระบบไลน์ จะตอ้งเช่ือมต่อเขา้กลุ่มไลน์ชมรมรถรับส่งนกัเรียน
และเครือข่ายในวนัประชุมให้เรียบร้อย ส่วนคนขบัรถท่ียงัไม่มีโทรศัพท์ ก็ก าหนดเวลาให้ไปจดัซ้ือ ส่วน
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คนขบัรถท่ีสูงอายุหรือใช้งานไม่ได้เป็น ก็ให้มีคนดูแลนักเรียนท าหน้าท่ีแทน หรือใช้นักเรียนท่ีเป็นหัวหน้า
ประจ ารถหรือผูช่้วยท าหนา้ท่ีแทน โดยไม่ตอ้งช าระค่าจา้งรถ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนตอบแทนกนั 
                   ขั้นตอนหลงัการขึน้ทะเบียน                                                                                            
                               1) ประชุมให้ความรู้ เก่ียวกบัการจดัการทางดา้นความปลอดภยัของรถรับส่งนักเรียนดว้ย
กระบวนการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน  และจดัตั้ง
ชมรมรถรับส่งนกัเรียน โดยมีคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียนตามความเหมาะสม ก าหนดบทบาทอ านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียน                       
                               2) ตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนท่ีข้ึนทะเบียน เพื่อให้ปรับปรุงแกไ้ขตวัรถท่ีไม่ปลอดภยัมาก
ท่ีสุดก่อน              
                               3) ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงจดัท าตวัรถใหมี้ความปลอดภยัตามท่ีแจง้ใหจ้ดัท า                          
                               4) พิจารณาอนุญาตใหใ้ชร้ถรับส่งนกัเรียน 
                   การข้ึนทะเบียนรถรับส่งนกัเรียนท่ีมีอยูแ่ลว้ จะท าให้เจา้หนา้ท่ีขนส่ง โรงเรียน และเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
ทราบจ านวนและลกัษณะของรถรับส่งนกัเรียนทุกคนัท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี ทราบขอ้มูลต่าง ๆ ของคนขบัรถและของ
รถ และสามารถควบคุมตรวจสอบติดตามไดต้ลอดเวลา และใชก้ระบวนการของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนใหร้ถ
รับส่งนกัเรียนท่ีไม่ปลอดภยัมีการพฒันาเปล่ียนแปลงไปสู่การเป็นรถรับส่งนกัเรียนท่ีปลอดภยั 
                   ส าหรับคนขบัรถรับส่งนักเรียนท่ีไม่ข้ึนทะเบียนรายงานตวัตามก าหนดเวลา ย่อมตอ้งถือว่าเป็นผู ้
ไม่ให้ความส าคญัต่อความปลอดภยัของนกัเรียน เป็นผูแ้สวงหาประโยชน์จากความปลอดภยัของนกัเรียน เป็นผู ้
เห็นแก่ตวั จึงตอ้งใชม้าตรการทางกฎหมายอยา่งรุนแรง ดว้ยการตรวจจบัและส่งฟ้องศาลใหพ้ิจารณาลงโทษฐาน
ประกอบการขนส่งโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียนตามกฎหมายการขนส่งทางบก เพราะเป็นความผดิตาม
ลกัษณะของการประกอบการขนส่งโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ส่วนรถยนต์ท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนก็ตอ้งถือว่าเป็น
ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการกระท าความผดิ ก็ตอ้งขอให้ศาลมีค าสั่งใหริ้บรถยนตค์นันั้น เพื่อมิให้เป็นเยีย่งอยา่งแก่ผูอ่ื้น
ต่อไป 
                   ผลจากการข้ึนทะเบียนรถรับส่งนักเรียนท่ีมีอยู่แล้วน้ี จะท าให้ไม่มีรถรับส่งนักเรียนท่ีไม่ถูกตอ้ง
เกิดข้ึนอีก เพราะผูท่ี้จะเขา้มาประกอบอาชีพใช้รถรับจา้งรับส่งนักเรียนใหม่ จะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบท่ีมีอยู่
อย่างเคร่งครัด เพราะมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบเกิดข้ึนในรูปแบบเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน และโดยมี
คนขบัรถรับส่งนักเรียนท่ีข้ึนทะเบียนท าหน้าท่ีเป็นผูดู้แลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระดบัพื้นท่ี ซ่ึงเสมือน
เป็นผูช่้วยของเจา้หนา้ท่ีขนส่งในระดบัพื้นท่ี หรืออาจจะเรียกวา่ ท าหนา้ท่ีเป็นสารวตัรรถรับส่งนกัเรียน ก็ได ้
                   ส่วนรถรับส่งนกัเรียนท่ีข้ึนทะเบียนแลว้คงใหใ้ชรั้บส่งนกัเรียนไดต่้อไป เพียงแต่ก าหนดมาตรการใน
การปรับปรุงตวัรถให้ไปสู่ความปลอดภยัในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป แต่ตอ้งให้เป็นไปตามบริบทของพื้นท่ีดว้ย 
เพราะประเด็นการมีรถเดินทางไปโรงเรียนของนกัเรียนเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัดว้ย     
               2. ควบคุมรถรับส่งนักเรียนทีจ่ะเกดิขึน้ใหม่           
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                   หลงัจากท่ีล่วงเลยก าหนดเวลาข้ึนทะเบียน เพื่อจดัระเบียบรถรับส่งนกัเรียนท่ีมีอยูแ่ลว้ ผูท่ี้ประสงค์
จะใช้รถยนต์รับจา้งรับส่งนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้ไม่ได้ข้ึนทะเบียน หรือเป็นผูท่ี้เขา้มาประกอบอาชีพใหม่   
หากตอ้งการประกอบอาชีพใช้รถรับจา้งรับส่งนักเรียน ก็ต้องด าเนินการตามรูปแบบของเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียน ดว้ยการเป็นสมาชิกของชมรมรถรับส่งนกัเรียนและเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ี และปฏิบติัตาม
ระเบียบเก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียนอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงหมายถึง 
                         1) ผูข้บัรถ ผูดู้แลนกัเรียน จะตอ้งเป็นสมาชิกของชมรมรถรับส่งนกัเรียนและเครือข่ายรถรับส่ง
นกัเรียนในพื้นท่ี ผา่นการตรวจสอบประวติัจากคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียน และคณะกรรมการชมรม
รถรับส่งนกัเรียนประชุมรับรองใหป้ระกอบอาชีพใชร้ถรับส่งนกัเรียนได ้
                        2) รถท่ีจะน ามาใชรั้บจา้งรับส่งนกัเรียน ตอ้งเป็นรถยนตส่์วนบุคคลเกิน 7 คน ไม่เกิน 12 คน หรือ
รถยนต ์รย.2 ประเภทรถตูห้รือรถกระบะนัง่ส่วนบุคคล เท่านั้น จะใชร้ถประเภทอ่ืน ไม่ได ้
                         3) ตวัรถ อุปกรณ์และส่วนควบ จะตอ้งเป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
                         4) ติดฟิลม์กรองแสงท่ีมีความเขม้ไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 
                         5) ถา้เป็นรถตู ้ตอ้งเป็นท่ีนัง่แถวตอนตามท่ีจดทะเบียนรถ 
                         6) ถา้เป็นรถกระบะ ตอ้งใชห้ลงัคาตามแบบท่ี ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ(MTEC) 
ออกแบบไวเ้ท่านั้น และไม่มีท่ีนัง่แถวกลาง ไม่ต่อเติมท่ีนัง่ทา้ยรถ 
                         7) รับนกัเรียนในรถไดไ้ม่เกิน 10 คน หรือจ านวนท่ีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด โดยตอ้ง
ยืน่บญัชีนกัเรียนต่อชมรมรถรับส่งนกัเรียนท่ีเป็นสมาชิก ก่อนวนัพิจารณาอนุญาตให้ใชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียน
โดยเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ในเวลาท่ีก าหนด 
                         8) ตลอดเวลาท่ีรับส่งนกัเรียนจะตอ้งมีคนดูแลนกัเรียน 1 คน ท่ีมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 18 ปี 
                         9) คนขับรถและคนดูแลนักเรียน จะต้องมีและใช้โทรศพัท์ท่ีมีระบบไลน์ และสามารถลง
แอพพลิเคชัน่ติดตามนกัเรียน ตามท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนดได ้              
                       10) ผ่านการตรวจสอบรถ ตามข้อ  2 ถึงข้อ 6  และตรวจสอบโทรศัพท์ตามข้อ  9  จาก
คณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียนก่อนทุกคร้ัง    
                       11) ไดรั้บการพิจารณาอนุญาตจากเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนแลว้ จึงจะมีสิทธิใชร้ถรับส่งนกัเรียน
ตามบญัชีนกัเรียนท่ีแสดงต่อชมรมรถรับส่งนกัเรียนนั้นได ้                                      
                   จะเห็นวา่มาตรการทั้ง 11 ขอ้ขา้งตน้น้ี จะเป็นกระบวนการควบคุมในการเขา้มาประกอบอาชีพใชร้ถ
รับจา้งรับส่งนกัเรียนมิให้เกิดข้ึนไดง่้ายเดินไป มีการควบคุมตรวจสอบมาตั้งแต่เร่ิมแรก มีการคดักรองรถและ
ตรวจสอบประวติัคนขบัรถและคนดุแลนักเรียนโดยคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนักเรียน มีกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตโดยเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนทั้ง 4 ภาคีเครือข่าย 
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3.  ข้อเสนอแนะ 
               1. กรมการขนส่งทางบก  
                   ปัจจุบนั กรมการขนส่งทางบก ใช้ขอ้ก าหนดตามกฎกระทรวงก าหนดความปลอดภยัในการรับจา้ง
บรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 เป็นหลกัในการปฏิบติัในการจดัระเบียบรถรับส่งนกัเรียน ส่วนการใชอ้  านาจของ
นายทะเบียน กรมการขนส่งทางบกไดป้ระกาศใชแ้นวทางปฏิบติัในการอนุญาตให้ใชร้ถยนตส่์วนบุคคลรับจา้ง
รับส่งนกัเรียน ตามบนัทึกขอ้ความ ท่ี คค 0408/ว 253 ลงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559  ซ่ึงขอ้ก าหนดตามแนวทาง
ปฏิบติัฉบบัน้ี มีลกัษณะเป็นการขดัแยง้และสวนทางกบัความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในบริบทของพื้นท่ีต่าง ๆ จึงควร
ปรับแกข้อ้ก าหนดตามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว ให้สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบับริบทของพื้นท่ี
และบริบททางสังคม เฉพาะท่ีสามารถด าเนินการได้ทนัที ในระหว่างท่ีรอผลการทดลองขบัเคล่ือนจนัทบุรี
โมเดล ดงัน้ี 
                       1) ปรับแกแ้นวทางปฏิบติัฯ โดยให้เปิดกวา้งเง่ือนไขลกัษณะรถท่ีน ามาใช้รับจา้งรับส่งนักเรียน 
จาก รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย.2 เป็น รถทุกประเภทตามกฎหมายรถยนต ์แทน 
                       2) ยกเลิกขอ้ก าหนดเร่ืองฟิลม์กรองแสงโดยการวดัปริมาณแสงผา่นแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 
เป็น สามารถมองเห็นสภาพในรถไดเ้ป็นอยา่งดี และหา้มติดฟิมลท่ี์มีลกัษณะสะทอ้นแสง(ฟิลม์ปรอท) 
                       3) เพิ่มสถานท่ีตรวจสอบรถ โดยให ้ตรวจสอบรถท่ีสถานตรวจสภาพรถเอกชน(ตรอ.) ได ้
                       4) ยกเลิกการอนุญาตคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา เป็นอนุญาตคร้ังละ 1 ปีการศึกษา   
                       5) ก าหนดให้หัวหน้าหนักเรียนประจ ารถหรือผูช่้วย เป็นคนดูแลนักเรียน ตามกฎกระทรวง
ก าหนดความปลอดภยัในการรับจา้งบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 
                       6) ก าหนดให้อ านาจหน้าท่ีแก่โรงเรียนและสถานศึกษาในการออกหนังสือรับรองหรือไม่ออก
หนงัสือรับรองการเป็นรถรับส่งนกัเรียนไดด้ว้ยตนเอง  
                       7) ก าหนดให้โรงเรียนและสถานศึกษามีอ านาจหนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแลรถ
รับส่งนกัเรียนไดโ้ดยตรง 
                       8) ก าหนดให้ความปลอดภยัของนักเรียนท่ีเดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียนเป็นวาระของความ
ปลอดภยัทางถนน 
                   ในส่วนท่ีจะตอ้งประชุมพิจารณาหารือ มีดงัน้ี 
                       1) ปรับแก้การจดทะเบียนรถบรรทุกส่วนบุคคลให้ง่ายและสะดวกข้ึน เพื่อให้รถบรรทุกส่วน
บุคคลทะเบียน 80 จดทะเบียนเป็นรถโดยสารส่วนบุคคลทะเบียน 40 ได ้
                       2) ออกระเบียบให้รถโดยสารตามกฎหมายขนส่ง ได้แก่ รถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารไม่
ประจ าทาง รถโดยสารส่วนบุคคล ขออนุญาตใชรั้บส่งนกัเรียนได ้
                       3) ก าหนดให้รูปแบบเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน เป็นรูปแบบการอนุญาตให้ใช้รถทุกประเภท
รับจา้งรับส่งนกัเรียน หลงัจากการทดลองรูปแบบจนัทบุรีโมเดลเสร็จส้ิน 
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                       4) ออกระเบียบเก่ียวกับรถรับส่งนักเรียน ท่ีสอดคล้องรองรับกับรูปแบบเครือข่ายรถรับส่ง
นักเรียน และยกเลิกแนวทางปฏิบติัในการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจา้งรับส่งนักเรียน ตามบนัทึก
ขอ้ความ ท่ี คค 0408/ว 253 ลงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 หลงัจากการทดลองรูปแบบจนัทบุรีโมเดลเสร็จส้ิน 
                       5) เสนอต่อกระทรวงคมนาคม พิจารณาออกกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการรับส่งนักเรียนข้ึนใหม่ ใน
ลกัษณะของการจดัการในพื้นท่ีรูปแบบเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน                        
               2. กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
                       1) ก าหนดมาตรการให้โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง มีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีในการ
ควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแลรถรับส่งนกัเรียน ในดา้นของการออกหรือไม่ออกหนงัสือรับรองการเป็นรถ
รับส่งนักเรียน และในดา้นของการรับส่งนักเรียนตลอดภาคการศึกษา ดว้ยรูปแบบเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
หรือด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 3 ภาคี ระหว่าง โรงเรียน ผูป้กครอง และชมรมรถรับส่งนักเรียนในพื้นท่ี                          
2) ก าหนดให้ ผูบ้ริหารโรงเรียน เป็นจุดจดัการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน และแต่งตั้งครูงานกิจการนกัเรียน ท า
หนา้ท่ีเป็นครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 คน 
                       2) ก าหนดให ้รูปแบบเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน เป็นภารกิจหน่ึงของงานกิจการนกัเรียน 
                       3) ก าหนดให้ ผูบ้ริหารโรงเรียน เป็นจุดจดัการเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน และแต่งตั้งครูงาน
กิจการนกัเรียน ท าหนา้ท่ีเป็นครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 คน 
                       4) จดัสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินการของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
                       5) ก าหนดความดีความชอบและขั้นพิเศษของครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียนเป็นประจ าทุกปี 
                       6) ก าหนดให้ความปลอดภยัของนักเรียนในการเดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียน เป็นวาระของ
กระทรวงศึกษาธิการและของทุกโรงเรียน 
               3. กระทรวงคมนาคม 
                       1) ก ากบัดูแลติดตามการจดัการรถรับส่งนกัเรียนของกรมการขนส่งทางบกและส านกังานขนส่ง
จงัหวดัอย่างใกล้ชิด และก าหนดเป็นค าสั่งหรือนโยบาย ให้ออกระเบียบหรือแนวทางปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบั
บริบทของพื้นท่ี ดว้ยกระบวนการสีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
                       2) ออกกฎหมายใหม่ ส าหรับการรับส่งนกัเรียนข้ึนเป็นการเฉพาะ เพื่อแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์
ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนจากกฎหมายไม่สอดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ี และเป็นอุปสรรคในการขบัเคล่ือนและพฒันา
สังคมของประเทศ           
                       3) ก าหนดใหค้วามปลอดภยัของนกัเรียนเป็นวาระของชาติ 
               4. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
                       ก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัพื้นท่ีร่วมเป็นภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน และก าหนดให้ความ
ปลอดภยัของการรับส่งนกัเรียนเป็นวาระของส านกังานต ารวจแห่งชาติ   

………………………. 
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ภาคผนวกที่ 1 

ค ำสัง่ ขอ้กฎหมำย และ สรุปกำรประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงกำรฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติการขนสงทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 

   
 
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา  ๗  และมาตรา  ๗๑  วรรคหนึ่ ง  แหง

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
สภาพ เครื่องอุปกรณ และสวนควบของรถที่ใชในการ 

ขนสงผูโดยสาร และรถขนาดเล็ก 
   

 
สวนที่ ๑ 

เครื่องอุปกรณและสวนควบของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสาร 
มาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ มาตรฐาน ๓ มาตรฐาน ๔ มาตรฐาน ๖ 

มาตรฐาน ๗ และรถขนาดเล็ก 
   

 
ขอ ๑  รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ 

มาตรา ๖ มาตรา ๗ และรถขนาดเล็กจะตองมีเครื่องอุปกรณและสวนควบดังตอไปนี ้
(๑) คัสซี ตามแบบที่กรมการขนสงทางบกเห็นชอบใหใชเปนคัสซีรถโดยสาร แต

ทั้งนี้ จะตองประกอบดวย 
 (ก) โครงคัสซี ทําดวยโลหะแข็งแรงตลอดความยาวของตัวถังรถ เมื่อตอ

ตัวถังแลวสามารถรับน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดทุกสภาพการใชงานของรถ 
 (ข) กันชน ทั้งกันชนหนาและกันชนทายที่ติดตั้งเสมอกับหนารถและทายรถ

หรือย่ืนจากหนารถและทายรถระยะหางพอสมควร 
 (ค) ระบบบังคับเลี้ยวที่ทํางานไดคลองตัว พวงมาลัยอยูในตําแหนงที่ผูขับ

รถสามารถบังคับรถไดสะดวกและปลอดภัย กลไกบังคับตองไมสัมผัสกับสวนอื่นใดของรถ 
อัตราสวนระหวางมุมหมุนของพวงมาลัยกับมุมเลี้ยวของลอทั้งซายและขวาตองใกลเคียงกันแรงที่
ใชหมุนพวงมาลัยใหรถเลี้ยวซายหรือขวาจะตองใกลเคียงกัน และไมมากเกินสมควร 

 (ง) กงลอและยาง 
 กงลอทําดวยโลหะ และยางเปนชนิดกลวงสูบลมที่มีขนาดสามารถรับน้ําหนัก

เต็มอัตราบรรทุกไดโดยปลอดภัย 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๑๙/ฉบับพิเศษหนา ๑/๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 (จ) เพลาลอ ที่มีขนาดสามารถรับน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดโดยปลอดภัย 
 (ฉ) สปริงและเครื่องผอนคลายความสั่นสะเทือน 
 สปริงมีขนาดสามารถรับน้ําหนักและการสั่นสะเทือนของตัวรถเต็มอัตรา

บรรทุกไดโดยปลอดภัย และมีเครื่องผอนคลายความสั่นสะเทือนที่ลอทุกลอ เพลาละไมนอยกวา๒ 
ชุด ซึ่งสามารถผอนคลายความสั่นสะเทือนไดตามสมควร 

 สําหรับรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๓ (จ) มาตรา ๓ (ฉ) และ
รถขนาดเล็ก จะมีเครื่องผอนคลายความสั่นสะเทือนเฉพาะเพลาหนาก็ได 

 (ช) แผนบังโคลน ที่ลอทุกลอ มีขนาดอยางนอยเต็มความกวางของยางลอ
ทําดวยโลหะหรือยางหรือวัสดุอ่ืนใด ทั้งนี้ อาจใชพ้ืนรถที่เปนโลหะแทนแผนบังโคลนได แต
ดานหลังลอทุกลอตองมีแผนยางแขวนไวเต็มความกวางของยางลอ ระยะหางพอสมควร และสูง
จากพื้นไมเกิน ๒๕ เซนติเมตร 

 (ซ) หามลอมือ ที่มีประสิทธิภาพตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศ
กําหนด 

 (ฌ) หามลอเทา ที่บังคับที่ลอทุกลอ ซึ่งจะเปนระบบไฮดรอลิค หรือระบบ
ลมก็ได ถาเปนระบบลมใหมีเครื่องวัดความดันของลมหรือสัญญาณเตือนติดไวในที่ซึ่งผูขับรถ
มองเห็นไดงาย ทั้งนี้ โดยมีประสิทธิภาพตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 

 รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๖ จะตองมีระบบหามลอฉุกเฉินที่
สามารถทําใหรถตอนทายหยุดไดโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่รถพวงหลุดจากรถตอนหนา 

 (ญ) เครื่องกําเนิดพลังงาน ที่สามารถขับเคลื่อนรถในขณะที่มีน้ําหนักเต็ม
อัตราบรรทุกไดดวยความเร็วเหมาะสมและในสภาพใชงานตามปกติ ซึ่งตองไมเกินเกณฑกําลังที่
กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด และเคร่ืองกําเนิดพลังงานจะตองไมทําใหเกิดกาซฝุน ควัน 
ละอองเคมี และเสียงเกินเกณฑที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด ทั้งนี้ ใหมีฝาครอบเครื่อง
กําเนิดพลังงานขนาดปดเครื่องไดสนิท และสามารถเก็บเสียงไดตามความเหมาะสม 

 (ฎ) ระบบไอเสีย ที่มีเครื่องระงับเสียงและมีการบังหรือกันทอไอเสียมิให
สัมผัสกับวัสดุติดไฟงาย อันเปนสวนประกอบของรถ สวนปลายของทอไอเสียตองขนานกับผิวทา
และตรงออกทายรถ 

 สําหรับรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มีทางขึ้นลงดานทายรถสวนปลายทอ
ไอเสียตองขนานกับผิวทางและเบนออกตรงมุมทายรถดานขวา 

 (ฏ) ระบบสงกําลังงาน ประกอบดวยคลัทช เฟองสงกําลัง เพลาสงกําลังขอ
ตอ และเฟองทายสามารถสงกําลังขับเคลื่อนรถในขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดโดย
ปลอดภัยและใหมีหวงหรือโซรองรับเพลาสงกําลังที่ทําดวยโลหะที่มีขนาดสามารถรองรับเพลาสง
กําลังในกรณีที่หลุดหรือขาดไมใหกระแทกผิวทางได 

 (ฐ) ระบบสตารทเครื่องกําเนิดพลังงาน พรอมสวิทชที่ผูขับสามารถสตารท
เครื่องไดจากที่นั่งผูขับรถ 

 (ฑ) ระบบไฟฟา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 ใหใชสายไฟฟาที่มีฉนวนหุมสาย และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณ
กระแสไฟฟาที่ผานสายนั้นการเดินสายไฟภายในและภายนอกตองเรียบรอย และไมเปนเหตุให
เกิดการลัดวงจรหรือเกิดอันตรายไดงายสวนตัวถังที่ทําดวยวัสดุส่ือไฟฟาตองตอใหรวมกับ
แบตเตอรี่ของรถ และแบตเตอรี่ตองยึดแนนกับตัวรถ ในกรณีที่แบตเตอรี่อยูในชองแคบของตัวถัง 
จะตองมีไมหรือฉนวนกั้นตามความเหมาะสมดวย 

 (ฒ) แตรสัญญาณ ชนิดไฟฟาเสียงเดียว ดังพอสมควร ความดังของเสียง
แตรจะตองอยูในเกณฑที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด แตรสัญญาณอยางอ่ืนนอกจาก
แตรไฟฟาหากจะนํามาใช ตองไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบกหามนําแตรสัญญาณ
ที่มีเสียงทําใหเกิดความรําคาญหรือรบกวนสาธารณชนมาใช 

 (ณ) ถังเช้ือเพลิง ที่ใชกับเครื่องกําเนิดพลังงานซึ่งมีสภาพไมร่ัวซึม มีฝาปด
อยางดีและมีขนาดพอสมควร ติดตั้งไวในที่ที่ปลอดภัย ซึ่งปองกันการเกิดเพลิงไหม รวมทั้งทอสง
เช้ือเพลิงตองมีสภาพดี ไมร่ัวซึมหรือเกิดอันตรายไดงาย 

 (ด) เครื่องวัดความเร็ว สามารถอานความเร็วของรถเปนกิโลเมตรตอช่ัวโมง 
คลาดเคลื่อนไดไมเกินรอยละสิบ และจะตองมีแสงสวางใหสามารถอานความเร็วในเวลากลางคืน
ได 

 (ต) เครื่องบันทึกความเร็ว ชนิดที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสง
ทางบก ซึ่งสามารถบันทึกระยะทาง เวลา และความเร็วของรถตลอดเวลา ๒๔ ช่ัวโมง บน
กระดาษกราฟโดยอัตโนมัติ 

ประเภทและลักษณะของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารและรถขนาดเล็กที่จะบังคับ
ใหมีเครื่องบันทึกความเร็วตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 

(๒) ตัวถัง ยึดติดกับโครงคัสซีอยางมั่นคงแข็งแรง สามารถรับน้ําหนักเต็มอัตรา
บรรทุกไดทุกสภาพการใชงานของรถ รูปรางภายนอกตองไมมีสวนยื่นที่แหลมหรือคมอันอาจ
กอใหเกิดอันตรายแบบตัวถังของรถ ใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด หรือ
ตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบแลว แตทั้งนี้ จะตองประกอบดวย 

 (ก)๒ กระจกกันลม และสวนประกอบของตัวถังที่เปนกระจก ตองเปน
กระจกนิรภัยตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ 

 กระจกกันลมหนา ตองมีขนาดที่ผูขับรถสามารถมองเห็นสภาพการจราจรได
ดี และหามมิใหนําวัสดุอ่ืนใดมาติดหรือบังสวนใดสวนหนึ่งของกระจก เวนแตเปนการติด
เครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด หรือเปนการติดวัสดุเพ่ือบังหรือกรองแสงแดดไว
ที่ดานบนของกระจกตามขนาดที่กรมการขนสงทางบกกําหนด 

 กระจกกันลมหลังของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๒ (จ) ที่มี
จํานวนที่นั่งไมเกิน ๑๒ ที่นั่ง และมาตรฐาน ๓ (ฉ) หามมิใหนําวัสดุอ่ืนใดมาติดหรือบังสวนหนึ่ง
สวนใดของกระจก เวนแตเปนการติดฟลมกรองแสงซึ่งเมื่อวัดผานของแสงแลว แสงตองผานทั้ง
                                                 

๒ ขอ ๑ (๒) (ก) แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กระจกและฟลมกรองแสงไดไมนอยกวารอยละ ๔๐๓ 
 (ข)๔ กระจกเงาสําหรับมองหลังอยางนอย ๓ บาน ซึ่งทําใหผูขับรถมองเห็น

สภาพการจราจรดานขาง ดานหลัง และประตูทางขึ้นลงของผูโดยสารไดทุกขณะ 
 (ค) เครื่องปดน้ําฝน มีใบปดน้ําที่กระจกหนารถ และมีขนาดที่สามารถปด

น้ําไดเนื้อที่กวางพอที่ผูขับรถมองเห็นสภาพการจราจรดานหนารถไดอยางชัดเจน 
 สําหรับรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๔ ตองมีใบปดน้ําที่กระจก

หนารถชั้นบนดวย 
 (ง) สีภายนอกและภายในซึ่งมีลักษณะเรียบรอย 
 (จ) ตัวอักษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายอื่นใดที่ดานขาง ดานหนา และดาน

ทายของตัวถังใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด หรือตามที่กรมการขนสงทาง
บกใหความเห็นชอบ 

 (ฉ) หลังคา ทําดวยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง สามารถกันแดดกันฝนได 
 สําหรับรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๓ (จ) และมาตรา ๓ (ฉ) 

ในประเภทการขนสงสวนบุคคล หลังคาจะทําดวยผาใบหรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณภาพทัดเทียมกันก็ได 
 (ช) พ้ืนรถ พ้ืนที่มั่นคงแข็งแรง สําหรับพื้นชั้นบนของรถที่ใชในการขนสง

ผูโดยสารมาตรฐาน ๔ ตองมั่นคงแข็งแรง มีพ้ืนยางหรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน ปูเต็ม
ความกวางและความยาวของพื้นรถ ใตพ้ืนชั้นบนตองมีฝากรุโดยทั่วไป 

 (ซ)๕ หนาตางที่ดานขางรถซึ่งมีขนาดและจํานวนตามสมควร บานหนาตาง
เปนชนิดปดเปดไดทําดวยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง สามารถกันแดดกันฝนได มีกลอนหรือสลักสําหรับ
ยึด ถาบานหนาตางทําดวยวัสดุโปรงแสงตองมีวัสดุสําหรับบังหรือกรองแสงแดดขนาดเต็มพื้นที่
ของวัสดุโปรงแสงนั้น 

 บานหนาตางของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ 
มาตรฐาน ๔ (ก) (ข) (ค) (ง) และมาตรฐาน ๖ (ก) จะเปนชนิดปดเปดไมไดก็ได ถาเปนชนิด
ปดเปดไมได ตัวถังจะตองมีระบบการถายเทอากาศไดดี ในกรณีที่เครื่องปรับอากาศขัดของ 

 บานหนาตางของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๓ (จ) (ฉ) และรถ
ขนาดเล็กจะใชผาใบหรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณภาพทัดเทียมกันแทนบานหนาตางก็ได แตตองมีที่สําหรับ
ยึดติดกับตัวถัง 

 บานหนาตางของรถ ที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๒ (จ) ที่มีจํานวน
ที่นั่งไมเกิน ๑๒ ที่นั่ง และมาตรฐาน ๓ (ฉ) ถาทําดวยวัสดุโปรงแสง หามมิใหนําวัสดุอ่ืนใดมาติด

                                                 
๓ ขอ ๑ (๒) (ก) วรรคสาม เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔ ขอ ๑ (๒) (ข) แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕ ขอ ๑ (๒) (ซ) แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือบังสวนหนึ่งสวนใดของวัสดุโปรงแสงนั้น เวนแตเปนการติดฟลมกรองแสงซึ่งเมื่อวัดผานของ
แสงแลว แสงตองผานทั้งกระจกและฟลมกรองแสงไดไมนอยกวารอยละ ๔๐๖ 

 (ฌ) ประตูทางขึ้นลงและประตูฉุกเฉิน 
 บานประตูทางขึ้นลง อยูที่ดานขางหรือที่ดานทายของรถ ในกรณีที่ประตูทาง

ข้ึนลงอยูที่ดานขาง บันไดทางขึ้นลงจะตองไมย่ืนออกนอกรถ ในกรณีที่ประตูทางขึ้นลงอยูที่ดาน
ทายของรถ บันไดทางขึ้นลงใหย่ืนออกนอกรถได 

 ประตูฉุกเฉิน อยูที่ดานขางขางขวาหรือที่ดานทายของรถมีบานประตูเต็ม
สวนกวางและสวนสูง มีเครื่องหมายแสดงวาเปนประตูฉุกเฉินพรอมดวยคําอธิบายวิธีเปดเปน
ภาษาไทย 

 ประเภทและลักษณะของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารและรถขนาดเล็กที่จะ
บังคับใหมีประตูทางขึ้นลงและประตูฉุกเฉิน จํานวนขนาดและตําแหนงประตูทางข้ึนลงและประตู
ฉุกเฉินใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด หรือตามที่กรมการขนสงทางบกให
ความเห็นชอบ 

 (ญ) ที่นั่งผูขับรถซึ่งแยกตางหากจากที่นั่งผูโดยสาร สามารถปรับเลื่อนได
ตามความเหมาะสมตรึงแนนกับพื้นรถอยูในตําแหนงที่สามารถบังคับรถไดดีและมองเห็นสภาพ
การจราจรดานหนา ดานขาง และดานหลัง เมื่อใชกระจกสําหรับมองหลังไดอยางชัดเจน 

 (ฎ) ที่นั่งผูโดยสาร ตรึงแนนกับพื้นรถ 
 แบบและการจัดวางที่นั่งของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารแตละมาตรฐาน 

ใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนดหรือตามที่กรมการขนสงทางบกใหความ
เห็นชอบ 

 (ฏ) หองผูขับรถหรือราวกั้นผูขับรถที่มั่นคงแข็งแรงสําหรับแยกผูขับรถให
อยูคนละสวนกับผูโดยสาร 

 สําหรับรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๒ (จ) มาตรฐาน ๓ (จ) 
มาตรฐาน ๓ (ฉ) และรถขนาดเล็ก จะมีราวกั้นผูขับรถหรือไมก็ได 

 (ฐ) ราวยึดเหนี่ยว ที่มั่นคงแข็งแรงและสะอาดเรียบรอยตรงแนนกับเพดาน
ภายในโดยมีความยาวและระยะหางตามความเหมาะสม หรือมีที่ยึดเหนี่ยวอื่นใดที่ใชการได
ทัดเทียมกันและที่ประตูทางขึ้นลงตองมีราวสําหรับยึดเหนี่ยวติดไวตามความเหมาะสมอยางนอย
ประตูละ ๑ ราว 

 (ฑ) กร่ิงสัญญาณหยุดรถ ที่มีเสียงดังพอสมควร พรอมดวยที่กดกริ่ง
สัญญาณติดไวภายในรถ 

 ประเภทและลักษณะของรถ ที่ใชในการขนสงผูโดยสารและรถขนาดเล็กที่จะ
บังคับใหมีกร่ิงสัญญาณหยุดรถ จํานวนและตําแหนงที่ติดตั้งกร่ิงสัญญาณหยุดรถ ใหเปนไปตามที่
กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด หรือตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ 

                                                 
๖ ขอ ๑ (๒) (ซ) วรรคสี่ เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 (ฒ)๗ แผนสะทอนแสงสีแดง จํานวน ๒ แผน หรือ ๔ แผน มีลักษณะเปน
วงกลม สามเหลี่ยมดานเทา ส่ีเหล่ียมจัตุรัส หรือส่ีเหล่ียมผืนผา อยางใดอยางหนึ่ง ในกรณีที่รถมี
ความกวางเกิน ๒.๑๐ เมตร แผนสะทอนแสงที่มีลักษณะเปนวงกลมตองมีเสนผาศูนยกลางยาวไม
นอยกวา ๕ เซนติเมตร หรือหากมีลักษณะเปนสามเหลี่ยมดานเทา ส่ีเหล่ียมจัตุ รัส หรือ
ส่ีเหล่ียมผืนผา ตองมีความยาวดานละไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร แลวแตกรณี ติดที่ดานทายรถขาง
ซายและขางขวามีจํานวนเทากันทั้งสองขาง สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๔๐ เซนติเมตร แตไมเกิน 
๑.๔๐ เมตร แผนริมสุดหางจากดานขางริมสุดของทายรถไมเกิน ๔๐ เซนติเมตร สามารถสะทอน
แสงเห็นไดในเวลากลางคืนในระยะไมนอยกวา ๑๕๐ เมตร 

 (ณ)๘ เข็มขัดนิรภัย ตามประเภทของรถและตามแบบที่กรมการขนสงทาง
บกประกาศกําหนด 

(๓)๙ โคมไฟดังตอไปนี้ ที่มีกําลังไฟและความสองสวางตามที่กรมการขนสงทาง
บกประกาศกําหนด 

 (ก) โคมไฟแสงพุงไกล แสงขาวหรือเหลืองออน จํานวน ๒ ดวง ติดอยูใน
ระดับเดียวกันที่ดานหนารถขางซายและขางขวา แหงละ ๑ ดวง โคมไฟทุกดวงตองใหแสงสี
เดียวกัน สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๔๐ เซนติเมตร แตไมเกิน ๑.๓๕ เมตร 

 โคมไฟแสงพุงไกลจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะที่โคมไฟทายใหแสงสวาง
ดวยเทานั้น เวนแตเปนการใหแสงสัญญาณชั่วขณะ 

 (ข) โคมไฟแสงพุงต่ํา แสงขาวหรือเหลืองออน ที่ใหแสงสีเดียวกับโคมไฟ
แสงพุงไกล จํานวน ๒ ดวง ติดอยูในระดับเดียวกันที่ดานหนารถขางซายและขางขวา แหงละ ๑ 
ดวง สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๔๐ เซนติเมตร แตไมเกิน ๑.๓๕ เมตร หางจากดานขางริมสุดของ
หนารถไมเกิน ๔๐ เซนติเมตร 

 โคมไฟแสงพุงต่ําจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะที่โคมไฟทายใหแสงสวาง
ดวยเทานั้น 

 (ค) โคมไฟแสดงความกวางของรถ แสงขาวหรือเหลือง จํานวน ๒ ดวง 
หรือ ๔ ดวง ติดอยูในระดับเดียวกันที่ดานหนารถขางซายและขางขวามีจํานวนเทากันทั้งสองขาง 
โคมไฟทุกดวงตองใหแสงสีเดียวกัน สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๒.๑๐ 
เมตร โคมไฟดวงริมสุดหางจากดานขางริมสุดของหนารถไมเกิน ๔๐ เซนติเมตร 

 โคมไฟแสดงความกวางของรถจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะที่โคมไฟทาย
ใหแสงสวางดวยเทานั้น 

                                                 
๗ ขอ ๑ (๒) (ฒ) แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๘ ขอ ๑ (๒) (ณ) เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๙ ขอ ๑ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 (ง) โคมไฟเลี้ยว ชนิดใชไฟกระพริบ แสงเหลือง ติดที่ดานหนา จํานวน ๒ 
ดวง และแสงเหลืองหรือแดง ติดที่ดานทายจํานวน ๒ ดวง หรือ ๔ ดวง ในกรณีที่รถมีความกวาง
เกิน ๒.๑๐ เมตร โคมไฟเลี้ยวดานทายจะมีจํานวน ๖ ดวงก็ได โดยใหติดไวที่ขางซายและขางขวามี
จํานวนเทากันทั้งสองขาง โคมไฟทุกดวงที่ติดที่ดานทายตองใหแสงสีเดียวกัน โคมไฟดวงริมสุด
หางจากดานขางริมสุดของหนารถหรือทายรถไมเกิน ๔๐ เซนติเมตร และดวงลางสุดอยูสูงจากผิว
ทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๒.๑๐ เมตร โคมไฟเลี้ยวทุกดวงที่อยูขางเดียวกันตอง
กระพริบพรอมกันในขณะที่รถใหสัญญาณเลี้ยว 

 (จ) โคมไฟทาย แสงแดง จํานวน ๒ ดวง หรือ ๔ ดวง ในกรณีที่รถมีความ
กวางเกิน ๒.๑๐ เมตรจะมีจํานวน ๖ ดวงก็ได ติดอยูในระดับเดียวกันที่ดานทายขางซายและขาง
ขวา มีจํานวนเทากันทั้งสองขาง สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๒.๑๐ เมตร 
โคมไฟดวงริมสุดหางจากดานขางริมสุดของทายรถไมเกิน ๔๐ เซนติเมตร 

 (ฉ) โคมไฟหยุดแสงแดง จํานวน ๒ ดวง หรือ ๔ ดวง ติดอยูในระดับ
เดียวกันที่ดานทายรถขางซายและขวา มีจํานวนเทากันทั้งสองขางสูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ 
เซนติเมตร แตไมเกิน ๒.๑๐ เมตร โคมไฟดวงริมสุดอยูหางจากดานขางริมสุดของทายรถไมเกิน 
๔๐ เซนติเมตร  

 โคมไฟหยุดจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะที่ใชหามลอเทานั้นและแสงตอง
สม่ําเสมอคงที่ไมกระพริบ โคมไฟหยุดถารวมอยูในโคมไฟทายจะตองมีความสวางมากวาความ
สวางของโคมไฟทายนั้น 

 (ช) โคมไฟถอยหลัง แสงขาว จํานวนไมเกิน ๒ ดวง ติดอยูทายรถ สูงจาก
ผิวทางไมนอยกวา ๒๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๒.๑๐ เมตร ในกรณีที่มี ๒ ดวง ตองติดอยูในระดับ
เดียวกันและหางจากแนวกึ่งกลางทายรถเทากันทั้งสองขาง 

 โคมไฟถอยหลังจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะที่เขาเกียรถอยหลังเทานั้น 
 (ซ) โคมไฟสองปายทะเบียน แสงขาว อยางนอย ๑ ดวง แตไมเกิน ๒ ดวง 

ติดอยูดานบนดานลาง หรือดานขางของแผนปายทะเบียนทายรถมีความสวางสามารถอานปาย
ทะเบียนรถไดชัดเจนในระยะไมนอยกวา ๒๐ เมตร จากทายรถ และตองมีที่บังมิใหแสงพุงออกไป
ทางทายรถ 

 โคมไฟสองปายทะเบียนตองใหแสงสวางพรอมกับโคมไฟทาย 
 (ฌ) โคมไฟแสดงสวนสูงและประเภทของรถสําหรับรถที่มีความสูงเกิน 

๒.๕๐ เมตร จํานวน ๔ ดวง ติดไวที่ดานหนาตอนบนของหลังคารถ ดวงริมสุดอยูหางจากดานขาง
ริมสุดของหนารถไมเกิน ๑๐ เซนติเมตร ดวงในหางจากดวงริมเปนระยะประมาณ ๔๐ เซนติเมตร 
และใหมีโคมไฟแสงแดงดานทายตอนบนของหลังคารถ จํานวน ๒ ดวง ติดไวริมสุดของทายรถ
ขางละ ๑ ดวง  

 โคมไฟแสดงสวนสูงและประเภทของรถที่ติดไวที่ดานหนาตอนบนของ
หลังคารถใหใช ดังนี ้

(๑) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารในประเภทการขนสงประจําทางใช



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แสงน้ําเงิน 
(๒) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารในประเภทการขนสงไมประจําทาง

ใชแสงเหลือง 
(๓) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารในประเภทการขนสงสวนบุคคลใช

แสงขาว 
(๔) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารในประเภทการขนสงโดยรถขนาด

เล็กใชแสงมวง 
 (ญ) โคมไฟภายในรถ แสงขาว ติดไวภายในรถ ใหแสงสวางพอสมควร 

และจะมีโคมไฟสําหรับอานหนังสือประจําทุกที่นั่งดวยก็ได 
 ประเภทและลักษณะของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารและรถขนาดเล็กที่

จะตองมีโคมไฟภายในรถ รวมทั้งจํานวนและตําแหนงของโคมไฟภายในรถ ใหเปนไปตามที่
กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 

 (ฎ) โคมไฟสองปายแสดงเสนทาง แสงขาว ติดที่ดานหนารถใหแสงสวาง
พอสมควรที่ปายแสดงเสนทาง 

 
ขอ ๑ ทวิ๑๐  รถตามขอ ๑ อาจมีเครื่องอุปกรณอ่ืนสําหรับรถไดภายใตเง่ือนไข 

ดังตอไปนี้ 
(๑) โคมไฟดังตอไปนี้ ถาจะนํามาใชตองมีกําลังไฟและความสองสวางตามที่

กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 
 (ก) โคมไฟแสงพุงไกล จํานวน ๒ ดวง มีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ 

(๓) (ก) 
 (ข) โคมไฟขางรถ แสงเหลือง แตถาแสงสวางสองออกไปทางทายรถหรือ

เปนโคมไฟดวงทายจะใหแสงแดงก็ได ติดอยูสูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน 
๒.๑๐ เมตร ที่ขางซายและขางขวารถตอนหนาแหงละ ๑ ดวง หรือตอนทายแหงละ ๑ ดวง ใน
กรณีที่รถมีความยาวเกิน ๗.๕๐ เมตร จะมีโคมไฟขางรถที่ก่ึงกลางระหวางโคมไฟขางรถดวงหนา
และดวงทายอีกแหงละ ๑ ดวงก็ได โคมไฟขางซายและขางขวาตองอยูในระดับและตําแหนง
เดียวกันและใหแสงสีเดียวกัน 

 โคมไฟขางรถจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะที่โคมไฟทายใหแสงสวางดวย
เทานั้น 

 (ค) โคมไฟเลี้ยวขางรถ ชนิดใชไฟกระพริบ แสงเหลือง ติดอยูสูงจากผิวทาง
ไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๒.๑๐ เมตร ที่ขางซายและขางขวารถตอนหนาแหงละ ๑ 
ดวง หรือตอนทายแหงละ ๑ ดวง ในกรณีที่รถมีความยาวเกิน ๗.๕๐ เมตร จะมีโคมไฟเลี้ยวขาง
รถที่ก่ึงกลางระหวางโคมไฟเลี้ยวขางรถดวงหนาและดวงทายอีกแหงละ ๑ ดวงก็ได โคมไฟขางซาย

                                                 
๑๐ ขอ ๑ ทวิ เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และขางขวาตองอยูในระดับและตําแหนงเดียวกัน 
 โคมไฟเลี้ยวขางรถทุกดวงตองกระพริบพรอมกับโคมไฟเลี้ยวที่ดานหนาและ

ดานทายที่อยูขางเดียวกัน 
 (ง) โคมไฟตัดหมอก แสงขาวหรือเหลืองออน จํานวนไมเกิน ๒ ดวง ติดที่

หนารถสูงจากผิวทางไมนอยกวา ๒๕ เซนติเมตร แตอยูสูงไมเกินโคมไฟแสงพุงต่ําถามี ๑ ดวงให
ติดที่ก่ึงกลางหนารถ แตถามี ๒ ดวง ใหติดในระดับเดียวกัน และหางจากกึ่งกลางหนารถเทากัน
ทั้งสองขางโคมไฟทุกดวงตองใหแสงสีเดียวกัน 

 โคมไฟตัดหมอกจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะที่โคมไฟแสดงความกวาง
ของรถและโคมไฟทายใหแสงสวางดวยเทานั้น ศูนยรวมแสงตองอยูต่ํากวาแนวขนานกับพื้นทาง
ราบไมนอยกวา ๒ องศา หรือ ๐.๒๐ เมตร ในระยะ ๗.๕๐ เมตร และไมเฉไปทางขวา 

 (จ) โคมไฟหยุด แสงแดง จํานวนไมเกิน ๒ ดวง ติดอยูในตําแหนงที่ใหแสง
สวางออกไปทางทายรถ สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร ถามี ๑ ดวง ตองอยูในแนว
ก่ึงกลางทายรถ แตถามี ๒ ดวง ตองอยูในระดับเดียวกัน และหางจากแนวกึ่งกลางทายรถเทากัน
ทั้งสองขาง 

 โคมไฟหยุดจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะที่ใชหามลอเทานั้นและแสงตอง
สม่ําเสมอคงที่ไมกระพริบ 

(๒) โคมไฟอื่นนอกจากที่กําหนดไวในขอนี้และขอ ๑ (๓) ถาจะนํามาใชตอง
เปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ 

 
ขอ ๒  นอกจากจะตองมีเครื่องอุปกรณและสวนควบตามที่กําหนดไวในขอ ๑ 

แลว รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๖ จะตองมีอุปกรณตอพวงที่สามารถใหรถตอนทาย
เคลื่อนตัวขึ้นลง และเล้ียวตามรถตอนหนาไดโดยปลอดภัย และมีเครื่องบังคับที่ทําใหรถที่ใชใน
การขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๖ ถอยหลังไดเสมือนเปนรถตอนเดียวกันดวย 

 
ขอ ๓  รถตามขอ ๑ ที่กําหนดใหมีที่สําหรับผูโดยสารยืนไดใหบริเวณพื้นที่

สําหรับผูโดยสารยืนตองเปนพื้นที่ราบซึ่งมีความกวางและความยาวพอเหมาะที่จะใหผูโดยสารยืน
ไดโดยถือเกณฑพ้ืนที่ไมนอยกวา ๑,๒๐๐ ตารางเซนติเมตร ตอผูโดยสารยืน ๑ คน 

 
ขอ ๔๑๑  รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ มาตรฐาน ๓ 

และมาตรฐาน ๖ ซึ่งมีที่เก็บสัมภาระได ใหมีที่เก็บสัมภาระไวที่ดานลางของรถหรือช้ันภายในรถ 
รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๓ (ข) (ง) (จ) (ฉ) ซึ่งมีที่เก็บสัมภาระ

ได ใหมีที่เก็บสัมภาระไวที่ดานลางของรถนั้นภายในรถหรือบนหลังคาก็ได 
รถขนาดเล็ก ใหมีที่เก็บสัมภาระไวบนหลังคาหรือภายในรถ โดยจะมีไวที่ดานลาง

ดวยก็ได 
                                                 

๑๑ ขอ ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๕๑๒  รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๓ มาตรฐาน ๔ 

(ก) (ข) (ค) (ง) มาตรฐาน ๕ (ก) และมาตรฐาน ๖ (ก) ใหมีเครื่องปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถปรับอากาศภายในรถใหมีอุณหภูมิสม่ําเสมอพอเหมาะ และมีพัดลมดูด
อากาศอยางนอย ๒ เครื่อง 

 
ขอ ๖๑๓  รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๔ (ก) (ข) และรถ

ที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐานอื่นซึ่งมีหองสุขภัณฑได ใหมีหองสุขภัณฑภายในรถ ซึ่งมีขนาด
ความกวาง ความยาว และความสูงพอสมควร สําหรับใชถายอุจจาระและปสสาวะไดและมีอาง
สําหรับลางมือดวย หองสุขภัณฑจะตองมีที่สําหรับเก็บอุจจาระและปสสาวะอยางดี ไมร่ัวซึม และ
ปองกันกลิ่นเหม็นได 

 
ขอ ๗๑๔  รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๔ (ก) (ข) และ

รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐานอื่นซึ่งมีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่มได ใหมีที่เตรียม
อาหารและเครื่องดื่มขนาดพอสมควรอยูตอนทายภายในรถ 

 
ขอ ๘๑๕  นอกจากจะตองมีเครื่องอุปกรณและสวนควบตามที่กําหนดไวในขอ ๑ 

แลว รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๑ และมาตรฐาน ๔ (ก) (ข) อยางนอยจะตองมี
อุปกรณใหเสียงและประชาสัมพันธ ดังนี้ 

(๑) เครื่องรับวิทยุ ๑ เครื่อง 
(๒) เครื่องเลนเทปบันทึกเสีย ๑ เครื่อง 
(๓) เครื่องขยายเสียง ขนาดพอสมควร ๑ เครื่อง 
อุปกรณใหเสียงและประชาสัมพันธตาม (๑) (๒) และ (๓) อาจรวมอยูในเครื่อง

เดียวกันได 
 
ขอ ๙๑๖  รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ และมาตรฐาน 

๖ ตองมีเครื่องดับเพลิงอยางนอย ๒ เครื่อง 

                                                 
๑๒ ขอ ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๓ ขอ ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๔ ขอ ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๕ ขอ ๘  แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๖ ขอ ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๔ (ก) (ข) (ค) (ง) ตองมีเครื่อง
ดับเพลิงอยางนอยชั้นละ ๒ เครื่อง 

เครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามชนิด ประเภทและ
ขนาดตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนด โดยใหติดตั้งไวภายในรถในที่เหมาะสมซึ่งพรอมที่จะใช
การไดทุกขณะ 
 

สวนที่ ๒ 
เครื่องอุปกรณและสวนควบของรถที่ใชในการขนสง 

ผูโดยสารมาตรฐาน ๕ 
   

 
ขอ ๑๐  รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๕ จะตองมีเครื่องอุปกรณและ

สวนควบ ดังตอไปนี ้
(๑) คัสซี ตามแบบที่กรมการขนสงทางบกเห็นชอบใหใชเปนคัสซีรถโดยสาร แต

ทั้งนี้ จะตองประกอบดวย 
 (ก) โครงคัสซี ทําดวยโลหะแข็งแรงตลอดความยาวของตัวรถ เมื่อตอตัวถัง

แลวสามารถรับน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดทุกสภาพการใชงานของรถ 
 (ข) กันชน 
 ใหมีกันชนทายที่ติดตั้งเสมอกับทายรถหรือย่ืนจากทายรถในระยะหาง

พอสมควร และจะมีกันชนหนาหรือไมก็ได 
 (ค) อุปกรณตอพวง ซึ่งไดแกแขนพวงทําดวยโลหะขนาดพอสมควร 

สามารถลากจูงไดในขณะบรรทุกเต็มอัตรา และสามารถเคลื่อนตัวขึ้นลงได พรอมทั้งมีจานหมุน 
ทําดวยโลหะหรืออุปกรณตอพวงอื่นใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก ติดบน
เพลาลอหนาทําใหลอคูหนาเล้ียวตามรถลากจูงไดโดยปลอดภัย และมีเครื่องบังคับใหรถที่ใชใน
การขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๕ ขณะตอกับรถลากจูงสามารถถอยหลังได ความยาวของแขนพวง 
ใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 

 (ง) กงลอและยาง 
 กงลอทําดวยโลหะและยางเปนชนิดกลวงสูบลม ที่มีขนาดสามารถรับน้ําหนัก

เต็มอัตราบรรทุกไดโดยปลอดภัย 
 (จ) เพลาลอ ที่มีขนาดสามารถรับน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดโดยปลอดภัย 
 (ฉ) สปริงและเครื่องผอนคลายความสั่นสะเทือน 
 สปริงมีขนาดสามารถรับน้ําหนักและการสั่นสะเทือนของตัวรถเต็มอัตรา

บรรทุกไดโดยปลอดภัย และมีเครื่องผอนคลายความสั่นสะเทือนที่ลอทุกลอเพลาละไมนอยกวา ๒ 
ชุด ซึ่งสามารถผอนคลายความสั่นสะเทือนไดตามสมควร 

 (ช) แผนบังโคลน ที่ลอทุกลอ มีขนาดอยางนอยเต็มความกวางของยางลอ
ทําดวยโลหะหรือยางหรือวัสดุอ่ืน ทั้งนี้ อาจใชพ้ืนรถที่เปนโลหะแทนแผนบังโคลนได แตดานหลัง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลอทุกลอตองมีแผนยางแขวนไวเต็มความกวางของยางลอ ระยะหางพอสมควร และสูงจากพื้นไม
เกิน ๒๕ เซนติเมตร  

 (ซ) ระบบหามลอ จะตองเปนระบบที่สามารถหามลอได โดยใชเครื่องหาม
ลอจากรถลากจูง และตองมีระบบหามลอฉุกเฉินที่สามารถทําใหรถที่ใชในการขนสงผูโดยสาร
มาตรฐาน ๕ หยุดไดโดยอัตโนมัติในกรณีที่หลุดจากรถลากจูง 

 (ฌ) ระบบไฟฟา 
 ใหใชสายไฟที่มีฉนวนหุมสาย และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟา

ที่ผานในสายนั้น การเดินสายไฟภายในและภายนอกตองเรียบรอย และไมเปนเหตุใหเกิดการ
ลัดวงจรหรือเกิดอันตรายไดงาย สวนตัวถังที่ทําดวยวัสดุส่ือไฟฟา ตองตอใหรวมกับแบตเตอรี่ของ
รถขั้วสายไฟ สวิทชที่อาจเกิดประกายไฟได ตองใชฉนวนหุมปด 

(๒) ตัวถัง ยึดติดกับโครงคัสซีอยางมั่นคงแข็งแรง สามารถรับน้ําหนักเต็มอัตรา
บรรทุกไดทุกสภาพการใชงานของรถ รูปรางภายนอกตองไมมีสวนยื่นที่แหลมหรือคมอันอาจ
กอใหเกิดอันตราย แบบตัวถังของรถใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนดหรือ
ตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ แตทั้งนี้จะตองประกอบดวย 

 (ก) กระจกกันลมหนา กระจกกันลมหลัง และสวนประกอบของตัวถังที่เปน
กระจกจะตองเปนกระจกนิรภัยตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ 

 (ข) สีภายนอกและภายในซึ่งมีลักษณะเรียบรอย 
 (ค) เครื่องหมาย เปนแผนโลหะส่ีเหล่ียมมุมฉาก ความยาวไมนอยกวาดาน

ละ ๓๐ เซนติเมตร พ้ืนสีขาวหรือสีเหลือง ขอบสีแดงความกวางของขอบสีแดงไมนอยกวา ๓ 
เซนติเมตรโดยรอบ สามารถสะทอนแสงมองเห็นไดชัดเจนในเวลากลางคืน ที่ระยะไมนอยกวา 
๑๕๐ เมตร ตรงกลางมีรูปรถพวงหรืออักษรไทยวา “รถพวง” สีดําติดอยูที่ดานทายในระดับสูงไม
นอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และไมเกิน ๑.๕๐ เมตร 

 ตัวอักษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายอื่นใดที่ดานขาง ดานหนา และดานหลังของ
ตัวถังใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนดหรือตามที่กรมการขนสงทางบกให
ความเห็นชอบ 

 (ง) หลังคา ทําดวยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง สามารถกันแดดกันฝนได 
 (จ) พ้ืนรถ พ้ืนที่มั่นคงแข็งแรง 
 (ฉ) หนาตาง ที่ดานขางรถ ซึ่งมีขนาดและจํานวนตามสมควร บานหนาตาง

เปนชนิดปดเปดไดทําดวยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรงสามารถกันแดดกันฝนได มีกลอนหรือสลักสําหรับ
ยึด ถาบานหนาตางทําดวยวัสดุโปรงแสงตองมีวัสดุสําหรับบังหรือกรองแสงแดด ขนาดเต็มพื้นที่
ของวัสดุโปรงแสงนั้น 

 บานหนาตางของรถปรับอากาศจะเปนชนิดปดเปดไมไดก็ได ถาเปนชนิดปด
เปดไมได ตัวถังจะตองใหมีการถายเทอากาศไดดีในกรณีที่เครื่องปรับอากาศขัดของ 

 (ช) ประตูทางขึ้นลงและประตูฉุกเฉิน 
 ประตูทางข้ึนลง อยูที่ดานขางของรถ บันไดทางขึ้นลงจะตองไมย่ืนออกนอก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รถ 
 ประตูฉุกเฉิน อยูที่ดานขางขางขวาหรือที่ดานทายของรถ มีบานประตูเต็ม

สวนกวางและสวนสูง มีเครื่องหมายแสดงวาเปนประตูฉุกเฉินพรอมดวยคําอธิบายวิธีเปดเปน
ภาษาไทย 

 ประเภทของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๕ ที่จะบังคับใหมีประตู
ทางขึ้นลงและประตูฉุกเฉิน จํานวน ขนาดและตําแหนงของประตูทางขึ้นลงและประตูฉุกเฉิน ให
เปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด หรือตามที่กรมการขนสงทางบกใหความ
เห็นชอบ 

 (ซ) ที่นั่งผูโดยสาร ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ ๑ (๒) (ฎ) 
 (ฌ) ราวยึดเหนี่ยว ที่มั่นคงแข็งแรงและสะอาดเรียบรอยตรึงแนนกับเพดาน

ภายใน โดยมีความยาวและระยะหางตามความเหมาะสม หรือมีที่ยึดเหนี่ยวอื่นใดที่ใชการได
ทัดเทียมกันและที่ประตูทางขึ้นลงตองมีราวสําหรับยึดเหนี่ยวติดไวตามความเหมาะสมอยางนอย
ประตูละ ๑ ราว 

 (ญ) กร่ิงสัญญาณหยุดรถ ที่มีเสียงดังพอสมควรพรอมดวยที่กดกริ่ง
สัญญาณติดไวภายในรถ 

 ประเภทของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๕ ที่จะบังคับใหมีกร่ิง
สัญญาณหยุดรถตามวรรคหนึ่ง จํานวนและตําแหนงที่ติดตั้งกร่ิงสัญญาหยุดรถใหเปนไปตามที่
กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด หรือตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ 

 (ฎ)๑๗ แผนสะทอนแสง ดังตอไปนี ้
 (๑) สีแดง มีจํานวน ขนาด และลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๒) 

(ฒ) 
 (๒) สีเหลือง มีขนาดและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๒) (ฒ) 

ติดที่หนารถขางซาย และขางขวาแหงละ ๑ แผน หางจากดานขางริมสุดของหนารถไมเกิน ๑๕ 
เซนติเมตร สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๑.๕๐ เมตร สามารถสะทอนแสง
เห็นไดในเวลากลางคืนในระยะไมนอยกวา ๑๕๐ เมตร 

 (ฏ)๑๘ เข็มขัดนิรภัย ตามประเภทของรถและตามแบบที่กรมการขนสงทาง
บกประกาศกําหนด 

(๓)๑๙ โคมไฟดังตอไปนี้ ที่ทํางานไดรวมกับรถที่ใชลากจูง และมีกําลังไฟ และ
ความสองสวางตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 

                                                 
๑๗ ขอ ๑๐ (๒) (ฎ) แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๘ ขอ ๑๐ (๒) (ฏ) เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๙ ขอ ๑๐ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 (ก) โคมไฟเลี้ยว ติดที่ดานทายรถขางซายและขางขวา มีจํานวนและลักษณะ
ตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) (ง) 

 (ข) โคมไฟทาย มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) (จ) 
 (ค) โคมไฟหยุด มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) (ฉ) 
 (ง) โคมไฟถอยหลัง มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) 

(ช) 
 (จ) โคมไฟสองปายทะเบียน มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ 

(๓) (ซ) 
 (ฉ) โคมไฟแสดงสวนสูงทายรถแสงแดง ติดบนหลังคาทายรถหางจาก

ดานขางริมสุดไมเกิน ๑๐ เซนติเมตร ขางละ ๑ ดวง 
 (ช) โคมไฟภายในรถ มีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) (ญ) 
 (ซ) โคมไฟขางรถ แสงเหลือง แตถาแสงสวางสองออกไปทางทายรถหรือ

เปนโคมไฟดวงทายจะใหแสงแดงก็ได ติดอยูสูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน 
๒.๑๐ เมตร ที่ขางซายและขางขวารถในระดับเดียวกันตอนหนาหางจากหนาสุดรถไมเกิน ๘๐ 
เซนติเมตร (ไมรวมแขนพวง) แหงละ ๑ ดวง ตอนทายหางจากทายสุดรถไมเกิน ๓๐ เซนติเมตร 
แหงละ ๑ ดวง ในกรณีที่รถมีความยาวเกิน ๖ เมตร ใหมีโคมไฟขางรถที่ก่ึงกลางระหวางโคมไฟ
ขางรถดวงหนาและดวงทายอีกแหงละ ๑ ดวง ถามีมากกวา ๑ ดวง ระยะหางระหวางโคมไฟแตละ
ดวงในขางเดียวกันตองเทากัน และหางกันไมนอยกวา ๓ เมตร 

 โคมไฟขางรถจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะที่โคมไฟทายรถใหแสงสวาง
ดวยเทานั้น 

 
ขอ ๑๐ ทวิ๒๐  รถตามขอ ๑๐ อาจมีเครื่องอุปกรณอ่ืนสําหรับรถไดภายใตเง่ือนไข 

ดังตอไปนี้ 
(๑) โคมไฟหยุด มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ ทวิ (๑) (จ) มี

กําลังไฟและความสองสวางตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 
(๒) โคมไฟอื่นนอกจากที่กําหนดไวในขอนี้และขอ ๑๐ (๓) ถาจะนํามาใชตอง

เปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ 
 
ขอ ๑๑  รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๕ ที่มีที่เก็บสัมภาระ ใหมีที่เก็บ

สัมภาระไวที่ดานลางของรถ 
 
ขอ ๑๒  ใหนําขอ ๓ ขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๗ มาใชบังคับแกรถที่ใชในการขนสง

ผูโดยสารมาตรฐาน ๕ โดยอนุโลม 
 

                                                 
๒๐ ขอ ๑๐ ทวิ เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๓ 
ขนาดของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารและรถขนาดเล็ก 

   
 

ขอ ๑๓  รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารและรถขนาดเล็ก ใหมีขนาดตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไวดังตอไปนี้ 

(๑) ความกวาง เมื่อวัดจากสวนที่กวางที่สุดของตัวถัง รวมสวนประกอบที่ย่ืนออก
จากตัวถัง แตไมรวมกระจกเงาสําหรับมองหลัง จะตองไมเกิน ๒.๕๐ เมตร แตทั้งนี้ ตัวถังดานขาง
จะยื่นเกินขอบยางดานนอกของเพลาทายไดไมเกิน ๑๕ เซนติเมตร 

(๒)๒๑ ความสูง 
ความสูงภายนอกของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๒ (ค) (ง) (จ) 

มาตรฐาน ๓ (ค) (ง) (จ) (ฉ) และรถขนาดเล็ก เมื่อวัดจากพื้นราบถึงสวนที่สูงที่สุดของรถ
จะตองไมเกิน ๓.๒๐ เมตร 

ความสูงภายนอกของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ (ก) 
(ข) มาตรฐาน ๓ (ก) (ข) มาตรฐาน ๕ และมาตรฐาน ๖ เมื่อวัดจากพื้นราบถึงสวนที่สูงที่สุดของ
รถจะตองไมเกิน ๓.๘๐ เมตร 

ความสูงภายนอกของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๔ และมาตรฐาน ๗ 
เมื่อวัดจากพื้นราบถึงสวนที่สูงที่สุดของรถจะตองไมเกิน ๔.๕๐ เมตร 

ความสูงภายในของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารและรถขนาดเล็กใหเปนไปตามที ่
กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ 

ความสูงของรถตองไมทําใหรถมีการทรงตัวไดนอยกวาเกณฑที่กรมการขนสงทาง
บกประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ 

(๓) ความยาว 
ความยาวของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ (ก) 

มาตรฐาน ๒ (ข) มาตรฐาน ๓ (ก) มาตรฐาน ๓ (ข) และ มาตรฐาน ๗ เมื่อวัดจากกันชนหนาถึง
สวนทายสุดของรถจะตองไมเกิน ๑๒ เมตร 

ความยาวของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๒ (ค) มาตรฐาน ๒ (ง) 
มาตรฐาน ๒ (จ) มาตรฐาน ๓ (ค) มาตรฐาน ๓ (ง) มาตรฐาน ๓ (จ) มาตรฐาน ๓ (ฉ) 
มาตรฐาน ๔มาตรฐาน ๕ และรถขนาดเล็ก เมื่อวัดจากกันชนหนาหรือสวนหนาสุดไมรวมแขนพวง
ถึงสวนกวางสุดของรถ จะตองไมเกิน ๑๐ เมตร  

ความยาวของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๖ เมื่อวัดจากกันชนหนาถึง
สวนทายสุดของรถ จะตองไมเกิน ๑๘ เมตร 

(๔) สวนยื่นหนา เมื่อวัดจากสวนหนาสุดของตัวถัง ไมรวมกันชนหรือแขนพวงถึง

                                                 
๒๑ ขอ ๑๓ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ศูนยกลางเพลาลอหนา จะตองมีความยาวไมเกินกึ่งหนึ่งของชวงลอ หรือไมเกินกึ่งหนึ่งของชวงลอ
ตอนหนาในกรณีที่รถนั้นเปนรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๖ 

ชวงลอ หมายความวา ระยะระหวางศูนยกลางเพลาลอหนาสุดถึงศูนยกลางเพลา
ลอทาย หรือศูนยกลางเพลาลอคูทายในกรณีเพลาลอคูทายเปนเพลาคู 

ชวงลอของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๖ หมายความวา ระยะระหวาง
ศูนยกลางเพลาลอคูหนาสุดถึงศูนยกลางเพลาลอทายหรือศูนยกลางเพลาลอคูทายของรถตอนหนา
และระยะระหวางศูนยกลางเพลาลอทาย หรือเพลาลอคูทายของรถตอนหนาถึงศูนยกลางเพลาลอ
หรือศูนยกลางระหวางเพลาลอคูของรถตอนทาย 

(๕) สวนยื่นทาย เมื่อวัดจากสวนทายสุดของตัวถังสวนบรรทุกไมรวมกันชนถึง
ศูนยกลางเพลาลอทาย หรือถึงศูนยกลางเพลาลอคูทาย ในกรณีเพลาลอคูทายเปนเพลาคูจะตองมี
ความยาวไมเกินสองในสามของชวงลอ 

รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มีประตูทางขึ้นลงดานทาย และรถที่ใชในการขนสง
ผูโดยสาร มาตรฐาน ๖ นั้น สวนยื่นทายจะตองมีความยาวไมเกินกึ่งหนึ่งของชวงลอหรือไมเกินกึ่ง
หนึ่งของชวงลอตอนทาย 

 
ขอ ๑๔  รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๕ มาตรฐาน ๖ และมาตรฐาน 

๗ ซึ่งเปนรถเฉพาะกิจ จะมีความกวาง ความสูง ความยาว สวนยื่นหนา และสวนยื่นทายเกินกวาที่
กําหนดไวในขอ ๑๓ ก็ไดหากมีความจําเปนตามลักษณะของการใชงานเฉพาะกิจ แตตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก 
 

หมวด ๒ 
สภาพ เครื่องอุปกรณ และสวนควบของรถที่ใชในการ 

ขนสงสัตวหรือส่ิงของ 
   

 
สวนที่ ๑ 

รถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ 
ลักษณะ ๓ ลักษณะ ๔ ลักษณะ ๕ และลักษณะ ๙ 

   
 

ขอ ๑๕  รถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ ลักษณะ ๓ 
ลักษณะ ๔ ลักษณะ ๕ และลักษณะ ๙ จะตองมีเครื่องอุปกรณและสวนควบ ดังตอไปนี ้

(๑) คัสซี ตามแบบที่ผูผลิตออกแบบและกรมการขนสงทางบกเห็นชอบใหใช
เปนคัสซีรถบรรทุก แตทั้งนี้ จะตองประกอบดวย 

 (ก) โครงคัสซี ทําดวยโลหะแข็งแรงตลอดความยาวของตัวรถ เมื่อตอตัวถัง
แลว สามารถรับน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดทุกสภาพการใชงานของรถ 

 (ข) กันชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 ใหมีกันชนหนาย่ืนจากหนารถระยะหางพอสมควร 
 สําหรับรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๔ จะตองมีกันชนทายยื่น

จากทายรถระยะหางพอสมควร 
 (ค) ระบบบังคับเลี้ยวที่ทํางานไดคลองตัว พวงมาลัยอยูในตําแหนงที่ผูขับ

รถสามารถบังคับรถไดสะดวกและปลอดภัย กลไกบังคับตองไมสัมผัสกับสวนอื่นใดของรถ 
อัตราสวนระหวางมุมหมุนของพวงมาลัยกับมุมเลี้ยวของลอทั้งซายและขวาตองใกลเคียงกัน แรงที่
ใชหมุนพวงมาลัยใหรถเลี้ยวซายหรือขวาจะตองใกลเคียงกันและไมมากเกินสมควร 

 (ง) กงลอและยาง 
 กงลอทําดวยโลหะและยางเปนชนิดกลวงสูบลมที่มีขนาดสามารถรับน้ําหนัก

เต็มอัตราบรรทุกไดโดยปลอดภัย 
 (จ) เพลาลอที่มีขนาดสามารถรับน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดโดยปลอดภัย 
 (ฉ) สปริงและเครื่องผอนคลายความสั่นสะเทือน 
 สปริงมีขนาดสามารถรับน้ําหนักและการสั่นสะเทือนของตัวรถขณะบรรทุก

เต็มอัตราไดโดยปลอดภัย และมีเครื่องผอนคลายความสั่นสะเทือนที่เพลาลอหนาไมนอยกวา ๒ 
ชุด ซึ่งสามารถผอนคลายความสั่นสะเทือนไดตามสมควร 

 (ช) แผนบังโคลนที่ลอทุกลอ มีขนาดอยางนอยเต็มความกวางของยางลอ 
ทําดวยโลหะหรือยาง หรือวัสดุอ่ืนใด สําหรับลอหลังสุดของรถ สวนลางสุดของแผนบังโคลน ตอง
สูงจากพื้นราบไมเกิน ๒๕ เซนติเมตร 

 (ซ) หามลอมือที่มีประสิทธิภาพตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 
 (ฌ) หามลอเทาที่บังคับที่ลอทุกลอ ซึ่งจะเปนระบบไฮดรอลิคหรือระบบลม

ก็ได ถาเปนระบบลมใหมีเครื่องวัดความดันของลมหรือสัญญาณเตือนไวในที่ซึ่งผูขับรถมองเหน็ได
งาย ทั้งนี้ โดยมีประสิทธิภาพตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 

 (ญ) เครื่องกําเนิดพลังงาน ที่สามารถขับเคลื่อนรถดวยความเร็วที่เหมาะสม
และในสภาพใชงานตามปกติซึ่งตองไมเกินเกณฑกําลังที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 
และเคร่ืองกําเนิดพลังงานจะตองไมทําใหเกิดกาซ ฝุน ควัน ละอองเคมี และเสียงเกินเกณฑที่
กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด ทั้งนี้ ใหมีฝาครอบเครื่องกําเนิดพลังงานขนาดปดเครื่องได
สนิทและสามารถเก็บเสียงไดตามความเหมาะสม 

 (ฎ) ระบบไอเสียที่มีเครื่องระงับเสียงมีการบังหรือกันทอไปเสียมิใหสัมผัส
กับวัสดุติดไฟงายอันเปนสวนประกอบของรถ สวนปลายของทอไปเสียตองขนานกับผิวทางและ
ตรงไปตามความยาวของรถ 

 สําหรับรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๔ นั้น สวนใดสวนหนึ่ง
ของทอไอเสียจะตองไมอยูใตถังสําหรับบรรทุก 

 สําหรับรถที่ใชในการขนสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๙ ที่ใชลากจูงรถที่ใชในการ
ขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๗ หรือลักษณะ ๘ ทอไอเสียจะตั้งข้ึนในแนวดิ่ง และไมต่ํากวา
สวนสูงของรถนั้นก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 (ฏ) ระบบสงกําลังงานประกอบดวยคลัทช เฟองสงกําลัง เพลาสงกําลังขอ
ตอตาง ๆ และเฟองทาย สามารถสงกําลังขับเคลื่อนรถในขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดโดย
ปลอดภัยและใหมีหวงหรือโซรองรับเพลาสงกําลังที่ทําดวยโลหะที่มีขนาดสามารถรองรับเพลาสง
กําลังในกรณีที่หลุดหรือขาดไมใหกระแทกผิวทางได 

 (ฐ) ระบบสตารทเครื่องกําเนิดพลังงานพรอมสวิทชใชการไดดีที่ผูขับรถ
สามารถสตารทเครื่องไดจากที่นั่งผูขับรถ 

 (ฑ) ระบบไฟฟา 
 ใหใชสายไฟที่มีฉนวนหุมสาย และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟา

ที่ผานในสายนั้น การเดินสายไฟภายในและภายนอกตองเรียบรอย และไมเปนเหตุใหเกิดการ
ลัดวงจรหรือเกิดอันตรายไดงาย สวนตัวถังที่ทําดวยวัสดุส่ือไฟฟา ตองตอใหรวมกับแบตเตอรี่ตอง
ยึดแนนกับตัวรถ ในกรณีที่แบตเตอรี่อยูในชองแคบของตัวถัง จะตองมีไมหรือฉนวนกั้นตามความ
เหมาะสมดวย 

 (ฒ) แตรสัญญาณชนิดไฟฟาเสียงเดียวดังพอสมควร ความดังของเสียงแตร
จะตองอยูในเกณฑที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด แตรสัญญาณอยางอ่ืนนอกจากแตร
ไฟฟาหากจะนํามาใช ตองไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก หามนําแตรสัญญาณที่มี
เสียงทําใหเกิดความรําคาญหรือรบกวนสาธารณชนมาใช 

 (ณ) ถังเช้ือเพลิงที่ใชกับเคร่ืองกําเนิดพลังงานซึ่งมีสภาพไมร่ัวซึมมีฝาปด
อยางดีและมีขนาดพอสมควร ติดตั้งไวในที่ปลอดภัยซึ่งปองกันการเกิดเพลิงไหม รวมทั้งทอสง
เช้ือเพลิงตองมีสภาพดี ไมร่ัวซึม หรือเกิดอันตรายไดงาย 

 (ด) เครื่องวัดความเร็วสามารถอานความเร็วของรถเปนกิโลเมตรตอช่ัวโมง 
คลาดเคลื่อนไดไมเกินรอยละสิบ และจะตองมีแสงสวางใหสามารถอานความเร็วในเวลากลางคืน
ได 

 (ต) เครื่องบันทึกความเร็วชนิดที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทาง
บกซึ่งสามารถบันทึกระยะทาง เวลา และความเร็วของรถตลอดเวลา ๒๔ ช่ัวโมง บนกระดาษกราฟ
โดยอัตโนมัติ 

 ประเภทและลักษณะของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของที่จะบังคับใหมี
เครื่องบันทึกความเร็วตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 

(๒) ตัวถังยึดติดกับโครงคัสซีอยางมั่นคงแข็งแรง สามารถรับน้ําหนักเต็มอัตรา
บรรทุกไดทุกสภาพการใชงานของรถ รูปรางภายนอกตองไมมีสวนยื่นที่แหลมหรือคมอันอาจ
กอใหเกิดอันตราย แบบตัวถังของรถใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด หรือ
ตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบแตทั้งนี้ จะตองประกอบดวย 

 (ก) หองผูขับรถทําดวยโลหะแข็งแรง มีประตูทั้งสองขางมีที่นั่งผูขับรถตั้งอยู
ในตําแหนงเหมาะสมที่สามารถบังคับรถไดดี และสามารถมองเห็นสภาพการจราจรดานหนา 
ดานขาง และดานหลัง เมื่อใชกระจกเงาสําหรับมองหลังไดอยางชัดเจน 

 ประเภทและลักษณะของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของที่จะบังคับใหมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หองผูขับรถตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 
 (ข)๒๒ กระจกกันลมและสวนประกอบของตัวถังที่เปนกระจก ตองเปน

กระจกนิรภัยตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ 
 กระจกกันลมหนา ตองมีขนาดที่ผูขับรถสามารถมองเห็นสภาพการจราจรได

ดี และหามมิใหนําวัสดุอ่ืนใดมาติดหรือบังสวนใดสวนหนึ่งของกระจก เวนแตเปนการติด
เครื่องหมายหรือเอกสารที่กฎหมายกําหนด หรือเปนการติดวัสดุเพ่ือบังหรือกรองแสงแดดไวที่
ดานบนของกระจกตามขนาดที่กรมการขนสงทางบกกําหนด 

 (ค) กระจกเงาสําหรับมองหลังอยางนอย ๑ บาน ซึ่งทําใหผูขับรถมองเห็น
สภาพการจราจรดานขาง ดานหลัง และภายในรถไดทุกขณะ 

 (ง) เครื่องปดน้ําฝน มีใบปดน้ําที่กระจกหนารถ และมีขนาดที่สามารถปด
น้ําไดเนื้อที่กวางพอที่ผูขับรถมองเห็นสภาพการจราจรดานหนารถไดอยางชัดเจน 

 (จ) ตัวถังสวนที่บรรทุก ใหมีลักษณะและมาตรฐานตามที่กรมการขนสงทาง
บกประกาศกําหนด แตความสูงของตัวถังสวนที่บรรทุกที่มีลักษณะเปนกระบะทึบสําหรับรถที่มี
น้ําหนักรถและน้ําหนักบรรทุกรวมกันเกิน ๘,๐๐๐ กิโลกรัม แตไมเกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม เมื่อวัด
จากพื้นกระบะจะตองไมเกิน ๖๐ เซนติเมตร และสําหรับรถที่มีน้ําหนักรถและน้ําหนักบรรทุก
รวมกันเกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม เมื่อวัดจากพื้นกระบะจะตองไมเกิน ๘๐ เซนติเมตร 

 (ฉ) ตัวอักษร ภาพหรือเคร่ืองหมายอื่นใดที่ดานขาง ดานหนาและดานทาย
ของตัวถัง ใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด หรือตามที่กรมการขนสงทางบก
ใหความเห็นชอบ 

 (ช) สีภายนอกซึ่งมีลักษณะเรียบรอย 
 (ซ)๒๓ แผนสะทอนแสงสีแดง มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ 

(๒) (ฒ) ในกรณีที่เปนรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของที่สวนบรรทุกเปนตูทึบใหติดแผน
สะทอนแสงสีเหลืองที่มุมบนของตัวถังดานทายแหงละ ๑ แผนดวย 

 (ฌ)๒๔ เข็มขัดนิรภัย ตามประเภทของรถและตามแบบที่กรมการขนสงทาง
บกประกาศกําหนด 

(๓)๒๕ โคมไฟดังตอไปนี้ ที่มีกําลังไฟและความสองสวางตามที่กรมการขนสงทาง
บกประกาศกําหนด 

                                                 
๒๒ ขอ ๑๕ (๒) (ข) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๓ ขอ ๑๕ (๒) (ซ) แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๔ ขอ ๑๕ (๒) (ฌ) เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๕ ขอ ๑๕ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 (ก) โคมไฟแสงพุงไกล มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) 
(ก) 

 (ข) โคมไฟแสงพุงต่ํา มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) 
(ข) 

 (ค) โคมไฟแสดงความกวางของรถ มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไว
ในขอ ๑ (๓) (ค) 

 (ง) โคมไฟเลี้ยว มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) (ง) 
 (จ) โคมไฟทาย มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) (จ) 
 (ฉ) โคมไฟหยุด มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) (ฉ) 
 (ช) โคมไฟถอยหลัง มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) 

(ช) 
 (ซ) โคมไฟสองปายทะเบียน มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ 

(๓) (ซ) 
 (ฌ) โคมไฟแสดงสวนสูงและประเภทของรถ แสงเขียว มีจํานวนและ

ลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) (ฌ) สําหรับรถที่มีตัวถังสวนบรรทุกเปนตูทึบหรือเปน
กระบะที่มีหลังคาถาวรใหมีโคมไฟแสดงสวนสูงแสงแดง ติดอยูในระดับเดียวกันที่ดานทายรถ
ตอนบนหลังคา จํานวน ๒ ดวง แตละดวงหางจากดานขางริมสุดของรถไมเกิน ๑๐ เซนติเมตร 

 (ญ) โคมไฟภายในรถ แสงขาว ติดไวภายในหองผูขับรถใหแสงสวาง
พอสมควร 

 
ขอ ๑๖  นอกจากจะตองมีเครื่องอุปกรณและสวนควบตามที่กําหนดไวในขอ ๑๕ 

แลว 
(๑) รถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของ ลักษณะ ๙ ที่ใชลากจูงรถท่ีใชในการ

ขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๖ จะตองมีเครื่องตอพวงทําดวยโลหะแข็งแรงสําหรับยึดแขนพวง
ของรถพวง 

(๒) รถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของ ลักษณะ ๙ ที่ใชลากจูงรถที่ใชในการ
ขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๗ หรือลักษณะ ๘ จะตองมีจานพวงหรืออุปกรณตอพวงอื่นใดที่
ไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก ทําดวยโลหะพรอมเครื่องสําหรับล็อคสลักพวงของ
รถกึ่งพวงหรือรถกึ่งพวงบรรทุกวัสดุยาว เพ่ือมิใหหลุดจากกันในขณะใชงาน 

 
ขอ ๑๗  นอกจากจะตองมีเครื่องอุปกรณและสวนควบตามที่กําหนดไวในขอ ๑๕ 

แลว รถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ๔ จะตองมีเครื่องดับเพลิงติดตั้งในที่เหมาะสม
พรอมที่จะใชการไดทุกขณะขนาด จํานวนและคุณภาพของเครื่องดับเพลิงใหเปนไปตามที่กรมการ
ขนสงทางบกประกาศกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๗ ทวิ๒๖  รถตามขอ ๑๕ อาจมีเครื่องอุปกรณอ่ืนสําหรับรถไดภายใตเง่ือนไข 
ดังตอไปนี ้

(๑) โคมไฟดังตอไปนี้ ถาจะนํามาใชตองมีกําลังไฟและความสองสวางตามที่
กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 

 (ก) โคมไฟแสงพุงไกล จํานวน ๒ ดวง มีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ 
(๓) (ก) 

 (ข) โคมไฟขางรถ มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ ทวิ (๑) 
(ข) 

 (ค) โคมไฟเลี้ยวขางรถ มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ ทวิ 
(๑) (ค) 

 (ง) โคมไฟตัดหมอก มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ ทวิ 
(๑) (ง) 

 (จ) โคมไฟหยุด มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ ทวิ (๑)(จ) 
(๒) โคมไฟอื่นนอกจากที่กําหนดไวในขอนี้และขอ ๑๕ (๓) ถาจะนํามาใชตอง

เปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ 
 

สวนที่ ๒ 
เครื่องอุปกรณและสวนควบของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของ 

ลักษณะ ๖ ลักษณะ ๗ และลักษณะ ๘ 
   

 
ขอ ๑๘  รถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๖ ลักษณะ ๗ และลักษณะ 

๘ จะตองมีเครื่องอุปกรณและสวนควบ ดังตอไปนี ้
(๑) คัสซี ตามแบบที่กรมการขนสงทางบกเห็นชอบใหใชเปนคัสซีรถบรรทุก แต

ทั้งนี้ จะตองประกอบดวย 
 (ก) โครงคัสซี ทําดวยโลหะแข็งแรงตลอดความยาวของตัวรถ เมื่อตอตัวถัง

แลว สามารถรับน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดทุกสภาพการใชงานของรถ 
 สําหรับโครงคัสซีของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๘ ตอง

สามารถปรับขนาดความยาวได 
 โครงคัสซีสวนหนาของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ๗ และ

ลักษณะ ๘ ใหมีสลักพวงทําดวยโลหะขนาดพอสมควร สําหรับตอกับจานพวงของรถลากจูงได
โดยเฉพาะ 

 (ข) กงลอและยาง 
 กงลอทําดวยโลหะ และยางเปนชนิดกลวงสูบลม ที่มีขนาดสามารถรับ

                                                 
๒๖ ขอ ๑๗ ทวิ เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

น้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดโดยปลอดภัย 
 (ค) เพลาลอ ที่มีขนาดสามารถรับน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดโดยปลอดภัย 
 (ง) สปริง ที่มีขนาดสามารถรับน้ําหนักและการสั่นสะเทือนของตัวรถขณะ

บรรทุกเต็มอัตราไดโดยปลอดภัย 
 (จ) แผนบังโคลน ที่ลอทุกลอ มีขนาดอยางนอยเต็มความกวางของยางลอ 

ทําดวยโลหะหรือยางหรือวัสดุอ่ืนใด สําหรับลอหลังสุดของรถ สวนลางสุดของแผนบังโคลน ตอง
สูงจากพื้นราบไมเกิน ๒๕ เซนติเมตร 

 (ฉ) ระบบหามลอ จะตองเปนระบบที่สามารถหามลอได โดยใชเครื่องหาม
ลอจากรถลากจูงและตองมีระบบหามลอฉุกเฉิน ที่สามารถทําใหรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือ
ส่ิงของลักษณะ ๖ ลักษณะ ๗ และลักษณะ ๘ หยุดไดโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่รถดังกลาวหลุดจาก
รถลูกจูง 

 (ช) ระบบไฟฟา ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ ๑๐ (๑) (ฌ) 
(๒) ตัวถัง ยึดติดกับโครงคัสซีอยางมั่นคงแข็งแรง สามารถรับน้ําหนักเต็มอัตรา

บรรทุกไดทุกสภาพการใชงานของรถ รูปรางภายนอกตองไมมีสวนยื่นที่แหลมหรือคมอันอาจ
กอใหเกิดอันตราย แบบตัวถังของรถใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด หรือ
ตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบแตทั่งนี้ จะตองประกอบดวย 

 (ก) สวนประกอบของตัวถังที่เปนกระจก ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับที่กําหนด
ไวในขอ ๑๕ (๒) (ข) 

 (ข) ตัวถังสวนที่บรรทุก ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ ๑๕ (๒) 
(จ) 

 (ค) สีภายนอกซึ่งมีลักษณะเรียบรอย 
 (ง)๒๗ แผนสะทอนแสง ใหมีแผนสะทอนแสงดังนี ้

 (๑) สีแดง มีจํานวน ขนาด และลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๒) 
(ฒ) 

 (๒) สีเหลือง มีขนาดและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๒) (ฒ) 
ติดที่หนารถขางซายและขางขวาแหงละ ๑ แผน หางจากดานขางริมสุดของหนารถไมเกิน ๑๕ 
เซนติเมตร สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๑.๕๐ เมตร สามารถสะทอนแสง
เห็นไดในเวลากลางคืนในระยะไมนอยกวา ๑๕๐ เมตร ในกรณีของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือ
ส่ิงของลักษณะ ๖ หรือลักษณะ ๗ ที่ตัวถังสวนบรรทุกเปนตูทึบหรือเปนกระบะที่มีหลังคาถาวรให
ติดที่มุมสวนบนของตัวถังดานทายมุมละ ๑ แผนดวย 

(๓)๒๘ โคมไฟดังตอไปนี้ ที่ทํางานไดรวมกับรถที่ใชลากจูง และมีกําลังไฟและ

                                                 
๒๗ ขอ ๑๘ (๒) (ง) แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๘ ขอ ๑๘ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความสองสวางตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 
 (ก) โคมไฟเลี้ยว ติดที่ดานทายรถขางซายและขางขวา มีจํานวนและลักษณะ

ตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) (ง) 
 (ข) โคมไฟทาย มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) (จ) 
 (ค) โคมไฟหยุด มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) (ฉ) 
 (ง) โคมไฟถอยหลัง มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) 

(ช) 
 (จ) โคมไฟสองปายทะเบียน มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ 

(๓) (ซ) 
 (ฉ) โคมไฟแสดงสวนสูงทายรถ แสงแดง สําหรับรถที่มีตัวถังสวนบรรทุก

เปนตูทึบหรือเปนกระบะที่มีหลังคาถาวร ติดอยูในระดับเดียวกันที่ดานทายรถตอนบนหลังคา 
จํานวน ๒ ดวง แตละดวงหางจากดานขางริมสุดไมเกิน ๑๐ เซนติเมตร 

 (ช) โคมไฟขางรถ แสงเหลือง มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ 
๑๐ (๓) (ซ) 

 
ขอ ๑๘ ทวิ๒๙  รถตามขอ ๑๘ อาจมีเครื่องอุปกรณอ่ืนสําหรับรถไดภายใตเง่ือนไข 

ดังตอไปนี ้
(๑) โคมไฟหยุด มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ ทวิ (๑) (จ) ที่มี

กําลังไฟและความสองสวางตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 
(๒) โคมไฟอื่นนอกจากที่กําหนดไวในขอนี้และขอ ๑๘ (๓) ถาจะนํามาใชตอง

เปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ 
 
ขอ ๑๙  นอกจากจะตองมีเครื่องอุปกรณและสวนควบตามที่กําหนดไวในขอ ๑๘ 

แลว รถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๖ จะตองมีเครื่องอุปกรณและสวนควบ
ดังตอไปนี้ดวย คือ 

(๑) อุปกรณตอพวง ซึ่งไดแกแขนพวง ทําดวยโลหะขนาดพอสมควร สามารถ
ลากจูงไดในขณะบรรทุกเต็มอัตรา และสามารถเคลื่อนตัวขึ้นลงได พรอมทั้งมีจานหมุน ทําดวย
โลหะหรืออุปกรณตอพวงอื่นใดที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก ติดบนเพลาลอ
หนาทําใหลอคูหนาเล้ียวตามรถลากจูงไดโดยปลอดภัย และใหมีเครื่องบังคับใหรถพวงขณะตอกับ
รถลากจูงสามารถถอยหลังได ความยาวของแขนพวงใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบก
ประกาศกําหนด 

(๒) แผนโลหะรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก ความยาวไมนอยกวาดานละ ๓๐ เซนติเมตร 
พ้ืนสีขาวหรือสีเหลือง ขอบสีแดง ความกวางของขอบสีแดงกวางไมนอยกวา ๓ เซนติเมตร

                                                 
๒๙ ขอ ๑๘ ทวิ เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โดยรอบสามารถสะทอนแสงมองเห็นไดชัดเจนในเวลากลางคืนระยะไมนอยกวา ๑๕๐ เมตร ตรง
กลางมีรูปรถพวงหรืออักษรไทยวา “รถพวง” สีดําติดอยูที่ดานทายในระดับสูงไมนอยกวา ๖๐ 
เซนติเมตร และไมเกิน ๑.๕๐ เมตร 
 

สวนที่ ๓ 
ขนาดของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของ 

   
 

ขอ ๒๐  รถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของ ใหมีขนาดตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ความกวาง เมื่อวัดจากสวนที่กวางที่สุดของตัวถังรวมสวนประกอบขางตัวถัง
ที่ย่ืนออกจากตัวถัง แตไมรวมกระจกเงาสําหรับมองหลังดานขาง จะตองไมเกิน ๒.๕๐ เมตร และ
ตัวถังหรือสวนประกอบของตัวถังจะยื่นเกินขอบยางดานนอกของเพลาทายไดไมเกิน ๑๕ 
เซนติเมตร 

(๒) ความสูง เมื่อวัดจากพื้นราบถึงสวนที่สูงที่สุดของรถ จะตองไมเกิน ๓.๘๐ 
เมตร เวนแตรถกระบะบรรทุกหรือรถตูบรรทุกที่มีความกวางไมเกิน ๒.๓๐ เมตร ใหมีความสูงได
ไมเกิน ๓ เมตร  

(๓) ความยาว 
ความยาวของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ ลักษณะ 

๓ ลักษณะ ๔ ลักษณะ ๕ และลักษณะ ๙ เมื่อวัดจากกันชนหนาถึงสวนทายสุดของรถจะตองไม
เกิน ๑๐ เมตร 

ความยาวของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๖ เมื่อวัดจากสวนหนา
สุดไมรวมแขนพวงถึงสวนทายสุดของรถ จะตองไมเกิน ๘ เมตร 

ความยาวของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๗ และลักษณะ ๘ เมื่อ
วัดจากสวนหนาสุด ถึงสวนทายสุดของรถ  จะตองไมเกิน ๑๒.๕๐ เมตร 

(๔) สวนยื่นหนา 
สวนยื่นหนาของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ 

ลักษณะ ๓ ลักษณะ ๔ ลักษณะ ๕ ลักษณะ ๖ และลักษณะ ๙ เมื่อวัดจากสวนหนาสุดของรถไม
รวมกันชนถึงศูนยกลางเพลาลอหนาจะตองไมเกินกึ่งหนึ่งของชวงลอ 

สวนยื่นหนาของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๗ และลักษณะ ๘ 
เมื่อวัดจากสวนหนาสุดของรถไมรวมกันชนถึงศูนยกลางสลักพวง จะตองไมเกินกึ่งหนึ่งของชวงลอ 

ชวงลอ หมายความวา ระยะระหวางศูนยกลางเพลาลอหนาสุดของรถที่ใชในการ
ขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ ลักษณะ ๓ ลักษณะ ๔ ลักษณะ ๕ ลักษณะ ๖ และ
ลักษณะ ๙ หรือศูนยกลางสลักพวงของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๗ และ
ลักษณะ ๘ ถึงศูนยกลางเพลาทาย หรือถึงศูนยกลางระหวางเพลาคูทายในกรณีเปนเพลาคู 

(๕) สวนยื่นทาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนยื่นทายของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ 
ลักษณะ ๓ ลักษณะ ๔ ลักษณะ ๕ ลักษณะ ๖ และลักษณะ ๙ เมื่อวัดจากสวนทายของตัวถังสวน
บรรทุกไมรวมกันชนถึงศูนยกลางเพลาลอทาย หรือศูนยกลางระหวางเพลาคูทายในกรณีที่เพลา
ทายเปนเพลาคูจะตองมีความยาวไมเกินกึ่งหนึ่งของชวงลอ เวนแตรถที่มีสวนบรรทุกสัตวหรือ
ส่ิงของเปนตูทึบและรถที่มีทางขึ้นลงหรือติดตั้งอุปกรณในการขนถายสัตวหรือส่ิงของที่ดานทาย
สวนบรรทุก ใหมีความยาวไดไมเกินสองในสามของชวงลอ 

สวนยื่นทายของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๗ หรือลักษณะ ๘ 
เมื่อวัดจากสวนทายสุดของตัวถังสวนบรรทุกไมรวมกันชนถึงศูนยกลางระหวางเพลาคูทายในกรณี
ที่เพลาทายเปนเพลาคู จะตองมีความยาวไมเกินสองในหาของชวงลอ 

 
ขอ ๒๑  รถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษะ ๕ ลักษณะ ๖ ลักษณะ ๗ และ 

ลักษณะ ๘ ซึ่งเปนรถบรรทุกเฉพาะกิจจะมีความกวาง ความสูง ความยาว สวนยื่นหนาและสวนยื่น
ทายเกินกวาที่กําหนดไวในขอ ๒๐ ก็ได หากมีความจําเปนตามลักษณะของการใชงานเฉพาะกิจ 
แตตองไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
รอยตํารวจโท ชาญ  มนูธรรม 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติวา รถที่ใชในการขนสงตองมีสภาพ
มั่นคงแข็งแรง มีเครื่องอุปกรณและสวนควบถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒๓๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันการติดกระจกกัน
ลมหลังกับตัวรถไมมีผลเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถ สมควรเปดโอกาสใหเจาของรถเลือกที่จะ
จัดใหมีกระจกกันลมหลังหรือไมก็ได และโดยที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมลักษณะของรถที่ใชในการ
ขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๔ ใหมีเครื่องอํานวยความสะดวกใหแกผูโดยสารเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพ่ือให
สอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมดังกลาว สมควรกําหนดใหรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน 
๔ มีเครื่องอุปกรณและสวนควบของรถที่ใชในการขนสงเพ่ิมเติมเพื่อใหสามารถนําไปใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม นอกจากนั้น สมควรแกไขเพิ่มเติมขนาดความสูงของรถที่ใชใน
การขนสงผูโดยสารและรถขนาดเล็กใหรับกับมาตรฐานสากลและกําหนดหลักเกณฑในการ
ตรวจสอบการทรงตัวของรถดังกลาวเพื่อใหมีความปลอดภัยยิ่ง ข้ึน  จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒๓๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันวิวัฒนาการและ
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมยานยนตไดเจริญกาวหนาไปเปนอันมาก ดังนั้น 
เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมวิวัฒนาการและความเจริญกาวหนาดังกลาว และเพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัยและลดอันตรายแกผูใชรถ สมควรแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดวาดวยความปลอดภัย
ในการขนสงในสวนเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณและสวนควบของรถตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เสีย
ใหมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน รวมทั้งสมควรเพิ่มเติมการกําหนดเครื่องมือเครื่องใชประจํารถท่ีใชในการ
ขนสง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒๓๒ 
 
                                                 

๓๐ ราชกิจจานุกเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๑๒/หนา ๙/๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ 
๓๑ ราชกิจจานุกเบกษา เลม ๑๑๑/ตอนที่ ๔๘ ก/หนา ๑๒/๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๗ 
๓๒ ราชกิจจานุกเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๓๑ ก/หนา ๒๕/๗ เมษายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันปรากฏวา รถที่ใช
ในการขนสงผูโดยสารที่มีจํานวนที่นั่งไมเกิน ๑๒ ที่นั่ง (รถตู) ที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวย
การขนสงทางบก มีขอกําหนดเกี่ยวกับการติดฟลมกรองแสงที่มีกระจกกันลมดานขางและดานหลัง
ของรถแตกตางไปจากรถยนตรนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน แตไมเกินสิบสองคน (รถตู) ที่จด
ทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนตร จึงกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติและการกํากับดูแลทั้ง ๆ ที่
เปนรถยนตรที่มีลักษณะและขนาดเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติที่เก่ียวกับฟลมกรองแสงของ
กระจกกันลมดานขางและดานหลังของรถยนตรดังกลาวตามกฎหมายทั้งสองฉบับเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน สมควรปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการติดฟลมกรองแสงสําหรับรถที่ใชในการ
ขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๒ (จ) ที่มีจํานวนที่นั่งไมเกิน ๑๒ ที่นั่ง (รถตู) และมาตรฐาน ๓ (ฉ) 
(รถตู) เสียใหมใหสอดคลองกันกับที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยรถยนตร  จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัสสน/จัดทํา 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
ฉบับที ่47 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 102 (4) แหงพระราชบัญญัติ
การขนสง 
ทางบก พ.ศ. 2522 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ออก 
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ใหยกเลิกวรรคสองของขอ 2 (1) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 
2526)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 
  ขอ 2  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 2 ทวิ และขอ 2 ตร ีแหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 
22 
(พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 
  "ขอ 2 ทวิ  รถโรงเรียนตองใชสีเหลืองเปนสีของตัวถังรถ และใหมีสีดําคาดตลอด
รอบตัวถังรถ 
ยกเวนดานหนารถจํานวนหนึ่งเสน ขนาดกวางไมนอยกวาสิบเซนติเมตรแตไมเกินยี่สิบเซนติเมตร
โดยเร่ิมต้ังแต 
แนวขอบหนาตางดานขางรถลงมาสิบเซนติเมตร 
  ขอ 2 ตร ี กระจกรถโรงเรียนตองเปนกระจกที่โปรงใสสามารถมองเห็นสภาพภาย
ในรถและ 
สภาพการจราจรภายนอกรถไดชัดเจน และหามมิใหนําวัสดุอ่ืนใดมาติดหรือบังสวนหน่ึงสวนใด
ของกระจก 
เวนแตเปนการติดเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด หรือการติดวัสดุสําหรับบังหรือ
กรอง 
แสงแดดไวท่ีดานบนของกระจกกันลมดานหนาตามขนาดท่ีกรมการขนสงทางบกกําหนด" 
  ขอ 3  รถโรงเรียนที่ไดจดทะเบียนไวแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหเจา
ของรถหรือ 
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามขอ 2 ทวิ แหงกฎ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กระทรวง  
ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก
ไขเพ่ิมเติม 
โดยกฎกระทรวงนี้ภายในสามรอยหกสิบหาวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
 
     ใหไว ณ วันที ่22 สิงหาคม พ.ศ. 2537 
              จรัส พั้วชวย 
           รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากปรากฏวาการกําหนดให
รถโรงเรียนตอง 
ถอดแผนปายหรือปดคลุมขอความวา "รถโรงเรียน". ซ่ึงติดอยูท่ีดานหนาและดานทายของตัวรถ 
เมื่อมิไดใชรถนั้น 
เปนรถโรงเรียนตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ขนสงทางบก 
พ.ศ. 2522 ไดกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติเพราะการถอดแผนปายหรือปดคลุมขอความดัง
กลาวกระทําไดยาก 
และไมสะดวก สมควรยกเลิกขอกําหนดดังกลาวประกอบกับสมควรกําหนดสีของรถโรงเรียนให
แตกตางจากรถ 
อื่น และกําหนดหามมิใหนําวัสดุอื่นใดที่ติดหรือบังไวบนกระจกของรถโรงเรียน เวนแตเปนการติด
เคร่ืองหมาย 
หรือเอกสารท่ีกฎหมายกําหนด  ท้ังน้ี เพื่อเปนการปองกันอันตรายและเพิ่มความปลอดภัยใหแก
นักเรียน 
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.2537/38ก/38/7 กันยายน 2537] 
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กฎกระทรวง 
กําหนดลักษณะ  ขนาด  หรือกําลังของเครื่องยนต 

และของรถที่จะรับจดทะเบียนเปนรถประเภทตาง  ๆ 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๑)  แหงพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  
มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ 
ใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออก
กฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕  (พ.ศ.  ๒๕๒๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต   

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๒)   กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๓)   กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๕  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
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(๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

(๖) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

(๗) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ชวงลอ”  หมายถึง  ระยะระหวางศูนยกลางเพลาลอหนาสุดหรือศูนยกลางสลักพวงของ 

รถกึ่งพวง  ถึงศูนยกลางเพลาลอทายหรือศูนยกลางเพลาลอคูทายในกรณีท่ีเพลาลอทายเปนเพลาคู 
“ความกวาง”  หมายถึง  ระยะระหวางดานขางของรถดานหนึ่งถึงดานขางอีกดานหนึ่งที่กวาง

ท่ีสุดของรถ  ท้ังนี้  โดยใหรวมสวนประกอบที่ย่ืนออกจากตัวถังดวย  เวนแตกระจกเงาสําหรับมองดาน
นอกตัวรถ 

“ความสูง”  หมายถึง  ระยะเมื่อวัดในแนวดิ่งจากพื้นราบถึงสวนที่สูงที่สุดของรถ  โดยไมรวมกระจกเงา
สําหรับมองดานนอกตัวรถและอุปกรณอื่น  ๆ  ท่ียืดหยุนได  ในกรณีเปนความสูงภายใน  ใหวัดจากพื้นรถ
สวนที่ใชวางเทาถึงสวนต่ําสุดของเพดานหองโดยสารของรถ 

“ความยาว”  หมายถึง  ระยะระหวางกันชนหนาหรือสวนหนาสุดถึงสวนทายสุดของรถ   
โดยไมรวมกระจกเงาสําหรับมองดานนอกตัวรถและแขนพวง 

“สวนยื่นทาย”  หมายถึง  ระยะระหวางสวนทายสุดของตัวถังสวนที่บรรทุก  โดยไมรวมกันชน    
ถึงศูนยกลางเพลาลอทาย  หรือศูนยกลางเพลาลอคูทายในกรณีท่ีเพลาลอทายเปนเพลาคู 

ขอ ๓ รถท่ีจะรับจดทะเบียนตองมีลักษณะ  ขนาด  หรือกําลังของเครื่องยนตและของรถ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) รถยนตสาธารณะ 
 (ก) รถยนตรับจางระหวางจังหวัด  ตองเปนรถเกงสองตอน  รถเกงสองตอนแวน   

รถเกงสามตอน    รถเกงสามตอนแวน  รถยนตนั่งสองตอน  รถยนตนั่งสองตอนแวน  รถยนตนั่งสามตอน  
รถยนตนั่งสามตอนแวน  หรือรถลักษณะอื่นตามแบบที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ  มีประตู
ไมนอยกวาสี่ประตู  ความกวางไมเกิน  ๒.๕๐  เมตร  ความยาวไมเกิน  ๖  เมตร  ความสูงไมเกิน  ๒  เมตร  
เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมตํ่ากวา  ๑,๕๐๐  ลูกบาศกเซนติเมตร 

Administrator
Highlight
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ในกรณีท่ีเปนรถยนตนั่งสองตอน  รถยนตนั่งสองตอนแวน  รถยนตนั่งสามตอน  หรือรถยนต
นั่งสามตอนแวน  เบาะนั่งตองมีระยะหางจากพื้นถึงสวนบนสุดของเบาะนั่งไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร
และมีระยะหางจากสวนต่ําสุดของเบาะนั่งถึงเพดานไมนอยกวา  ๘๕  เซนติเมตร 

 (ข) รถยนตรับจาง  ตองมีลักษณะ  ขนาด  หรือกําลังของเครื่องยนตและของรถ
เชนเดียวกับ  (ก)  และตองมิไดติดตั้งระบบควบคุมการปดเปดประตูรถจากศูนยกลาง  (CENTRAL  
LOCK)  กระจกกันลมตองเปนกระจกที่โปรงใสสามารถมองเห็นสภาพภายในรถและสภาพการจราจร
ภายนอกรถไดชัดเจน  และหามมิใหนําวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังสวนหนึ่งสวนใดของกระจก  เวนแตเปน
การติดเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด  หรือการติดวัสดุสําหรับบังหรือกรองแสงแดด 
ท่ีกระจกกันลมดานหนาตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 

 (ค) รถยนตรับจางสามลอ  ตองมีลักษณะประทุน  โดยมีท่ีนั่งสองตอนหรือสองแถว  
ความกวางไมเกิน  ๑.๕๐  เมตร  ความยาวไมเกิน  ๔  เมตร  ความสูงไมเกิน  ๒  เมตร  ความสูงภายในไม
นอยกวา  ๑.๒๐  เมตร  เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมเกิน  ๖๖๐  ลูกบาศกเซนติเมตร 

 (ง) รถยนตสี่ลอเล็กรับจาง  ตองเปนรถสองตอน  มีประตูไมนอยกวาสองประตู   
ความกวางไมเกิน  ๑.๕๐  เมตร  ความยาวไมเกิน  ๔  เมตร  ความสูงไมเกิน  ๒  เมตร  ความสูงภายใน 
ไมนอยกวา  ๑.๒๐  เมตร  เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมเกิน  ๘๐๐  ลูกบาศกเซนติเมตร 

(๒) รถยนตบริการ  ตองมีลักษณะ  ขนาด  หรือกําลังของเครื่องยนตและของรถเชนเดียวกับ  
(๑)  (ก) 

(๓) รถยนตสวนบุคคล 
 (ก) รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน  ตองมีความกวางไมเกิน  ๒.๕๕  เมตร   

ความยาวไมเกิน  ๑๒  เมตร  ความสูงไมเกิน  ๔  เมตร  กรณีท่ีรถมีความกวางไมเกิน  ๒.๓๐  เมตร  ใหมี
ความสูงไดไมเกิน  ๓.๒๐  เมตร 

 (ข) รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน  ตองมีลักษณะและขนาดเชนเดียวกับ  (ก)  
และตองมีความสูงภายในไมนอยกวา  ๑.๖๐  เมตร  เวนแตรถนั้นมีความยาวตลอดชองทางเดินไมเกิน   
๒  เมตร  ความสูงภายในจะนอยกวา  ๑.๖๐  เมตร  ก็ไดแตตองไมนอยกวา  ๑.๒๐  เมตร 

  ในกรณีท่ีรถมีแถวที่นั่งติดกับประตูทางขึ้นลงและแถวที่นั่งนั้นมีท่ีนั่งเรียงติดตอกัน
ไมเกินสามที่นั่ง  เมื่อวัดในแนวดิ่งจากสวนต่ําสุดของเพดานรถถึงกึ่งกลางของเบาะที่นั่งแตละที่นั่งตองมี
ระยะหางไมนอยกวา  ๙๐  เซนติเมตร 
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 (ค) รถยนตบรรทุกสวนบุคคล  ตองมีความกวางไมเกิน  ๒.๕๕  เมตร  ความยาวไมเกิน    
๑๒  เมตร  ความสูงไมเกิน  ๔  เมตร  กรณีท่ีรถมีความกวางไมเกิน  ๒.๓๐  เมตร  ใหมีความสูงไดไมเกิน  
๓  เมตร  สวนยื่นทายตองไมเกินสองในสามของชวงลอ  เวนแตตัวถังสวนที่บรรทุกเปนกระบะบรรทุก
สวนยื่นทายตองไมเกินกึ่งหนึ่งของชวงลอ 

 (ง) รถยนตสามลอสวนบุคคล  ตองมีความกวางไมเกิน  ๒  เมตร  ความยาวไมเกิน   
๔  เมตร  ความสูงไมเกิน  ๒  เมตร  เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมเกิน  ๖๖๐  
ลูกบาศกเซนติเมตร 

สวนยื่นทายของรถตาม  (ก)  และ  (ข)  ตองไมเกินสองในสามของชวงลอ  และไมเกินกึ่งหนึ่ง
ของชวงลอสําหรับรถที่มีทางขึ้นลงของผูโดยสารดานทาย 

ความสูงของรถตาม  (ก)  (ข)  และ  (ค)  ตองไมทําใหรถมีการทรงตัวไดนอยกวาเกณฑท่ี
กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 

(๔) รถจักรยานยนต 
 (ก) รถจักรยานยนตสวนบุคคล  ตองมีความกวางไมเกิน  ๑.๑๐  เมตร  ความยาวไมเกิน  

๒.๕๐  เมตร  ความสูงไมเกิน  ๒  เมตร  กรณีท่ีเครื่องยนตมีความจุในกระบอกสูบรวมกันเกินกวา  ๒๕๐  
ลูกบาศกเซนติเมตร  ใหมีความยาวไดไมเกิน  ๓  เมตร  ถามีพวงขาง  รถพวงของรถจักรยานยนต 
ตองมีความกวางไมเกิน  ๑.๑๐  เมตร  ความยาวไมเกิน  ๑.๗๕  เมตร  ความสูงไมเกิน  ๒  เมตร  และ 
เมื่อนํามาพวงกับรถจักรยานยนตแลว  ตองมีความกวางวัดจากขอบยางดานนอกสุดของลอหลัง
รถจักรยานยนตถึงขอบยางดานนอกสุดของลอรถพวงไมเกิน  ๑.๕๐  เมตร 

 (ข) รถจักรยานยนตสาธารณะ  ตองมีความกวางไมเกิน  ๑.๑๐  เมตร  ความยาวไมเกิน  
๒.๕๐  เมตร  ความสูงไมเกิน  ๒  เมตร  เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมเกิน  ๑๒๕  
ลูกบาศกเซนติเมตร 

(๕) รถพวง  ตองมีความกวางไมเกิน  ๒.๕๕  เมตร  ความยาวไมรวมแขนพวงไมเกิน  ๘  เมตร  
สวนยื่นทายตองไมเกินกึ่งหนึ่งของชวงลอ  ความสูงไมเกิน  ๔  เมตร  เวนแตรถมีความกวางไมเกิน  
๒.๓๐  เมตร  ใหมีความสูงไดไมเกิน  ๓  เมตร  กรณีท่ีเปนรถพวงชนิดที่น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก
เฉลี่ยลงบนรถลากจูงมากกวารอยละสิบของน้ําหนักรวมสูงสุด  ตองมีความกวางไมเกิน  ๒.๕๕  เมตร  
ความยาวไมเกิน  ๑๔  เมตร    เมื่อวัดจากสวนหนาสุดถึงสวนทายสุด  โดยระยะจากศูนยกลางของสลัก
พวงถึงสวนทายสุดตองไมเกิน  ๑๒  เมตร  และเมื่อวัดจากศูนยกลางสลักพวงถึงสวนหนาสุดของรถตอง
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ไมเกิน  ๒  เมตร  กรณีท่ีรถมีความกวางไมเกิน  ๒.๓๐  เมตร  ใหมีความสูงไดไมเกิน  ๓  เมตร  ความสูง
ของรถตองไมทําใหรถมีการทรงตัวไดนอยกวาเกณฑท่ีกรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 

(๖) รถบดถนน  ตองมีความกวางไมเกิน  ๒.๕๕  เมตร  ความยาวไมเกิน  ๘  เมตร  ความสูง
ไมเกิน  ๔  เมตร 

(๗) รถแทรกเตอร  ตองมีความกวางไมเกิน  ๒.๕๕  เมตร  ความยาวไมเกิน  ๑๒  เมตร   
ความสูงไมเกิน  ๔  เมตร  กรณีท่ีรถมีความกวางไมเกิน  ๒.๓๐  เมตร  ใหมีความสูงไดไมเกิน  ๓  เมตร 

ขอ ๔ ในกรณีท่ีรถตามขอ  ๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๖)  และ  (๗)  ขับเคลื่อนดวยพลังงาน
อยางอื่นนอกจากเครื่องยนตสันดาปภายใน  กําลังของเครื่องยนตตองเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบก
ประกาศกําหนด 

ขอ ๕ ตัวถังของรถตามกฎกระทรวงนี้  เวนแตรถจักรยานยนต  ดานขางจะยื่นเกินกวาขอบยาง
ดานนอกสุดของเพลาลอทายหรือกลุมเพลาลอทาย  ในกรณีท่ีเพลาลอทายมีมากกวาหนึ่งเพลาไดไมเกิน
ดานละ  ๑๕  เซนติเมตร  และขอบยางดานนอกสุดตองไมย่ืนเกินกวาตัวถังรถ  เวนแตไดจัดใหมีอุปกรณ
ปองกันอันตรายและความเสียหายอันเกิดจากการหมุนของลอรถนั้นแลว 

ขอ ๖ ในกรณีจําเปนตามลักษณะของการใชงานเฉพาะกิจ  รถในขอ  ๓  (๓)  (๕)  (๖)  
และ  (๗)  อาจมีตัวถัง  เครื่องอุปกรณหรือสวนควบหรือมีชวงลอ  ขนาดของรถ  หรือสวนยื่นทาย   
ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ได  โดยตองไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก 

ขอ ๗ ผูท่ีมีชื่อในใบคูมือจดทะเบียนรถผูใดประสงคจะเปลี่ยนแปลงลักษณะ  ขนาด  หรือ
กําลังของเครื่องยนตและของรถสําหรับรถประเภทตาง  ๆ  ใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียนพรอมดวย
หลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) ใบคูมือจดทะเบียนรถ 
(๒) บัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอยางอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนหรือ

ภาพถายของบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานดังกลาว 
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงลักษณะ  ขนาด  หรือกําลังของเครื่องยนต

และของรถสําหรับรถประเภทตาง  ๆ  ใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 
ขอ ๘ เมื่อนายทะเบียนอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงลักษณะ  ขนาด  หรือกําลังของเครื่องยนต

และของรถแลว  ใหนายทะเบียนจัดการแกไขเพิ่มเติมทะเบียนรถและใบคูมือจดทะเบียนรถที่ไดรับ
อนุญาตใหเปลี่ยนแปลงลักษณะ  ขนาด  หรือกําลังของเครื่องยนตและของรถใหถูกตอง 
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ขอ ๙ กฎกระทรวงนี้ไมใชบังคับกับรถที่จดทะเบียนกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
คําขอที่ได ย่ืนไวตามกฎกระทรวง   ฉบับที่   ๕   (พ .ศ .   ๒๕๒๔)   ออกตามความใน

พระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และยังอยูในระหวางการพิจารณา  ใหถือเปนคําขอตาม
กฎกระทรวงนี้ 

ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะ  ขนาด  หรือกําลังของเครื่องยนตและของรถสําหรับรถประเภท
ตาง  ๆ  สําหรับรถที่จดทะเบียนกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหนายทะเบียนพิจารณาอนุญาต 
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕  (พ.ศ.  ๒๕๒๔)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๕  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๘)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ขอ ๑๐ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
พลเอก  ชัยนันท  เจริญศิริ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่ปจจุบันการกําหนดลักษณะ ขนาด หรือ
กําลังของเครื่องยนตและของรถที่จะรับจดทะเบียนเปนรถประเภทตาง ๆ ยังไมเหมาะสมกับสภาวการณใน
ปจจุบันและไมสอดคลองกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต สมควรปรับปรุงเสียใหมให
เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจาํเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

  
 
 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๑๕/๑)  และมาตรา  ๕๗  ฉ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร   
ของผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ข้อ ๓ ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร  ผู้ขับรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้   

(๑) ไม่เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถ  หรือเพิ่มส่ิงหนึ่งสิ่งใดเข้าไป  ซ่ึงน่าจะ
เป็นอันตรายแก่การขับรถหรือการโดยสาร 

(๒) ในกรณีเป็นรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง  ต้องใช้รถ 
ที่ผ่านการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์  รวมทั้งการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
อัดเป็นเชื้อเพลิง  หรือกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง  แล้วแต่กรณี 

(๓) ต้องให้คนโดยสารขึ้นนั่งประจําที่ให้พร้อมก่อนเคลื่อนรถ 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

  

(๔) ต้องให้คนโดยสารซ่ึงนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับผู้ขับรถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับ 
ที่นั่งเพื่อป้องกันอันตรายในขณะโดยสาร 

(๕) ไม่บรรทุกส่ิงของไปกับคนโดยสาร  เว้นแต่เป็นสัมภาระของคนโดยสารที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยในการขับรถและการโดยสาร 

(๖) ดูแลคนโดยสารให้ได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร  และในกรณ ี
ที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องให้ความช่วยเหลือตามสมควร 

(๗) ไม่ขับรถในลักษณะประมาทหรือน่าหวาดเสียว  อันน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 
(๘) ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ  เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริม

สําหรับการสนทนาโดยผู้ขับรถไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น   
(๙) ไม่กระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัล  หรือกระทําการลามกอย่างอ่ืนไม่ว่า 

จะกระทําด้วยตนเอง  หรือกระทําด้วยส่ือหรือวัสดุใด ๆ  อันทําให้ปรากฏความหมายในทํานองเดียวกัน 
(๑๐) ต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะเติมเชื้อเพลิง   
(๑๑) ต้องลงจากรถและแจ้งให้คนโดยสารลงจากรถโดยให้รออยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย  ขณะเติมเชื้อเพลิง 
ข้อ ๔ ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร  ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้   
(๑) ปฏิบัติตามข้อ  ๓  (๑)  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  (๙)  (๑๐)  และ  (๑๑)  โดยอนุโลม 
(๒) จัดให้มีหมวกนิรภัยที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะโดยสาร  ไว้สําหรับ 

ให้คนโดยสารสวมในขณะโดยสาร  โดยจะต้องรักษาความสะอาดของหมวกอยู่เสมอ 
(๓) ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  เครื่องมือ  หรืออุปกรณ์ส่ือสารอ่ืนใดในขณะขับรถรับจ้างบรรทุก  

คนโดยสาร 
ข้อ ๕ ในการรับจ้างรับส่งนักเรียน  ผู้ขับรถสําหรับรถยนต์ซ่ึงได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ 

จากนายทะเบียนตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสามปี  หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ  หรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก  รวมทั้งต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อน  และต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามข้อ  ๓  โดยอนุโลม 
(๒) จัดให้มีเครื่องหมายหรือแผ่นป้ายพื้นสีส้มขนาดกว้างไม่น้อยกว่ายี่ สิบห้าเซนติเมตร   

ยาวไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร  มีข้อความว่า  “รถโรงเรียน”  เป็นตัวอักษรสีดําความสูงไม่น้อยกว่า 
สิบห้าเซนติเมตร  ติดไว้ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ  เพื่อให้สามารถมองเห็นข้อความได้โดยชัดเจน
ในระยะไม่น้อยกว่าห้าสิบเมตร 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

  

(๓) จัดให้มีไฟสัญญาณสีเหลืองอําพันหรือสีแดงปิดเปิดเป็นระยะ  ติดไว้ที่ด้านหน้าและ 
ด้านท้ายของตัวรถในตําแหน่งที่เหมาะสม  เพื่อให้ผู้ขับรถที่สวนมาหรือตามหลังมามองเห็นได้โดยชัดเจน 
ในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร  และเม่ือมิได้ใช้รถนั้นรับส่งนักเรียนให้งดใช้ไฟสัญญาณดังกล่าว 

(๔) จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นดังต่อไปนี้  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนเม่ือมีอุบัติเหตุหรือ 
เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น  และต้องติดตั้งหรือเก็บไว้ภายในรถในตําแหน่งที่เหมาะสมและปลอดภัย  รวมทั้ง   
สามารถนํามาใช้งานได้โดยสะดวก  และพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกขณะ 

 (ก) เครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าหนึ่งเครื่อง 
 (ข) ค้อนทุบกระจกไม่น้อยกว่าหนึ่งอัน  สําหรับรถที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร   
(๕) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน  ซ่ึงมีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  ประจําอยู่ในรถ

ตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียน 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
พลอากาศเอก  สุกําพล  สุวรรณทัต 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากในปัจจุบันรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการ
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเช้ือเพลิงได้เกิดการระเบิด  ลุกไหม้  หรือรั่วไหลของก๊าซไวไฟ 
ในขณะที่ใช้รถนั้นรับจ้างบรรทุกคนโดยสารข้ึนบ่อยครั้ง  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของคนโดยสาร  
อีกทั้งสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนของรถยนต์สาธารณะ  รถยนต์บริการ  และรถยนต์ที่ใช้ในการรับจ้างรับส่งนักเรียน  
ส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ขับรถในขณะขับรถดังกล่าว  แต่โดยที่ข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัย
ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารในปัจจุบันได้กําหนดเฉพาะกรณีของผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะเท่าน้ัน   
จึงสมควรมีข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้ครอบคลุมถึงผู้ขับรถยนต์สาธารณะ  
รถยนต์บริการ  และรถยนต์ที่ใช้ในการรับจ้างรับส่งนักเรียนด้วย  เพื่อให้คนโดยสารของรถดังกล่าวได้รับ 
ความปลอดภัยมากข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 หนา   ๑ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ระเบียบกรมการขนสงทางบก 
วาดวยการขอจดทะเบียนรถยนตนัง่สวนบคุคลที่มีทีน่ั่งเกนิ  ๑๒  ที่นัง่   

และรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนกัรถเกนิ  ๒,๒๐๐  กโิลกรัม   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพ่ือใหการจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน  ๑๒  ท่ีนั่ง  และรถยนตบรรทุกสวนบุคคล   

ที่มีน้ําหนักรถเกิน  ๒,๒๐๐  กิโลกรัม  เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย  และปองกันมิใหมีการนํารถยนต

สวนบุคคลดังกลาวไปใชประกอบการขนสง  สมควรกําหนดหลักเกณฑการจดทะเบียนรถยนตดังกลาวไว 

เปนการเฉพาะ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๕  อธิบดีกรมการขนสงทางบก 

ออกระเบียบการขอจดทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน  ๑๒  ที่นั่ง  และรถยนตบรรทุกสวนบุคคล 

ที่มีน้ําหนักรถเกิน  ๒,๒๐๐  กิโลกรัมไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการขอจดทะเบียนรถยนตนั่ง  

สวนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน  ๑๒  ที่นั่ง  และรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนักรถเกิน  ๒,๒๐๐  กิโลกรัม   

พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีมีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ใหยกเลิกระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการขอจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล 

ตามกฎหมายวาดวยรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

ขอ ๕ ในระเบียบนี้   

“รถยนตสวนบุคคล”  หมายความวา 

(๑) รถยนตนั่งท่ีมีท่ีนั่งเกิน  ๑๒  ท่ีนั่ง   

(๒) รถยนตบรรทุกท่ีมีน้ําหนักรถเกิน  ๒,๒๐๐  กิโลกรัม 
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ขอ ๖ การขอจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล  เจาของรถจะตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดี

หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกอน  และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว  ใหดําเนินการจดทะเบียนตามระเบียบ

กรมการขนสงทางบกวาดวยการดําเนินการทางทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต   

พ.ศ.  ๒๕๓๑  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ขอ ๗ การพิจารณาจํานวนที่นั่งของรถยนตนั่งหรือน้ําหนักรถของรถยนตบรรทุกที่จะตองขอรับ

ความเห็นชอบตามขอ  ๖  ใหเปนไปตามเกณฑที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 

ขอ ๘ การขอรับความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล  ใหเจาของรถย่ืนขอตามแบบ    

ที่กําหนด  พรอมเอกสารหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) หนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการใชรถคันที่ขอจดทะเบียนโดยละเอียด 

(๒) ภาพตัวรถ  พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับ  ชนิด  แบบ  รุน  น้ําหนัก  ขนาดสัดสวน  จํานวนที่นั่ง

จากผูผลิต   

(๓) หลักฐานแสดงสถานที่จอดรถ  ดังตอไปนี้ 

 (ก)  ภาพถายพ้ืนที่จอดรถ  ขนาดไมนอยกวา  ๕  x  ๗  นิ้ว  จํานวน  ๑  รูป 

 (ข)  ภาพถายทางเขา  -  ออกพ้ืนที่จอดรถ  ขนาดไมนอยกวา  ๕  x  ๗  นิ้ว  จํานวน  ๑  รูป 

 (ค)  แผนท่ีแสดงที่ตั้ง  แผนผังแสดงบริเวณท่ีจอดรถ  และทางเขา  -  ออก  โดยระบุขนาด

ความกวางและความยาวไวดวย 

 (ง)  หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในสถานที่จอดรถของตนเองหรือคูสมรส  

เชน  สําเนาโฉนดที่ดิน  นส.๓  ก  หรือ  นส.๓   

(๔) หนังสือรับรองการใชรถยนตสวนบุคคลตามแบบที่กําหนด 

ขอ ๙ การขอรับความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล  ตองเปนไปตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 

(๑) มีความจําเปนตองใชรถเพ่ือการสวนตัว  มิไดใชทําการขนสงเพ่ือการคาหรือธุรกิจของตนเอง  

หรือเพ่ือสินจาง   
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(๒) ไมมีประวัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับการนํารถยนตสวนบุคคลไปใชทําการขนสง   

เพ่ือการคาหรือธุรกิจของตนเอง  หรือเพ่ือสินจาง  หรือใหบุคคลอื่นใชรถของตนกระทําการดังกลาวภายใน  ๓  

ป  กอนวันที่ย่ืนขอรับความเห็นชอบ 

(๓) มีสถานที่จอดรถเปนของตนเองหรือคูสมรส  โดยมีพ้ืนที่ไมนอยกวาขนาดของตัวรถและตองมี

พ้ืนที่วางรอบตัวรถไมนอยกวาดานละ  ๕๐  เซนติเมตร  และมีความเหมาะสมตอการใชเปนที่จอดรถ 

เพ่ือการสวนตัว  โดยตองอยูบริเวณที่อยูอาศัยหรือบริเวณใกลเคียง   

ขอ ๑๐ การย่ืนขอรับความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล  ใหย่ืนตอนายทะเบียน  

ณ  สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพ้ืนที่  ๑  -  ๕  สํานักงานขนสงจังหวัด  หรือสํานักงานขนสงจังหวัด

ยะลา  สาขาอําเภอเบตง  ที่เจาของรถมีภูมิลําเนาหรือทองที่ท่ีประสงคจะใชรถ  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ เมื่อไดรับเอกสารหลักฐานตามขอ  ๘  แลว  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวนใหแจงผูขอทราบทันทีและใหผูขอดําเนินการแกไขใหแลว

เสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงหากพนกําหนด  ใหการขอรับความเห็นชอบเปนอันยกเลิก   

ขอ ๑๒ ในกรณีท่ีเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน  ใหดําเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑใน

ขอ  ๙  และในการตรวจสอบสถานที่จอดรถใหเจาของรถอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดวย   

ขอ ๑๓ เมื่อเจาหนาที่ดําเนินการตามขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  แลว  ใหสรุปรายงานความเห็น

เบื้องตนเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี  ๑  -  ๕  ขนสงจังหวัด  หรือหัวหนา

สํานักงานขนสงจังหวัดยะลา  สาขาอําเภอเบตง  ท่ีย่ืนขอ  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๔ เมื่อผูอํานวยการสํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพ้ืนที่  ๑  -  ๕  ขนสงจังหวัด  หรือ

หัวหนาสํานักงานขนสงจังหวัดยะลา  สาขาอําเภอเบตง  พิจารณาเอกสารหลักฐานการขอรับความเห็นชอบ

การจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคลตามขอ  ๘  ประกอบกับความเห็นเบื้องตนของเจาหนาท่ีตามขอ  ๑๓  แลว  

เห็นวา   

(๑) กรณีไมเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ  ๙  ใหแจงเจาของรถทราบเปนหนังสือถึงเหตุแหง 

การไมเห็นชอบใหทราบดวย 

(๒) กรณีเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ  ๙  ใหเสนอความเห็นตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย

เพ่ือพิจารณาตอไป 



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ ๑๕ เจาของรถที่ไดรับความเห็นชอบจะตองนํารถ  พรอมหนังสือไดรับความเห็นชอบไป   

จดทะเบียนเปนรถยนตสวนบุคคลภายใน  ๙๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากนายทะเบียน   

หากไมนํารถไปจดทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ใหถือวาการใหความเห็นชอบการจดทะเบียน 

เปนอันยกเลิก  แตไมตัดสิทธิการย่ืนขอรับความเห็นชอบใหม 

ขอ ๑๖ ใหนําความในขอ  ๖  ขอ  ๘  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  และ 

ขอ  ๑๔  มาใชบังคับกับผูรับโอนรถยนตสวนบุคคลโดยอนุโลม   

ขอ ๑๗ ใหนําความในขอ  ๘  (๓)  ขอ  ๙  (๓)  และขอ  ๑๒  เกี่ยวกับการตรวจสอบสถานท่ี

จอดรถ  มาใชบังคับกับการยายรถยนตสวนบุคคลโดยอนุโลม   

ขอ ๑๘ ในกรณีตรวจพบวามีการย่ืนหลักฐานอันเปนเท็จเปนเหตุใหมีการรับจดทะเบียนรถยนต

สวนบุคคล  หรือนํารถยนตสวนบุคคลไปใชทําการขนสงเพ่ือการคาหรือธุรกิจของตนเอง  หรือเพ่ือสินจาง    

ใหนายทะเบียนพิจารณาเพิกถอนทะเบียนรถนั้น 

ขอ ๑๙ ใหรองอธิบดี  (ฝายปฏิบัติการ)  กรมการขนสงทางบก  รักษาการตามระเบียบนี้ 

 

ใหไว  ณ  วนัท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ธีระพงษ  รอดประเสริฐ 

อธิบดีกรมการขนสงทางบก 

 



    
 

แบบขอรับความเห็นชอบจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล 
ตามระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการขอจดทะเบียนรถยนตน่ังสวนบุคคลท่ีมีท่ีน่ังเกิน ๑๒ ท่ีน่ัง 

และรถยนตบรรทุกสวนบุคคลท่ีมนํ้ีาหนักรถเกิน ๒,๒๐๐ กิโลกรมั พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เรียน นายทะเบียน ………………………………… 

ขาพเจา    นาย    นาง    นางสาว ……………………………….…………………… อายุ …….. ป สัญชาติ …….……... 

หมายเลขบัตรประจําประชาชน    -              -                 -       -    อยูบานเลขท่ี ..………….…หมูท่ี ………………
ตรอก/ซอย …..………………………….…….. ถนน …..………………………….…….. ตําบล/แขวง …..………………………….………
อําเภอ/เขต …………………….……… จังหวัด …………………………………. โทรศัพท ………………….…….….. มีความประสงค
ขอรับความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล ขนาดน้ําหนักรถ ......................... ก.ก. /จํานวนท่ีนั่ง ...... ท่ีนั่ง  

โดย     ขอความเห็นชอบในหลักการ (ยังไมมีตัวรถ) ยี่หอรถ …………………….…….แบบ/รุน..…………………………………   

มีตัวรถแลว ยี่หอรถ …………………….……. แบบ/รุน..……………………หมายเลขตัวรถ ................................……..               
เลขเครื่องยนต ………………………………………………………… พรอมนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้ 

หนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการใชรถ จํานวน ........ ฉบับ และหลักฐานประกอบ จํานวน .... แผน 
ภาพตัวรถ พรอมรายละเอียดเก่ียวกับชนิด รุน แบบ น้ําหนัก ขนาดสัดสวน จํานวนท่ีนั่งจากผูผลิต จํานวน ...... แผน
ภาพถายพ้ืนท่ีจอดรถ ขนาดไมนอยกวา ๕ x ๗ นิ้ว จํานวน ......... รูป 
ภาพถายทางเขา - ออกพ้ืนท่ีจอดรถ ขนาดไมนอยกวา ๕ x ๗ นิ้ว จํานวน ......... รูป 
แผนท่ีแสดงท่ีตั้งท่ีจอดรถ จํานวน ......... แผน 
แผนผังแสดงบริเวณท่ีจอดรถ และทางเขา - ออก จํานวน ......... แผน 
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในสถานท่ีจอดรถ จํานวน ........ ฉบับ 
หนังสือรับรองการใชรถยนตสวนบุคคลตามระเบียบฯ จํานวน  ๑  แผน 

 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีประวัติการกระทําความผิดเก่ียวกับการนํารถยนตสวนบุคคลไปใชทําการขนสง  
เพ่ือการคาหรือธุรกิจของตนเอง หรือเพ่ือสินจาง หรือใหบุคคลอ่ืนใชรถของตนกระทําการดังกลาวภายใน ๓ ป       
กอนวันท่ียื่นขอรับความเห็นชอบ 

              (ลายมือชื่อ) ………………………………………… ผูขอ 
                        (……..………........……………..…..)  
 
 ขาพเจา ……………………………………………….…………… ไดรับทราบผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานจาก
เจาหนาท่ีแลว ปรากฏวา 
         ครบถวนถูกตอง เพียงพอแลว 

ยังไมครบถวนหรือยังไมถูกตอง ใหแกไขหรือยื่นหลักฐานเพ่ิมเติมภายในวันท่ี … /…...................../......... ดังนี้ 
 (1)  ………………………………………………………...................................................................................................              
 (๒)  ………………………………………………………...................................................................................................              
  (๓)  ………………………………………………………...................................................................................................              
  (๔)  ………………………………………………………...................................................................................................              
    

     (ลายมือชื่อ) ……………………………………… เจาหนาท่ีผูแจง           (ลายมือชื่อ) ………………………………………… ผูขอ 
               (…............……………………….)                                             (..........…..……………….…..…….) 
           วันท่ี  …./..………/……….                                                     วันท่ี …./..………/………. 
               

เลขรับที่ ……………………… 

รับวันที่ ……………………… 

ผูรับ …………………………….. 



 
หนังสือรับรองการใชรถยนตสวนบุคคล 

ตามระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการขอจดทะเบียนรถยนตน่ังสวนบุคคลท่ีมีท่ีน่ังเกิน ๑๒ ท่ีน่ัง  
และรถยนตบรรทุกสวนบุคคลท่ีมนํ้ีาหนักรถเกิน ๒,๒๐๐ กิโลกรมั พ.ศ. ๒๕๕๘  

------------------------------ 

               เขียนท่ี .................................................... 
วันท่ี ..... เดือน ...................... พ.ศ. ............ 

เรียน  นายทะเบียน 

ขาพเจา ............................................................... อายุ ............ ป สัญชาติ ............................. 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน    -              -                 -       -    อยูบานเลขท่ี ............... หมูท่ี ...... 
ซอย ....................................... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง .............................................. 
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ............................................... โทรศัพท ………………..............  
มีความเก่ียวของกับรถในฐานะ   เจาของรถ (กรณีเจาของรถและผูครอบครองรถเปนบุคคลเดียวกัน) 

   ผูเชาซ้ือรถ (กรณีรถท่ีอยูระหวางการเชาซ้ือ) 
ยี่หอรถ ……………………..…….……. แบบ/รุน ..………..………………… หมายเลขตัวรถ ....................................……..               
เลขเครื่องยนต …………………………………………………..…………… ลักษณะ   รถยนตนั่ง   รถยนตบรรทุก  

 รับทราบและขอรับรองวา 
 ๑. จะใชรถเพ่ือการสวนตัวเทานั้น ไมนําไปใชทําการขนสงเพ่ือการคาหรือธุรกิจของตนเอง 
หรือเพ่ือสินจาง  
 ๒. รับทราบเง่ือนไขการจดทะเบียนรถ การโอนรถ และการยายรถตามระเบียบนี้แลว หากกระทําผิด
เง่ือนไขดังกลาว ขาพเจายินยอมใหนายทะเบียนเพิกถอนทะเบียนรถนั้น    
 ๓. เม่ือไดรับแจงคําสั่งเพิกถอนทะเบียนรถแลว ขาพเจาจะดําเนินการดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง 
   (๑) สงคืนแผนปายทะเบียนรถตอนายทะเบียน  
   (๒) นําใบคูมือจดทะเบียนรถมาใหนายทะเบียนบันทึกการเพิกถอนทะเบียนรถ 
   (๓) เสียภาษีประจําปท่ีคางชําระพรอมท้ังเงินเพ่ิมใหครบถวน (ถามี)  
 ๔. รับทราบแลววา การนํารถยนตสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยรถยนตไปใชประกอบการขนสง
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก เปนความผิดตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานประกอบการขนสงโดยมิไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน ตองระวางโทษตามมาตรา 126 
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และเปนความผิดตามมาตรา 21 
แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ฐานใชรถไมตรงตามประเภทท่ีจดทะเบียนไว ตองระวางโทษตาม
มาตรา 60 ปรับไมเกินสองพันบาท 
 

 ขาพเจาไดอานและรับทราบขอความขางตนนี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อเปนหลักฐานไว
ตอเจาหนาท่ี 

 
      ลงชื่อ .......................................................... (เจาของรถ) 
 

              (.......................................................) 
 
 
 หมายเหตุ  ๑) ผูท่ีลงนามหนังสือรับรองฉบับน้ี ตองเปนเจาของรถ/ผูเชาซื้อคันท่ีขอจดทะเบียนเทาน้ัน 
              ๒) รถขางตนไดรับการจดทะเบียนเปนหมายเลขทะเบียน ……………………………………………               
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สรุปการประชุม 
เวทคีวามร่วมมือก าหนดแนวทางปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองรถรับส่งนักเรียนของสถานศึกษา 

                                           วนัที ่27 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมมณจัีนท์ จังหวดัจันทบุรี 

                                                                   ......................................... 
เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 
วาระที ่1    เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทราบในทีป่ระชุม โดย นายมโนท ชาญวฒันศิลป์ ขนส่งจังหวดัจันทบุรี 

    ประธานในท่ีประชุม แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าสถานการณ์ปัญหารถรับส่งนักเรียน มีความสูญเสีย
เกิดข้ึนซ ้ าซากโดยจาก สถิติ จาก องค์การอนามยัโลก พบว่า นักเรียนทั่วโลกมากกว่า 500 คนเสียชีวิตจาก
อุบติัเหตุทางถนนขณะเดินทางไปกลบัโรงเรียน เฉพาะในประเทศไทย ขอ้มูลของปี 2560 มีอุบติัเหตุรถรับส่ง
นกัเรียนมากถึง 30 คร้ัง นกัเรียนเสียชีวิต 7 คนไดรั้บบาดเจ็บ 368 คน ถึงแมต้วัเลขจะไม่สูง แต่ก็ไม่ควรเกิดการ
สูญเสียเด็กแมส้ัก 1 คน เร่ืองของอุบติัเหตุจากสาเหตุใดก็ตาม ก็สามารถป้องกนัไดแ้ต่ท่ีเกิดข้ึนทุกวนัเพราะเรา
ละเลยไม่ด าเนินการป้องกนัโดยมีหลกัวชิาการ  
                    ยกตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยกรณีการลืมเด็กในรถจนเสียชีวิต ล่าสุดท่ีพบท่ีจงัหวดัขอนแก่น 
คนขบัรถลืมเด็กไวใ้นรถ เป็นปัญหาซ ้ าซากบ่อยคร้ัง เม่ือเกิดเหตุ ก็มีการกระตือรือร้นป้องกนัแก้ไข แต่ไม่มี
ความย ัง่ยืน สุดท้าย ก็เกิดเหตุซ ้ าเดิม หรือเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 รถกระบะรับส่งนักเรียนท่ีจังหวดั
นราธิวาส ขบัตกร่องกลางถนน มีนกัเรียนเสียชีวิต 9 ราย รวมคนขบั 1 ราย เป็น 10 ราย สันนิษฐานว่าคนขบั
หลบัใน ซ่ึงจะมีเหตุลกัษณะน้ีเกิดทุกปีและ ท่ีประสบกบัตวัท่ีจงัหวดักระบ่ี รถสองแถวรับส่งนกัเรียน มีนกัเรียน
นัง่ดา้นทา้ยตวัรถต่อยื่นนัง่ไดข้า้งละ 1 คนผลท่ีเกิดข้ึนคือ นกัเรียนหลบัเพราะท ากิจกรรมมาตลอดวนัท าให้ตก
รถหัวท่ิมเสียชีวิต ตายคาท่ี หรือจงัหวดัเพชรบูรณ์ รถรับส่งนักเรียนสองแถวขนาดใหญ่ต่อเติมท้าย ปิดทา้ย 
ท าทางข้ึนลงดา้นขา้ง ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกก าหนด แต่เป็นรถอเนกประสงค์ โรงเรียนให้ช่วยขน
โต๊ะเก้าอ้ี จึงเอาทา้ยออก เพื่อขนเก้าอ้ี เม่ือขนเสร็จไม่ได้ตรวจเช็คปิดล๊อคทา้ยให้เรียบร้อย วนัรุ่งข้ีนก็รับส่ง
นกัเรียนตามปกติ ในขณะท่ีเดินทาง รถนกัเรียนหกัหลบรถท่ีวิง่ส่วนขา้มเลน เกิดแรงเหวี่ยงประตูทา้ยเปิดส่งผล
ใหน้กัเรียนผูห้ญิงสองคนร่วงลงพื้นท าใหเ้สียชีวติ 1 ราย บาดเจบ็ 1 ราย  
                    น่ีก็เป็นตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังดว้ยสาเหตุดงักล่าว จึงมีการวิเคราะห์วิจยัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง
จากคน้พบมีความเส่ียงท่ีตอ้งเร่งแกไ้ขและใหค้วามส าคญัในส่ีดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่  
                    1. ด้านตัวรถ รถท่ีน ามาใช้ส่วนใหญ่เป็นรถกระบะ และรถตู ้ดดัแปลง เพิ่มแถวท่ีนั่ง ให้สามารถ
รับส่งนกัเรียนไดม้ากเพราะผูป้กครองมีฐานะปานกลางจ่ายแพง ไม่ได ้จึงตอ้งอาศยั ขนนกัเรียนจ านวนมากเพื่อ
เป็นตวัหารค่ารถค่าน ้ ามนั ในส่วนของผูใ้ชร้ถรับจา้งไม่สามารถหารถท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยั มาใชบ้ริการ
ได้เพราะตน้ทุนสูง ซ่ึงหากเก็บราคาแพง ก็ไม่มีใครใช้บริการ เก็บราคาถูก ก็ไม่คุม้ทุน ถึงแมว้่าจะมีระเบียบ
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บงัคบัเร่ืองตวัรถไวก้็ตาม เช่น ความมัน่คงแข็งแรง จ านวนท่ีนัง่ท่ียึดมัน่แข็งแรง มีประตูท่ีกั้น รถตู ้จดัวางท่ีนัง่
เป็นแถวตอนขวาง ผ่านการรับรองจากสถานศึกษา ผ่านการตรวจสภาพ หกเดือนคร้ัง ติดป้ายโรงเรียนแต่ทว่า 
ในทางปฏิบติัแลว้รถท่ีเอามาใช้รับส่งนกัเรียนท าไม่ไดต้ามนั้น และ ส่วนใหญ่ก็ไม่ไดรั้บอนุญาตเกิดค าถามว่า
ท าไมขนส่งจงัหวดัไม่ก ากบัไม่บงัคบัดูแล ค าตอบคือ ถา้ขนส่งจงัหวดั เอาจริง เอาจงัจบักุมรถรับส่งนกัเรียน รถ
ก็จะไม่บริการ นกัเรียนเดินทางไม่ได ้เป็นปัญหาวงจรอุบาทวแ์ละเป็นท่ีอึดอดัของหน่วยงานภาครัฐ 
                    2. ความเส่ียงด้านคนขับตามกฎหมายบังคบัว่า ต้องมีใบอนุญาตส่วนบุคคลมาแล้วสามปี แต่
ขอ้เทจ็จริง บางคนไม่มีดว้ยซ ้ า ซ่ึงถามวา่โรงเรียนตรวจสอบหรือไม่ ทราบหรือไม่วา่ขบัรถเกินเวลา ก็ยากแก่การ
ตรวจสอบ ภาครัฐก็มีขอ้จ ากดัทั้งก าลงัคนและเวลา ซ่ึงท่ียกตวัอยา่งอุบติัเหตุรถรับส่งนกัเรียนนราธิวาส คนขบั
หลบัในเพราะขบัเกินเวลาไม่ไดพ้กัผอ่น ส่ิงส าคญัท่ีมองขา้มคือเร่ืองสุขภาพของคนขบัเช่น ในกรณีรถโดยสาร 
ท่ีตรวจสอบควบคุมอยู่พนักงานรถโดยสารประจ าทางท่ีมีอายุ 50 ข้ึนไป ส่วนใหญ่ เป็นผูท่ี้มีความดนัสูง มี
โอกาสเส่ียงเกิดอาการไดต้ลอดเวลา แมแ้ต่ขณะขบัรถ เพราะฉะนั้น สุขภาพและระยะเวลาขบัจึงส าคญัแต่ยงัไม่
มีใครเขา้ไปดูแลตรวจสอบ  
                    3. ระบบการก ากับดูแล ผลจากการศึกษาพบว่าขาดการก ากบัโดยโรงเรียนแมจ้ะมีการระบุไวใ้น
ระเบียบ ของกระทรวงศึกษาธิการการใช้รถและดูแลรถโรงเรียน พ.ศ. 2536 ซ่ึง ก าหนดไวว้่า ผูด้  าเนินกิจการ
โรงเรียนตอ้งดูแลรับผิดชอบ ความปลอดภยัในการรับส่งนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการจดัหา รถท่ีมีคุณสมบติัท่ี
ก าหนดไว ้และข้ึนทะเบียน จดัหาเคร่ืองมือท่ีปลอดภยัไวใ้นรถเพื่อช่วยเหลือนกัเรียน เม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุ
ฉุกเฉินเกิดข้ึน รวมถึงการคดัเลือกพนกังานขบัรถและ คนควบคุมดูแลนกัเรียน ตามเกณฑ์ท่ี ก าหนดในระเบียบ
ดงักล่าว ซ่ึงชดัเจนวา่เป็นหนา้ท่ีของอาจารย ์โรงเรียน แต่ในทางปฏิบติั ท าไดต้ามแนวทางน้ีหรือไม่ ซ่ึงเป็นเร่ือง
ยาก เพราะทั้งภารกิจ หนา้ท่ีของโรงเรียน ซ่ึงก็เป็นปัญหา  
                    4. ปัญหาระบบประกันภัย รถส่วนใหญ่มีการประกันภยั ประเภท บงัคบั เท่านั้น ไม่มีสมคัรใจ 
เพราะ ไม่คุม้กบัค่าโดยสารท่ีเก็บแต่ละเดือน เม่ือจ่ายนอ้ย เกิดเหตุ ก็จ่าย ไดแ้ค่บางส่วน การชดเชย ก็ ไม่เตม็ท่ี  
                    ทั้งหมดคือส่ิงท่ีนักวิชาการศึกษาและเป็นขอ้จ ากดัในฐานหน่วยงานรัฐท่ีจะดูแล แต่ ทั้งหมดน้ีมี
ทางแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินงานของ ศูนยว์ิชาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน ได้อาสา เขา้มา
หน่วยงานวิชาการ แกไ้ขปัญหาเร่ืองรถรับส่งนักเรียน แกไ้ขปัญหาเร่ือง ลืมเด็ก แกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ โดยจะ
เป็น “จันทบุรีโมเดล” ซ่ึง ศวปถ. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. เป็นหน่วยงานท่ีได้รับการ
สนบัสนุนจากภาครัฐ วนัน้ี อาสา มาช่วยราชการ มาช่วยโรงเรียน ซ่ึงไดด้ าเนินการมาหลายขั้นตอนแลว้ แต่ยงัมี
อีกหลายระดบัท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค ์ในวนัน้ี ศวปถ. ไดร้วบรวมรถรับส่งนกัเรียนเป็นชมรม เกือบทุกอ าเภอ 
โดยการด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขสภาพตวัรถ การจดัอบรมให้ความรู้ แก่พนักงานขบัรถ ซ่ึงตวักระผมไดฟั้ง
รายละเอียดการด าเนินงานทั้งหมด ก็เช่ือมัน่ไดว้า่ โครงการ ของ ศวปถ. จะช่วยท าให้อุบติัเหตุรถรับส่งนกัเรียน
ลดน้อยลงหรือหมดส้ินไปในท่ีสุด เพราะมีหลักวิชาการ เทคโนโลยี ท่ีจะน ามาใช้ในรถรับส่งนักเรียน 
ยกตวัอยา่ง การลืมเด็กไวใ้นรถ แกไ้ขก็เพียงท าตามระเบียบแนวทางปฏิบติั ตรวจเช็คจ านวนนกัเรียนข้ึนลง แต่
ผูดู้แลไม่ไดท้  าหนา้ท่ี ซ่ึง ศวปถ. จะมี application ท่ีตรวจสอบไดเ้ลยวา่ นกัเรียนข้ึนรถ เป็นใครบา้ง และลงจาก
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รถเท่าไหร่ มี ระบบตรวจสอบ ผูป้กครองและครู ก็สามารถตรวจเช็คได้ ผ่าน APP ซ่ึงทั้ งหมด ก็สามารถ
ตรวจสอบไดโ้ดยไม่ไดล้งทุนอะไร ขอแค่มีมือถือ สมาทโ์ฟน ก็เพียงพอ  
                    รถลืมปิดประตูท้าย ณ วนัน้ี ก็น าระบบเซ็นเซอร์ปิดท้าย โดยติดตั้งต้นแบบรถรับส่งนักเรียนท่ี 
อ าเภอแก่งหางแมว เอามาใช้กันลืมปิดประตูท้าย ถือเป็นระบบตรวจสอบหลายระดับ ท่ีกล่าวมาทั้ งหมด 
อุบติัเหตุจะลดลงหรือไม่ ไม่ใช่เฉพาะ ศวปถ. ด าเนินการล าพงั แต่ตอ้งร่วมกนัทุกภาคส่วน โดยเฉพาะโรงเรียน
และคุณครู ท่ีตอ้งก ากบัดูแลเร่ืองน้ี ซ่ึงหากท่านเห็นเป็นส่ิงท่ีดีก็อยากให้ส่งเสริม สนบัสนุน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
ช่วยกนับอกกล่าว นกัเรียน ท่ีจะใชร้ถรับส่งนกัเรียน วา่ควรใชร้ถแบบไหนอยา่งไร ในวนัน้ีเรามีชมรมท่ีมีความ
รับผิดชอบ มีวิทยาการ จะมาช่วยแกไ้ขปัญหา พร้อมใหบ้ริการ และเลิกใชบ้ริการรถท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่มีการก ากบั
ดูแล จะเป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่ง ท่ีจะลดอุบติัเหตุรถรับส่งนกัเรียน รถท่ีทางโรงเรียน ให้การรับรองขออนุญาต
กบัขนส่งจงัหวดั ตอ้งเป็นรถท่ีผา่นการคดัเลือกมีคุณภาพ แต่ถา้หากโรงเรียนจะเลือกรถท่ีไม่มีคุณภาพ ก็ถือว่า
ผดิระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการอยูดี่ ซ่ึงอาจเกิดความสูญเสียเกิดข้ึนอีก  
                    วนัน้ี ศวปถ. มาด าเนินการให้กบัชาวจนัทบุรี ก็หวงัว่า คงบรรลุวตัถุประสงค์ ส าเร็จทุกประการ 
หากเป็นรถชมรม ท่ีก่อตั้งข้ึน ก็จะให้การสนับสนุนเต็มท่ี และ ก็อยากให้รถรับส่งนักเรียน เขา้ชมรมทั้งหมด 
เพื่อจะได้ เป็นมาตรฐานเดียวกนั ท่ีถูกต้อง การเป็นชมรม มีพลังในการขบัเคล่ือนมาตรฐานความปลอดภยั 
โดยเฉพาะมีหลกัวิชาการ สนบัสนุนจนสามารถไปสู่การแกไ้ขขอระเบียบปฏิบติัท่ียงัเป็นปัญหาอยู ่ซ่ึงจะท าให้มี
การพฒันาในแนวทางท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ต่อไป  
 
วาระที ่2     “จันทบุรีโมเดล” แนวทางความร่วมมือการขับเคล่ือนมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนใน           
                    พืน้ทีจั่งหวดัจันทบุรี ระหว่างขนส่งจังหวดัจันทบุรี ศวปถ. ผู้อ านวยการโรงเรียน ชมรมรถรับส่ง 
                    นักเรียน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง โดย นายฉัตรไชย ภู่อารีย์  หัวหน้าโครงการศึกษาวจัิย 
                    ศูนยว์ิชาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน หรือ ศวปถ. เป็นหน่วยงานภาคเอกชน ท่ีมีบทบาทในการ
ให้ความร่วมมือและน าเสนอข้อมูลทางด้านวิชาการให้แก่กรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ 
เก่ียวกบัความปลอดภยัและอุบติัเหตุต่างๆ เพื่อลดความเส่ียงจากการเกิดอุบติัเหตุทางถนน รวมถึงขอ้เสนอแนะ
ทางดา้นของกระบวนการจดัการ และขอ้เสนอแนะการแกไ้ขกฎหมายต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็น
จริง เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในมิติต่างๆ ของการใชถ้นน 
                    ตลอดเวลาท่ีผา่นมา มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนกบันกัเรียนท่ีใชร้ถของชาวบา้นท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียนอยา่ง
ต่อเน่ือง มีนักเรียนบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างต่อเน่ืองทุกปี  ศวปถ. จึงได้ท าการศึกษาวิจยัมาตรฐานความ
ปลอดภยัรถรับส่งนักเรียน โดยก าหนดใช้พื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรีเป็นพื้นท่ีน าร่อง และมีจงัหวดัคู่ขนานอีก 15 
จงัหวดัทั่วทุกภูมิภาค โดยเร่ิมท าการศึกษาวิจยัตั้ งแต่เดือนกันยายน 2560 และเสร็จส้ินการศึกษาในเดือน
กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลา 11 เดือน  
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                    จากการลงพื้นท่ีศึกษาขอ้มูลรถรับส่งนกัเรียนในจงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดัอ่ืนๆ พบวา่  
                     (1) มีรถรับส่งนกัเรียนท่ี เปิดเผยตวัตน และ ไม่เปิดเผยตวัตน  
                           รถรับส่งนกัเรียนท่ีเปิดเผยตวัตน ไดแ้ก่รถรับส่งนกัเรียนท่ีมีป้ายขอ้ความวา่ “รถโรงเรียน” และ
มีสัญญาณไฟกระพริบ ซ่ึงมีทั้งรถประเภทท่ีขออนุญาตใช้รับส่งนักเรียนจากส านกังานขนส่งได ้ ประเภทขอ
อนุญาตได้แต่ไม่  และประเภทท่ีไม่สามารถขออนุญาตได้  ส่วนรถรับส่งนักเรียนประเภทท่ีไม่เปิดเผยตวัตน 
ไดแ้ก่ รถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่มีป้ายขอ้ความ “รถโรงเรียน” และไม่มีสัญญาณไฟกระพริบ  ซ่ึงเป็นสาเหตุท าใหร้ถ
เหล่าน้ีมีความไม่ปลอดภยั และนกัเรียนท่ีอยูใ่นรถมีความเส่ียงต่ออุบติัเหตุมากกวา่รถท่ีเปิดเผยตวัตน เพราะผูใ้ช้
ทางร่วมกนัจะไม่ทราบเลยวา่รถคนัน้ีมีนกัเรียนอยูใ่นรถ เช่น ติดฟิลม์กรองแสงท่ีด ามาก ใชห้ลงัคาไฟเบอร์แทน
หลงัคาแบบท่ีรถรับส่งนกัเรียนทัว่ๆ ไปใชก้นั  รถบางคนัแมว้า่จะใชห้ลงัคาแบบโครงเหล็ก ก็ดูไม่ออกวา่เป็นรถ
รับส่งนกัเรียน(ตามภาพ)  
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 ในปัจจุบนัมีรถรับส่งนักเรียนในจงัหวดัจนัทบุรี เขา้ร่วมโครงการศึกษาวิจยั จ  านวน 275 คนั ส าหรับรถท่ีไม่
เปิดเผยตวัตนเม่ือมาเขา้ร่วมโครงการศึกษาวิจยัแลว้ ก็จะติดป้ายว่า “รถโรงเรียน” และมีสัญญาณไฟกระพริบ 
แปรสถานะจากรถรับส่งนักเรียนท่ีไม่เปิดเผยตวัตนไปสู่ การเป็นรถรับส่งนักเรียนท่ีเปิดเผยตวัตน  จากการ
ส ารวจพบวา่ ในขณะน้ีมีรถรับส่งนกัเรียนท่ีเปิดเผยตวัตนและไม่เปิดเผยตวัตนอีกเป็นจ านวนมาก ไม่เขา้ร่วมกบั
โครงการศึกษาวิจยั ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากกวา่รถท่ีเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงบ่งบอกวา่ มีนกัเรียนอีกเป็นจ านวนมากท่ี
มีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุจากการใชร้ถรับส่งนกัเรียนท่ีเปิดเผยตวัตน และมีความเส่ียงในระดบัท่ีสูงมาก
จากการใชร้ถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่เปิดเผยตวัตน   
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จากการตั้งค  าถามผูเ้ขา้ร่วมประชุม วา่ จะเลือกใชร้ถอะไร ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด เห็นตรงกนัวา่ ใชร้ถ
รับส่งนกัเรียนท่ีเปิดเผยตวัตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงรถรับส่งนกัเรียนท่ีเปิดเผยตวัตน 
                     (2) มีรถท่ีขออนุญาตและไม่ขออนุญาต 
                           กรมการขนส่งทางบกไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัในการขออนุญาตใชร้ถยนตส่์วนบุคคลรับจา้ง
รับส่งนกัเรียน โดยก าหนดอนุญาตเฉพาะรถตามกฎหมายรถยนต ์ท่ีจดทะเบียนเป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล รย.2 
ไดแ้ก่ รถตูแ้ละรถกระบะนัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 12 คน เท่านั้น ท่ีสามารถขออนุญาตใชรั้บส่งนกัเรียนได ้  
                           จากการลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลรถรับส่งนักเรียน พบว่า ในความเป็นจริงมีรถรับส่งนักเรียน
ประเภทอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถขออนุญาตแต่น ามาใชรั้บส่งนกัเรียนอยูเ่ป็นจ านวนมาก เช่น รถกระบะบรรทุก รย.3 
ตามกฎหมายรถยนต ์และรถตามกฎหมายขนส่ง เช่น รถบรรทุกทะเบียน 80  รถโดยสารส่วนบุคคลท่ีใชเ้ฉพาะ
ในกิจการของผูไ้ดรั้บอนุญาตทะเบียน 40  รถโดยสารประจ าทางและรถโดยสารไม่ประจ าทาง  ซ่ึงรถเหล่าน้ีมี
จ  านวนท่ีมากกวา่รถท่ีขออนุญาตได ้  ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้รถเหล่าน้ีไม่ตอ้งอยูใ่นการควบคุมและตรวจสอบให้
ปฏิบติัตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยต่างๆ ท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนดข้ึน ในกรณีน้ี ถา้กรมการขนส่ง
ทางบกบงัคบัใชก้ฎหมายตามอ านาจหนา้ท่ี ก็ไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจากขอ้จ ากดัของ
กรมการขนส่งทางบกและส านักงานขนส่งต่างๆ ท่ีมีเจา้หน้าท่ีไม่เพียงพอกับจ านวนโรงเรียนและรถรับส่ง
นกัเรียน และหากจะมีการด าเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจงั รถเหล่าน้ีก็จะแปรสภาพจากการเป็นรถเปิดเผย
ตวัตน ไปสู่รถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่เปิดเผยตวัตน ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนบนรถมีความเส่ียงเพิ่มมากข้ึน และจะท าให้
เกิดแรงตา้นจากนกัเรียนและผูป้กครอง อนัเน่ืองมาจากการไม่มีรถรับส่งนกัเรียน 
                           ดว้ยขอ้จ ากดัต่างๆ เหล่าน้ี จึงท าให้รถรับส่งนกัเรียนในปัจจุบนั มีทั้งประเภทท่ีขออนุญาตได้
และขออนุญาตไม่ได ้ส าหรับรถประเภทท่ีขออนุญาตได ้ส่วนใหญ่ก็ไม่ขออนุญาตรับส่งนกัเรียนอนัเน่ืองมาจาก
หลายสาเหตุ เช่น การก าหนดจ านวนท่ีนั่งนักเรียนบนรถต้องไม่เกิน 10 คน เม่ือหักคนขบัรถและคนดูแล
นกัเรียนออกแลว้ การก าหนดให้มีคนดูแลนกัเรียน เป็นตน้ แต่เพื่อให้นกัเรียนไดมี้รถเดินทางไปโรงเรียนและ
กลบัมายงับ้าน จึงจ าเป็นต้องปล่อยให้รถเหล่าน้ีวิ่งรับส่งนักเรียนได้ต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
นกัเรียนในการเดินทางไปโรงเรียน 



6 
 

                     (3) รถรับส่งนกัเรียน (1) และ (2) ยงัไม่มีความปลอดภยัเพียงพอ 
                            จากการศึกษาขอ้มูลรถรับส่งนักเรียนในจงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดัคู่ขนาน พบว่า รถรับส่ง
นกัเรียนทุกประเภท ยงัไม่มีความปลอดภยัเพียงพอต่อการน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน เช่น การดดัแปลงท่ีนัง่ของรถ
ตูจ้ากแถวตอนเป็นแถวตามยาว การต่อเติมท่ีนัง่ดา้นทา้ยของรถของรถกระบะและไม่มีท่ีกั้นกนัตกและประตูปิด
เปิด ในด้านของคนขบัรถก็ไม่มีความรู้และทกัษะเก่ียวกบัความปลอดภยัท่ีเพียงพอส าหรับการขบัรถรับส่ง
นกัเรียนท่ีตอ้งมีการความรับผดิชอบสูงกวา่อาชีพขบัรถรับจา้งอ่ืนๆ  รวมถึงการเขา้มาประกอบอาชีพท่ีง่าย ไม่มี
การคดักรองและตรวจสอบประวติั คนขบัส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุและวา่งงาน และการไม่มีการจดัการเพื่อให้รถ
มีความปลอดภยัและคนขบัรถมีความพร้อมต่อการท าหนา้ท่ี 
                            จากการศึกษาขอ้มูลอุบติัเหตุรถรับส่งนักเรียนในปี พ.ศ.2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน
มิถุนายน 2561 พบวา่ มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนกบัรถรับส่งนกัเรียนทัว่ประเทศ จ านวน 12 คร้ัง นกัเรียนเสียชีวิต 3 คน 
บาดเจบ็ 114 คน สาเหตุมาจาก คนขบัรถนกัเรียนเอง ถึง 8 คร้ัง คู่กรณี 4 คร้ัง สภาพรถ 1 คร้ัง สภาพถนน 1 คร้ัง 
ส าหรับจงัหวดัจนัทบุรี เกิดเหตุ 2 คร้ัง นักเรียนได้รับบาดเจ็บ 11 คน เกิดจากคู่กรณี 1 คร้ัง และไม่มีคู่กรณี
เน่ืองจากคนขบัประมาท 1 คร้ัง  
                     (4) ไม่มีกลไกควบคุมและก ากบัดูแลรถรับส่งนกัเรียนใหป้ลอดภยั 
                            จากการศึกษาพบว่า  บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับรถรับส่งนักเรียนและคนขับรถรับส่งนักเรียน
โดยตรง ประกอบดว้ย 1)โรงเรียน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน  2)นกัเรียนท่ีใช้รถ
รับส่งนกัเรียน  3)ผูป้กครองของนกัเรียนท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียน  และ 4)เจา้หนา้ท่ีขนส่งและเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  
                            1)ในดา้นของโรงเรียน พบว่า กรมการขนส่งทางบกก าหนดให้โรงเรียนมีหน้าท่ีในการออก
หนังสือรับรองรถรับส่งนักเรียนแก่คนขบัรถท่ีไปยื่นขอ ในลกัษณะของการก าหนดให้เป็นหน้าท่ีฝ่ายเดียวท่ี
จะตอ้งปฏิบติั แต่มิไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขในการออกหนงัสือรับรองไวว้า่จะตอ้งพิจารณาจากหลกัเกณฑ์
อะไรและอยา่งไร และในประการส าคญั กรมการขนส่งทางบกก็มิไดก้ าหนดให้ชดัเจนวา่โรงเรียนจะปฏิเสธไม่
ออกหนงัสือรับรองไดห้รือไม่ จึงท าให้โรงเรียนตอ้งออกหนงัสือรับรองอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้หากพบวา่ รถคนั
นั้นไม่มีความปลอดภยัหรือคนขบัรถไม่มีความพร้อมต่อการท าหนา้ท่ี   
                            นอกจากน้ี ผลจากการศึกษายงัพบวา่ หลงัจากท่ีโรงเรียนออกหนงัสือรับรองให้แลว้ โรงเรียน
ก็ไม่มีอ านาจในการว่ากล่าวตกัเตือนคนขบัรถรับส่งนักเรียนได้เลย ซ่ึงโดยหลกัการท่ีให้โรงเรียนเป็นผูอ้อก
หนงัสือรับรอง ก็ควรให้โรงเรียนมีอ านาจในการควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแลรถรับส่งนกัเรียนท่ีไปยื่นขอ
หนงัสือรับรองได ้ 
                            2)ในด้านของนักเรียนท่ีใช้รถรับส่งนักเรียน พบว่า โดยสถานะของนักเรียน ถือว่าเป็น
ผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงมีกฎหมายรับรองและคุม้ครองสิทธิในฐานะผูใ้ชบ้ริการไว ้แต่นกัเรียนก็ไม่ไดรั้บการบริการตาม
มาตรฐานท่ีควรเป็นจากคนขบัรถรับส่งนกัเรียน และไม่สามารถร้องเรียนหรือก ากบัดูแลคนขบัรถรับส่งนกัเรียน
คนัท่ีตนเองใชบ้ริการเป็นประจ าไดเ้ลย 
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                            3)ในดา้นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีใช้รถรับส่งนักเรียน พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่ทราบ
ขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวกับรถรับส่งนักเรียนคนัท่ีตกลงให้ลูกหลานเดินทางแต่อย่างใด ทราบแต่เพียงว่าใครเป็น
คนขบัรถ แมแ้ต่จ านวนนกัเรียนบนรถและต าแหน่งท่ีนัง่ของลูกหลานบนรถก็ไม่ทราบ และในประการส าคญั 
ผูป้กครองไม่สามารถก าหนดกฎเกณฑ์หรือเง่ือนไขใดๆ ท่ีเก่ียวกับการเดินทางและความปลอดภยัให้แก่
คนขบัรถไดเ้ลย 
                            4)ในดา้นของเจา้หนา้ท่ี พบวา่ เจา้หนา้ท่ีขนส่งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีภารกิจงาน
ในหนา้ท่ีและงานของส านกังานเป็นจ านวนมากในขณะท่ีอตัราก าลงัมีนอ้ย จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถตรวจสอบ
รถรับส่งนกัเรียนไดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกโรงเรียนทั้งพื้นท่ีจงัหวดั  ในดา้นของเจา้หนา้ท่ีต ารวจซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีตาม
กฎหมายจราจรทางบก ก็ไม่สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เพราะจะส่งผลต่อการเดินทางของนกัเรียน 
                            จากข้อจ ากัดของผูเ้ก่ียวข้องทั้ง 4 ฝ่าย จึงเป็นเหตุให้ คนขบัรถรับส่งนักเรียนซ่ึงถือว่าเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในการรับส่งนักเรียนโดยตรง จดัการรับส่งนักเรียนไปตามอ าเภอใจและความ
ตอ้งการของตนเองเป็นหลกั ยดึแต่รายได ้ไม่ให้ความส าคญัแก่ความปลอดภยัของนกัเรียน เช่น บรรทุกนกัเรียน
มากเกินไปกวา่ระดบัท่ีปลอดภยั มีการต่อเติมท่ีนัง่ดา้นทา้ยออกไป ไม่มีท่ีกั้นกนัตก คดัแปลงเบาะท่ีนัง่ เป็นตน้ 
                            จากการศึกษาถึงพฤติกรรมของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน พบวา่ สาเหตุท่ีท าให้คนขบัรถรับส่ง
นกัเรียนคดัแปลงแก้ไขตวัรถหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงฯ  ก็เพราะ 1)โรงเรียนและครูไม่
สามารถควบคุมก ากบัดูแลคนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีมาขอให้ออกหนังสือรับรองได ้ 2)ส านักงานขนส่งไม่มี
เจา้หน้าท่ีอยา่งเพียงพอส าหรับไปควบคุมตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนไดอ้ยา่งทัว่ถึงทั้งจงัหวดั 3)ผูป้กครองไม่
เคยให้ความสนใจต่อรถรับส่งนกัเรียนและพฤติกรรมของคนขบัรถ 4)เจา้หน้าท่ีต ารวจจ าเป็นตอ้งละเลยต่อการ
กระท าท่ีไม่ปลอดภยัของรถรับส่งนักเรียน ทั้งหลายเหล่าน้ีจึงเป็นเหตุให้คนขบัรถรับส่งนักเรียนมีความเป็น
อิสระในการใชร้ถรับส่งนกัเรียน เพราะขาดองคก์รและกลไกในการควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแลให้รถเกิด
ความปลอดภยั และคนขบัรถมีความพร้อมต่อการท าหนา้ท่ี 
                     (5) คนขบัรถเขา้มาประกอบอาชีพง่าย ไม่มีกระบวนการตรวจสอบและคดักรอง 
                           จากการศึกษาพบวา่ คนท่ีมีรถยนตแ์ละมีใบอนุญาตขบัรถ ก็สามารถน ารถคนัท่ีมีอยูม่าใชรั้บส่ง
นักเรียนได้แล้ว เน่ืองจากแนวทางปฏิบติัในการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจา้งรับส่งนักเรียนของ
กรมการขนส่งทางบก ไม่ไดก้  าหนดลกัษณะหรือขอ้ก าหนดของรถท่ีเหมาะสมและมีความปลอดภยัส าหรับการ
น ามาใชรั้บส่งนกัเรียน นอกจากการก าหนดจากลกัษณะของรถส าหรับการจดทะเบียนซ่ึงไม่ใชม้าตรฐานความ
ปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน  ในดา้นของคนขบัรถก็ก าหนดคุณสมบติัจากการมีใบอนุญาตขบัรถ มิไดก้ าหนด
ในดา้นของความรู้และทกัษะท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัและความพร้อมในการท าหนา้ท่ีขบัรถรับส่งนกัเรียน ดว้ย
เหตุน้ี จึงท าให้มีบุคคลต่างๆ เขา้มาประกอบอาชีพขบัรถรับส่งนกัเรียนไดง่้าย จะใชร้ถลกัษณะไหนอยา่งไรก็ได ้
เช่น โครงหลงัคาของรถกระบะส าหรับใช้เป็นท่ีนัง่ของนกัเรียน ซ่ึงจะมีทั้งสูงและเต้ียแตกต่างกนัไป และส่วน
ใหญ่ไม่มีความปลอดภยั ในดา้นของคนขบัรถบางคนก็มีพฤติกรรมท่ีเป็นอนัตรายต่อนกัเรียน เช่น ชู้สาว การ
ล่วงละเมิดทางเพศ การด่ืมสุรา เป็นตน้ 



8 
 

                           จากการศึกษาพบว่า การออกหนังสือรับรองของโรงเรียนให้แก่คนขบัรถรับส่งนักเรียน มี
ลกัษณะเป็นการปฏิสัมพนัธ์เพียงชัว่ระยะเวลาหน่ึงระหวา่งโรงเรียนกบัคนขบัรถรับส่งนกัเรียนเฉพาะรายท่ีไป
ติดต่อเท่านั้น  และการออกหนังสืออนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียนของส านักงานขนส่ง ก็มีลกัษณะเป็นการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งส านกังานขนส่งกบัคนขบัรถรับส่งนกัเรียนเฉพาะรายเพียงชัว่ระยะเวลาหน่ึง ดว้ยเช่นกนั                            
เม่ือคนขบัรถได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียนไดแ้ลว้ คนขบัรถคนนั้นก็จะไปจดัการวิ่งรถรับส่ง
นกัเรียนภายใตค้วามรู้สึกและความตอ้งการของตนเองเป็นหลกั โดยให้ความส าคญัแก่รายไดม้ากกวา่ส่ิงอ่ืนใด 
และละเลยต่อความปลอดภยั จึงท าให้คนขบัรถรับส่งนกัเรียนท่ีไดรั้บหนงัสืออนุญาต น ารถไปดดัแปลงแกไ้ข
เบาะท่ีนัง่ และไม่จดัการรถให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระกระทรวงความปลอดภยั
ในการรับจา้งบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 จนรถไม่มีความปลอดภยัส าหรับน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน  
                     (6) ไม่มีกระบวนการจดัการเพื่อความปลอดภยัระหวา่งเดินทางของนกัเรียน 
                            จากการศึกษาพบวา่ รถรับส่งนกัเรียนทุกประเภท ไดแ้ก่ ประเภทท่ีขออนุญาตรับส่งนกัเรียน
จากส านกังานขนส่ง ประเภทท่ีไม่ขออนุญาตรับส่งนกัเรียน และประเภทท่ีไม่เปิดเผยตวัตน  เม่ือน ามาใชรั้บส่ง
นกัเรียนแลว้ ผูป้กครองและครู จะไม่ทราบเลยวา่ นกัเรียนข้ึนรถแลว้หรือยงั คนขบัรถขบัรถอยา่งไร นกัเรียนถึง
โรงเรียนหรือยงั นกัเรียนกลบัถึงบา้นหรือยงั ระหวา่งการเดินทางมีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรเกิดข้ึนบา้ง นกัเรียน
นัง่บนรถอยา่งไร นกัเรียนออกมายืนหรือห้อยโหนท่ีบนัไดหรือไม่  คนขบัรถจะดูแลเอาในใส่นกัเรียนหรือไม่ 
เป็นตน้ ซ่ึงจากการสังเกตการณ์และตรวจสอบรถรับส่งนกัเรียนพบวา่ คนขบัรถรับส่งนกัเรียนส่วนใหญ่ ปล่อย
ให้นกัเรียนไปนั่งบนหลงัคารถ นั่งท่ีบนัไดข้ึนลง ห้อยโหนท่ีบนัได เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัทั้งหลายเหล่าน้ี เป็นขอ้
บ่งช้ีว่า ไม่มีกระบวนการจดัการเพื่อความปลอดภยัของนักเรียนในระหว่างเดินทาง และเป็นสาเหตุท่ีท าให้
นกัเรียนอยูใ่นความเส่ียงตลอดเวลาท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียน   
                            จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของการจดัการเพื่อให้รถรับส่งนักเรียนมีความปลอดภยั 
ประกอบดว้ย 1) รถ มีความปลอดภยั  2) คนขบัรถ มีความพร้อมต่อการท าหนา้ท่ี  และ 3) มีกระบวนการจดัการ
เพื่อความปลอดภยั  ซ่ึง กระบวนการจดัการเพื่อความปลอดภยัเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้รถ
รับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยัตลอดเวลาและคนขบัรถมีความพร้อมต่อการท าหนา้ท่ีตลอดเวลาเช่นกนั เพราะ
กระบวนการจดัการเพื่อความปลอดภยั จะเป็นกระบวนการท่ีมีการควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแล รถรับส่ง
นกัเรียนและคนขบัรถตลอดเวลาท่ีรับส่งนกัเรียน 
                            จากการศึกษาพบว่า การตกลงว่าจา้งรถรับส่งนักเรียน มีความแตกต่างไปจากการใช้บริการ
ของรถโดยสารประจ าทางและรถสาธารณะอ่ืนๆ ซ่ึงมีระยะเวลาการใช้บริการเพียงเวลาใดเวลาหน่ึงโดยไม่มี
ความต่อเน่ือง และเป็นลกัษณะของบุคคลต่อบุคคลท่ีไม่ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั ในประการส าคญั คนขบัรถ
โดยสารประจ าทางและรถสาธารณะอ่ืนๆ จะตอ้งหยดุรถเพื่อใหผู้โ้ดยสารหรือผูใ้ชบ้ริการลงในจุดท่ีตอ้งการ ซ่ึง
มีความแตกต่างจากรูปแบบการให้บริการของรถรับส่งนักเรียน การใช้บริการจะมีความต่อเน่ืองตามภาค
การศึกษา คนขบัรถจะตอ้งดูแลและเอาใจใส่ต่อนกัเรียนเสมือนเป็นผูป้กครองคนหน่ึง จะจอดรถให้นกัเรียนลง
กลางทางโดยยงัไม่ถึงโรงเรียนและไม่ถึงบ้านไม่ได้เป็นอนัขาด ด้วยเหตุน้ี ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการเดินทางของ
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นักเรียน ได้แก่ ผูป้กครองและครูรวมถึงนักเรียนท่ีใช้รถรับส่งนักเรียน จึงควรเป็นมีบทบาทหน้าท่ีในการ
ร่วมกนัจดัการใหร้ถรับส่งนกัเรียนเกิดความปลอดภยั 
                     (7) นกัเรียนเกิดความเส่ียงในระหวา่งเดินทาง ทั้งในดา้นของอุบติัเหตุและภยัอนัตรายอ่ืนๆ 
                            จากการศึกษาพบว่า ความเส่ียงของนักเรียนระหว่างเดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียน มิได้
ประกอบดว้ยปัจจยัจากอุบติัเหตุเพียงปัจจยัเดียว หากแต่ยงัมีปัจจยัอยา่งอ่ืนๆ ท่ีเป็นความเส่ียงของนกัเรียนดว้ย 
ทั้งในระดบัท่ีต ่าและในระดบัท่ีสูง ไดแ้ก่  
                            1) ดา้นพฤติกรรม พบวา่ การเดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียน นกัเรียนอาจรับพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์จากเพื่อนได้โดยตรง หากไม่มีการจดัการทางด้านความปลอดภยัให้เกิดข้ึน เช่น มีหัวหน้านักเรียน
ประจ ารถ แต่อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงทางดา้นพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเดินทางดว้ยรถรับส่งนักเรียน อยู่ใน
ระดบัท่ีต ่ามากกว่านักเรียนท่ีเดินทางไปโรงเรียนดว้ยตนเองหรือด้วยรถโดยสารประจ าทางและรถสาธารณะ
อ่ืนๆ ซ่ึงอยูใ่นอตัราเส่ียงท่ีสูงมาก เช่น พฤติกรรมดา้นยาเสพติด พฤติกรรมดา้นชูส้าว ปัญหาการตั้งครรภข์ณะ
เรียน พฤติกรรมดา้นส่ือลามกอนาจาร เป็นตน้ 
                            2) ดา้นภยัคุกคามและความรุนแรง พบวา่ นกัเรียนท่ีเดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียน มีความเส่ียง
ต่อภยัคุกคามท่ีเกิดข้ึนจากบุคคลอ่ืนๆ ในระดบัท่ีต ่ามากกวา่นดัเรียนท่ีเดินทางดว้ยตนเองหรือรถโดยสารประจ า
ทางหรือรถสาธารณะอ่ืนๆ เช่น การทะเลาะวิวาทของนักเรียนต่างสถาบนั เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหา
นกัเรียนท่ีอยูบ่นรถรับส่งนกัเรียนทะเลาะและใชค้วามรุนแรงก็อาจเกิดข้ึนได ้หากไม่มีการจดัการทางดา้นความ
ปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน 
                            3) ด้านโรคภยั พบว่า นักเรียนท่ีใช้รถรับส่งนักเรียน มีความเส่ียงต่อการติดโรคติดต่อทาง
อากาศและการสัมผสัในระดบัท่ีต ่ากวา่นกัเรียนท่ีเดินทางดว้ยรถโดยสารประจ าทางและรถสาธารณะอ่ืนๆ แต่
แม้ว่า รถรับส่งนักเรียนจะมีความเส่ียงทางด้านโรคภัยท่ีน้อยกว่า ก็จ  าเป็นต้องมีการจดัการทางด้านความ
ปลอดภยั และ น าระบบ 5ส. หรือ 3ส. มาใชก้บัรถรับส่งนกัเรียน  
                            4) ด้านภยัธรรมชาติและภยัจากสัตว ์พบว่า รถรับส่งนักเรียนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกนัดาน มีความ
เส่ียงจากภยัธรรมชาติ เช่น ฝนตกมากน ้ าท่วมทาง เกิดพายุ เป็นตน้ และจากสัตวต่์างๆ มาก เช่น ชา้งป่า ววัควาย
ขา้มถนน สุนัขวิ่งตดัหน้ารถ ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการอบรมให้ความรู้แก่คนขบัรถ ส าหรับแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ฉุกเฉินเหล่าน้ี โดยปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนด เพื่อลดความเส่ียงของนกัเรียนในขณะนั้น ซ่ึงจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งใชป้ระบวนการจดัการเพื่อความปลอดภยัแก่การรับส่งนกัเรียน 
                     (8) ความเส่ียงของนกัเรียนท่ีเดินทางมาโรงเรียนดว้ยตนเองหรือใหผู้ป้กครองรับส่ง 
                           จากการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีใชร้ถจกัรยานยนตเ์ดินทางมาโรงเรียนดว้ยตนเอง จะมีอตัราเกิด
อุบติัเหตุและเสียชีวติหรือพิการเป็นจ านวนมากกวา่การเดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียน  
                           จากการศึกษาพบว่า การท่ีผูป้กครองมาส่งนกัเรียนดว้ยรถจกัรยานยนต์ และรถจกัรยานยนต์
พว่งขา้ง ก็มีอตัราการเกิดอุบติัเหตุมาก และท าใหเ้กิดภาวะสูญเสียทางครอบครัวหรือพิการทางครอบครัวสูง 
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                           การเดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียน จะท าให้ลดปัญหาการเกิดอุบติัเหตุและการสูญเสียทาง
ครอบครัว 
                     แนวคิดเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน 
                     จากการศึกษาพบวา่ ความเส่ียงของนกัเรียนระหวา่งเดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียน เกิดข้ึนจากปัจจยั
หลกั 3 ประการ คือ 1) รถรับส่งนกัเรียนท่ีไม่มีความเหมาะสมส าหรับน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน  2)คนขบัรถรับส่ง
นกัเรียนไม่มีความพร้อมในดา้นของความรู้และทกัษะทางดา้นความปลอดภยั  และ 3) การไม่มีกระบวนการ
จดัการเพื่อความปลอดภยั 
                     โครงการศึกษาวจิยั จึงไดก้ าหนดพื้นฐานแนวคิดแกไ้ขปัญหาความเส่ียงหรือความไม่ปลอดภยัของ
รถรับส่งนกัเรียน ในมิติของรถท่ีใชรั้บส่งนกัเรียนและความพร้อมของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน ดว้ยกระบวนการ
จดัการเพื่อความปลอดภยัร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัรถรับส่งนกัเรียน ในรูปแบบของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
โดยมีโรงเรียนเป็นจุดจดัการหลกั ซ่ึงประกอบดว้ย 4 เสาหลกั ไดแ้ก่  
                     เสาหลกัท่ี 1  คือโรงเรียนหรือสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน   
                     เสาหลกัท่ี 2  ไดแ้ก่ นกัเรียนท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียนและผูป้กครอง 
                     เสาหลกัท่ี 3  ไดแ้ก่ กลุ่มคนขบัรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ี โดยรวมกนัเป็นชมรมรถรับส่งนกัเรียน 
                     เสาหลกัท่ี 4  ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีขนส่งและเจา้หนา้ท่ีต ารวจในพื้นท่ี  
                     โดยโครงการศึกษาวิจยั ไดก้  าหนดกระบวนการจดัการเพื่อความปลอดภยัของรถรับส่งนักเรียน 
เพื่อให้เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนปฏิบติัและใชเ้ป็นคู่มือ  ไดแ้ก่ ชุดความรู้และคู่มือการท าหนา้ท่ีต่างๆ มาตรฐาน
ของรถรับส่งนกัเรียนประเภทต่างๆ ขอ้ก าหนดเง่ือนไขคุณสมบติัของคนขบัรถรับส่งนกัเรียน การคดักรองและ
การตรวจสอบประวติั การรายงานการรับส่งนกัเรียน ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล ความสัมพนัธ์เชิง
อ านาจหนา้ท่ีของภาคเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน รวมถึงการอนุญาตหรือไม่อนุญาตใหรั้บส่งนกัเรียน เป็นตน้ 
                     ในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี โครงการศึกษาวิจยั ได้จดัตั้ งชมรมรถรับส่งนักเรียนไวแ้ล้วและมีการ
ขบัเคล่ือนความปลอดภยัร่วมกนัระหวา่งชมรมรถรับส่งนกัเรียนกบัโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีแลว้ดงัน้ี 
                     1) ชมรมรถรับส่งนักเรียนอ าเภอเมือง มีเขตพื้นท่ีสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในอ าเภอเมืองและอ าเภอ
แหลมสิงห์ มีรถรับส่งนกัเรียนทุกประเภทเขา้ร่วมโครงการจ านวน 125 คนั มีนกัเรียนใช้บริการจ านวน 2,530 
คน มีโรงเรียนสฤษดิเดช เขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
                     2) ชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอท่าใหม่ มีเขตพื้นท่ีสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นอ าเภอท่าใหม่ มีรถรับส่ง
นกัเรียนทุกประเภทเขา้ร่วมโครงการจ านวน 56 คนั คนั มีนกัเรียนใชบ้ริการจ านวน 1,343 คน  ยงัไม่มีโรงเรียน
เขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
                     3) ชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอมะขาม มีเขตพื้นท่ีสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นอ าเภอมะขาม มีรถรับส่ง
นักเรียนทุกประเภทเข้าร่วมโครงการจ านวน 8 คนั มีนักเรียนใช้บริการจ านวน 157 คน มีโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ เขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
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                     4) ชมรมรถรับส่งนักเรียนอ าเภอสอยดาว มีเขตพื้นท่ีสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในอ าเภอสอยดาว มีรถ
รับส่งนกัเรียนทุกประเภทเขา้ร่วมโครงการจ านวน 13 คนั มีนกัเรียนใชบ้ริการจ านวน 327 คน มีโรงเรียนบา้นตา
เรือง(ต ารวจชายแดนสงเคราะห์) และโรงเรียนบา้นทบัชา้ง เขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
                     5) ชมรมรถรับส่งนกัเรียนอ าเภอแก่งหางแมว มีเขตพื้นท่ีสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นอ าเภอแก่งหางแมว
(ยกเวน้ต าบลพวา) มีรถรับส่งนกัเรียนทุกประเภทเขา้ร่วมโครงการจ านวน 29 คนั มีนกัเรียนใช้บริการจ านวน 
699 คน มีโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร เขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
                     6) ชมรมรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินจ าปา มีเขตพื้นท่ีสถานศึกษาเฉพาะท่ีตั้งอยู่ในเขต
ต าบลพวา ของอ าเภอแก่งหางแมว มีรถรับส่งนกัเรียนทุกประเภทเขา้ร่วมโครงการจ านวน 9 คนั มีนกัเรียนใช้
บริการจ านวน 187 คน มีโรงเรียนบา้นเนินจ าปา เขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
                     7) ชมรมรถรับส่งนักเรียนอ าเภอขลุง มีเขตพื้นท่ีสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในอ าเภอขลุง มีรถรับส่ง
นกัเรียนทุกประเภทเขา้ร่วมโครงการจ านวน 35 คนั มีนกัเรียนใชบ้ริการจ านวน 823 คน ยงัไม่มีโรงเรียนเขา้ร่วม
เป็นภาคีเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
                     จากการท่ี โครงการศึกษาวิจยัได้จดัตั้ งพื้นท่ีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนใน 7 พื้นท่ีของจงัหวดั
จนัทบุรี  โดยมีการขบัเคล่ือนมาตรฐานความปลอดภยัร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนกบัชมรมรถรับส่งนกัเรียนและ
ผูป้กครอง  ภายใต้แนวคิด นักเรียนมีรถเดินทางไปโรงเรียนด้วยรถคนัเดิมท่ีมีความปลอดภยัเพิ่มข้ึน ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด โดยมีโรงเรียนเป็นจุดจดัการหลกั นั้น ส านกังานขนส่งจงัหวดัจนัทบุรี จึงไดก้ าหนดใหเ้ร่ือง
การเดินทางของนกัเรียนดว้ยรถรับส่งนกัเรียน เป็นวาระความปลอดภยัร่วมกนัของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถ
รับส่งนกัเรียน เพื่อเป็นการต่อยอดจากท่ีโครงการศึกษาวิจยัของ ศวปถ. ไดด้ าเนินการไวแ้ลว้ ภายใตโ้ครงการ 
“จนัทบุรีโมเดล”  
                     จนัทบุรีโมเดล จะเร่ิมด าเนินการทั้งจงัหวดัตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 2/2561 เป็นตน้ไป ดว้ยหลกัการ ดงัน้ี 
                     (1) ให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดป้ระโยชน์จากการรับส่งนกัเรียน เขา้มามีส่วนร่วมกนัในการ
จดัการดา้นความปลอดภยัของรถรับส่งนกัเรียน  
                     (2) โรงเรียนเป็นจุดจดัการหลกั โดย ชมรมรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนเลขาของ
โรงเรียน 
                     (3) รถรับส่งนกัเรียนและคนขบัรถ ตอ้งผา่นการตรวจสอบและคดักรองจากชมรมรถรับส่งนกัเรียน 
                     (4) โรงเรียนจะไม่ออกหนงัสือรับรองให้แก่คนขบัรถรับส่งนกัเรียน ชมรมรถรับส่งนักเรียน จะ
เป็นผูด้  าเนินการแทนสมาชิกทุกขั้นตอน 
                     โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดงัน้ี 
                     1) คนขบัรถรับส่งนกัเรียนตอ้งเป็นสมาชิกของชมรมรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ี 
                     2) คนขบัรถตอ้งจดัเตรียมรถใหพ้ร้อม ตามหลกัเกณฑท่ี์เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนก าหนด 
                     3) ตอ้งมีเอกสารครบถว้นตามท่ีก าหนด 
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                     4) คนขบัรถ ยื่นค าขอใช้รถรับส่งนักเรียนและขอเป็นผูข้บัรถรับส่งนักเรียน ต่อชมรมรถรับส่ง
นกัเรียนในพื้นท่ี ก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
                     5) น ารถ เขา้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการชมรมรถรับส่งนกัเรียนตามก าหนดเวลา 
                     6) คณะกรรมการชมรมฯ แจ้งให้สมาชิกทราบผลการพิจารณาตรวจสอบ กรณี ท่ีไม่ผ่าน 
คณะกรรมการตอ้งแจง้สาเหตุใหท้ราบ เพื่อใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้ง 
                     7) น ารถเขา้รับการตรวจสอบจากครูท่ีดูแลรถรับส่งนกัเรียน ตามเวลาท่ีก าหนด 
                     8) คณะกรรมการเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใชร้ถ
รับส่งนกัเรียนและเป็นคนขบัรถรับส่งนกัเรียน ก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 
                     9) ภายใน 7 วนั หลังการประชุมตามข้อ 5 คณะกรรมการชมรมรถรับส่งนักเรียน แจง้ผลการ
พิจารณาอนุญาตของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียนแก่ส านกังานขนส่ง และนดัหมายตรวจสอบรถ 
                    10) เม่ือรถผา่นการตรวจสอบจากส านกังานขนส่งแลว้ เจา้ของรถตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามอตัรา
ท่ีส านกังานขนส่งจนัทบุรีก าหนด  
                     หลกัการส าคญัของจนัทบุรีโมเดล คือ การน ารถรับส่งนกัเรียนทุกประเภทท่ีมีอยูใ่นจงัหวดัจนัทบุรี
ให้เขา้สู่ระบบการจดัการเพื่อความปลอดภยัโดยเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน ท่ีประกอบด้วย 4 เสาหลกั โดยมี
โรงเรียนเป็นจุดจดัการ เพื่อสามารถควบคุมตรวจสอบและก ากบัดูแลการรับส่งนักเรียนได้ตลอดเวลา  ด้วย
กระบวนการจดัการเพื่อความปลอดภยัท่ีเป็นระบบและเป็นขั้นตอน 
                     หากไม่มี “จนัทบุรีโมเดล” รถรับส่งนักเรียนในจงัหวดัจนัทบุรีทุกประเภทท่ียงัไม่ได้เข้าร่วม
โครงการศึกษาวิจยัหรือร่วมกบั “จนัทบุรีโมเดล” ก็จะยงัไม่มีความปลอดภยั เพราะไม่มีกระบวนการจดัการให้
เกิดความปลอดภยั ซ่ึงหมายถึงนกัเรียนท่ีอยูบ่นรถ รับส่งนกัเรียนเหล่านั้นอยูใ่นภาวะเส่ียงจากอนัตราย 
มติทีป่ระชุม     (1) เห็นดว้ยกบัโครงการ “จนัทบุรีโมเดล” และเขา้ร่วมโครงการ (เป็นเอกฉนัท)์ 
                          (2) ตั้งแต่ ภาค2/2561 เป็นต้นไป สถานศึกษาทุกแห่งในจงัหวดัจนัทบุรี จะไม่ออกหนังสือ
รับรองการรับส่งนักเรียนให้แก่คนขบัรถรับส่งนักเรียนเป็นรายบุคคล แต่จะด าเนินการร่วมกนักบัชมรมรถ
รับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีในรูปแบบของเครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน 
                           (จากการส ารวจข้อมูลรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดจันทบุรีของโครงการศึกษาวิจัย ในเขตพืน้ท่ี
อ าเภอเมืองจันทบุรี อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอขลุง อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอมะขาม อ าเภอแก่งหางแมว และอ าเภอ
สอยดาว(ยกเว้นอ าเภอนายายอาม อ าเภอคิชกูฏ และอ าเภอโป่งน า้ร้อน) ระหว่างวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 28 มิถุนายน 
2561 พบว่า มรีถรับส่งนักเรียนประเภทเปิดเผยตัวตนท่ียงัไม่ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย จ านวน 569 คัน และ
พบรถรับส่งนักเรียนท่ีไม่เปิดเผยตัวตนอีก จ านวน 185 คัน)  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1.ศึกษาธิการจงัหวดัจนัทบุรี     นางสุภาวดี แซ่เลา้ 
2.ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 จนัทบุรี     นายณรงค ์ พิริยะกิตติการ 
3.ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1จนัทบุรี     นางสาวกนัย ์ สินีชยัวฒิุรัฐ 
4.ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต2จนัทบุรี     นายไพฑูรย ์ โพธิพฒัน์ 
5.โรงเรียนวดัจนัทนารามอ าเภอเมืองจนัทบุรี     นายวฒิุชยั  คุม้วงศ ์  
6.โรงเรียนบา้นแกว้ อ าเภอเมืองจนัทบุรี     วา่ท่ีร้อยตรีสุรชยั  ภทัราภรณ์ไพบูลย,์     นางคณิตา  พานิชรัตน์ 
7.โรงเรียนอ านวยวทิย ์อ าเภอเมืองจนัทบุรี     นายเสน่ห์  ปาสาณพนัธ์,     นางสาวนภสั  กรนรากร  
8.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัป่าคลองกุง้อ าเภอเมืองจนัทบุรี     นางสาวสิริวรรณล.ไพบูลย ์,     นางวลยัพร  คงศรี 
9.โรงเรียนตากสินศึกษาอ าเภอเมืองจนัทบุรี     นางสาวตติยา  สิงห์สุวรรณ ,     นางสาวหทยัรัตน์  จินโนรส 
10.โรงเรียนบุญสมวทิยาอ าเภอเมืองจนัทบุรี     นายโสฬส  ปราโมทย,์     นายชวลิต  โพธิสิงห์ 
11.โรงเรียนบุญสมอนุบาลอ าเภอเมืองจนัทบุรี     นายยทุธนา  หนูเล้ียง 
12.โรงเรียนเทศบาลเมืองจนัทบุรี 1     นางปุณณภา  สุทธิสาคร ,    นายณทัพงศ ์ แกว้งาม 
13.โรงเรียนเทศบาลเมืองจนัทบุรี 2     นายวศิน  สุขสวสัด์ิ ,    นายวเิชียร  นายสมุทร 
14.วทิยาลยัอาชีวศึกษาออมสินอุปถมัป์อ าเภอเมืองจนัทบุรี     นายอรัญศรี  ประทุม  
15.วทิยาลยัสารพดัช่างจนัทบุรี     นายเฉลียว  ขาวขะอัน๋,  นายทิคมัพร  มีศรี 
16.โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรีอ าเภอเมืองจนัทบุรี     นายณรงคก์ร  ท่าม่วง 
17.โรงเรียนตงัเอง็อ าเภอเมืองจนัทบุรี     นายพิสิทธ์ิ  แจง้จิตร์,     นายประยทุธ  สายทอง 
18.โรงเรียนเบญจมานุสรณ์อ าเภอเมืองจนัทบุรี     นายสัมฤทธ์ิ  ค  าแดง,     นายธนากรง  ามเสง่ียม 
19.โรงเรียนสฤษดิเดชอ าเภอเมืองจนัทบุรี     นายวรพนัธ์  เพช็รางกูร,     นายสายณัตอุ์ตทอง 
20.โรงเรียนอนุบาลมารีนิรมลอ าเภอเมืองจนัทบุรี     นางนภคั  หรรษาพนัธ์ุ,     นางรพีพรโชติวรรณ 
21.วทิยาลยันาฏศิลป์จนัทบุรี นายประเทือง สุทตัโต,นายด ารงห์ เช้ือเกสร,นายไพรัตน์  แสงทอง 
22.โรงเรียนศรียานุสรณ์อ าเภอเมืองจนัทบุรี     นายกฤตภคั  จนัทเห้ียม,     นายวฒิุนนัท ์ สัจจวาที 
23.โรงเรียนวดัไผล่อ้ม(อินทร์อุทยั)อ าเภอเมืองจนัทบุรี     นายสมชาย  สกุลนอก 
24.โรงเรียนลมัแบรตพ์ิชญาลยัอ าเภอนายายอาม     นายปฐมชยั  สีระแสง,     นายอคัรัช  อุทยั 
25.โรงเรียนนายายอามพิทยาคม     นายชูชยั  เบ้ียแกว้,     นายศราวธุ ศรีเพยีชยั 
26.โรงเรียนเตรียมศึกษานายายอาม     นายณภทัร  เสนาพรม,     นางสาวรัญจวนจนัทร์  อยูจ่ริง 
27.โรงเรียนคิชฌกูฏวทิยา     นายชาญ  ไพรินทร์,     นายประดิษฐ ์ เหงา้พนัธ์ 
28.โรงเรียนวดัน ้าขุ่นอ าเภอเขาคิชฌกูฏ     นายสัญญา  บุญแกว้,     พ.จ.ต.เอกรัฐ  เรืองขจิต 
29.โรงเรียนบา้นจนัทเขลมอ าเภอเขาคิชฌกูฏ     นายอิทธิพล  แสนเสนาะ 
30.โรงเรียนคลองพลูวทิยาอ าเภอเขาคิชฌกูฏ     นายสุพง  พงศว์ฑูิรย,์     นายสุพจน์  ยนิุรัมย ์
31.โรงเรียนยอแซฟวทิยาอ าเภอท่าใหม่     นางวรรินทร์  ตาแกว้,     นางมะลิณี  พวงพืช 
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32.โรงเรียนศรีหฤทยั อ าเภอขลุง     นางจนัทิมา  สุขส าราญ ,     นายอิทธิพล  พรมชยั 
33.โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง1     นายสุภนิต์ิ  สาสะเน,     นายสิทธิญาระยนัต ์
34.โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2     นางสาวธิดา  บุญลาภ,     นางวารีทองสุข 
35.โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก     นายภานุพฒัน์  แผว้พลสง,     วา่ท่ีร้อยตรีวทญัญู  สิงสอ 
36.โรงเรียนอ านวยศึกษาอ าเภอขลุง     นางสาวนงลกัษณ์  กิจภาระ 
37.โรงเรียนมะขามสรรเสริญอ าเภอมะขาม     นางจนัทร์ฉายแกว้  ไชยะ,     นายสุปัญญา  ยงัศิริ 
38.โรงเรียนบา้นหนองสลุดอ าเภอมะขาม     นายกามนิต  บุตรดา,     นายจ ารัส  แกว้งาม 
39.โรงเรียนบา้นมะขามอ าเภอมะขาม     นางสาวยศนนัท ์ ทองทบั 
40.โรงเรียนวดัโป่งอ าเภอมะขาม     นางปราณี  ภูมินิวาส 
41.โรงเรียนบา้นเนินจ าปาอ าเภอแก่งหางแมว     นายประถม  สิมาจารย ์
42.โรงเรียนบา้นบ่อไฟไหมอ้ าเภอแก่งหางแมว     นายณฐันนัท ์ วงศม์าศจนัทร์ 
43.โรงเรียนบา้นคลองครกอ าเภอแก่งหางแมว     นางนิตยาพงษ ์ พระเกตุ,     นายชวลิต  ชิดปรางค ์
44.โรงเรียนบา้นช่องกะพดัอ าเภอแก่งหางแมว     นายชาญณรงค ์ พงษข์ยนั 
45.โรงเรียนบา้นวงัไมแ้ดงอ าเภอแก่งหางแมว     นายชานนท ์ ปานเดชา 
46.โรงเรียนวดัขนุซ่องอ าเภอแก่งหางแมว     นายจินดา  กงบุราณ 
47.โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร     นายสหรัฐ  แกว้ในหิน,     นายอดิศกัด์ิ  บวัเผือ่น 
48.โรงเรียนแหลมสิงห์วทิยาคม     นายนิเวศ  แยม้ศรี,     นายยงยทุธ  บุญเกตุ 
59.โรงเรียนวดัท่าหวัแหวนอ าเภอแหลมสิงห์     นางระววีรรณ  ภู่ทรัพย ์
50.โรงเรียนวดัปากน ้าอ าเภอแหลมสิงห์     นางจินตนา  เจริญกลัป์  
51.โรงเรียนโป่งน ้าร้อนวทิยาคม     นางสาวเนตรนภา  ทาเวช,     นางสาวพชัริน  เชิงคีรี 
52.โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารอ าเภอโป่งน ้าร้อน     วา่ท่ีพนัตรีกรุณา  สืบอุดม,     นายวฒิุชยั  ทีขะระ 
53.โรงเรียนบา้นตาเรืองอ าเภอสอยดาว     นายสมชาย  แผน่พงษศิ์ลป์ 
54.โรงเรียนบา้นไผล่อ้มสามคัคีอ าเภอสอยดาว     นางเมตตา  ชายหาด 
55.โรงเรียนบา้นเขาแกว้อ าเภอสอยดาว     นายเดชธนา  ประสิทธิผล 
56.โรงเรียนสอยดาววทิยา     นายศกัด์ิระพี  นกนอ้ย 
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โรงเรียนทีต่ิดภาระกจิไม่เข้าร่วมประชุม 
1.โรงเรียนเทศบาลวดับุญญวาสวหิาร 
2.โรงเรียนอ านวยวทิยพ์ฒัน์ อ าเภอเมืองจนัทบุรี 
3.โรงเรียนลาซาล อ าเภอเมืองจนัทบุรี 
4.วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี 
5.โรงเรียนเบญจมราชูทิศจนัทบุรี 
6.โรงเรียนท่าใหม่พูลสวสัด์ิ  
7.โรงเรียนประดิษฐศึ์กษา อ าเภอท่าใหม่ 
8.โรงเรียนวดัท่าเขาอ าเภอแหลมสิงห์ 
9.โรงเรียนวดัหนองซ่ิมอ าเภอแหลมสิงห์ 
10.โรงเรียนวดัเขาตาหน่วยอ าเภอแหลมสิงห์ 
11.โรงเรียนวดับางกะไชย อ าเภอแหลมสิงห์ 
12.โรงเรียนวดับางสระเกา้อ าเภอแหลมสิงห์ 
13.โรงเรียนปากน ้าแหลมสิงห์อ าเภอแหลมสิงห์ 
14.โรงเรียนบา้นน ้าตกพล้ิวอ าเภอแหลมสิงห์ 
15.โรงเรียนบา้นคลองกลอยอ าเภอแหลมสิงห์ 
16.โรงเรียนบา้นอีมุยอ าเภอแหลมสิงห์ 
17.โรงเรียนบา้นเกาะเปริดอ าเภอแหลมสิงห์ 
18.โรงเรียนบา้นคลองใหญ่อ าเภอแหลมสิงห์ 
19.โรงเรียนพล้ิวอ าเภอแหลมสิงห์ 
20.โรงเรียนเตรียมศึกษาแก่งหางแมว 
21.โรงเรียนบา้นประแกตอ าเภอแก่งหางแมว 
22.โรงเรียนบ่อชะอมอ าเภอแก่งหางแมว 
23.โรงเรียนบา้นคลองแดงอ าเภอแก่งหางแมว 
24.โรงเรียนบา้นหนองเจก๊สร้อยอ าเภอแก่งหางแมว 
25.โรงเรียนบา้นทบัชา้งอ าเภอแก่งหางแมว 
26.โรงเรียนปะตงวทิยาอ าเภอแก่งหางแมว 
27.โรงเรียนวดัคลองพลูอ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
28.โรงเรียนวดัทบัไทรอ าเภอโป่งน ้าร้อน 
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โครงการศึกษาวจิยั : การขบัเคล่ือนมาตรฐานความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียน ศวปถ. 

แบบสอบถามนกัเรียน ท่ีใชบ้ริการรถรับส่งนกัเรียน 

Version 1 

 1.ช่ือ-สกุล....................................................................... ช่ือเล่น............................... อายุ.................ปี  

เพศ............... นํ้าหนกั...............ความสูง.................. หมายเลขโทรศพัท์.......................................................  

อยูบ่า้นเลขท่ี...................หมู่............... หมู่บา้น................................ ตรอก/ซอย............................................ 

ตาํบล............................................อาํเภอ.......................................... จงัหวดั................................................. 

บิดาช่ือ..................................................... อาชีพบิดา......................................โทรศพัท์................................ 

มารดาช่ือ.................................................. อาชีพบิดา......................................โทรศพัท์................................ 

ปัจจุบนัอาศยัอยูก่บั..................................... มีพี่นอ้ง...................คน ชาย.................คน หญิง..................คน 

พี่นอ้งท่ีอยูใ่นวยัการศึกษา............... คน เรียนอยูโ่รงเรียนเดียวกนั.................คน ต่างโรงเรียน................คน 

 

 2. ศึกษาอยูโ่รงเรียน.................................................ชั้น................ ตั้งอยูท่ี่อาํเภอ.............................. 

 ครูประจาํชั้น............................................... เป็นโรงเรียนในอาํเภอหรือต่างอาํเภอ........................................ 

 

 3. รถรับส่งทะเบียน....................................... สี..................... ประเภท.......................................... 

คนขบัรถช่ือ.................................................... ช่ือเล่น............................ เพศ........................อายุ..............ปี  

หมายเลขโทรศพัท.์.................................................. ความเกี่ยวพนักบัคนขบัรถ......................................... 

บา้นคนขบัอยูท่ี่.......................................................................... รู้จกับา้นคนขบัรถหรือไม่......................... 

ถา้รู้จกั คนขบัรถมีภรรยาช่ืออะไร........................................... มีบุตรกี่คน.........คน รู้จกักนัรู้ไม่................. 

รถรับส่ง มี พรบ. หรือไม่............................. มีประกนัภยั ชั้น 1 หรือ ชั้น 3 หรือไม่..................................... 

นัง่รถคนัน้ีมาโรงเรียน ตั้งแต่ชั้น........................... จนถึงปัจจุบนั เปล่ียนคนขบัมาแลว้ก่ีคน...................... 

ค่ารถเดือนละเท่าไร........................................................ ใครเป็นผูติ้ดต่อ................................................... 

ในรถมีถงัดบัเพลิงหรือไม่................. มีฆอ้นทุบกระจกหรือไม่................. มีป้ายช่ือคนขบัหรือไม่.............. 

มีผูค้วบคุมดูแลเด็กนกัเรียนหรือไม่................ถา้มี ช่ืออะไร............................ เป็นอะไรกบัคนขบั............. 

เบาะท่ีนัง่ในรถ มีสภาพอยา่งไร.................................................................................................................... 

ถา้เป็นรถกระบะ มีประตูปิดเปิดทา้ยรถหรือไม่........................... มีท่ีนัง่แถวกลางหรือไม่.......................... 

ถา้เป็นรถกระบะ หลงัคาท่ีเป็นท่ีนัง่ เป็นแบบเต้ียหรือสูง.................... เวลาเขา้ในรถตอ้งกม้หรือไม่........... 

ถา้เป็นรถตู ้ไดเ้ปล่ียนท่ีนัง่จากแบบพนกัพิง เป็นแบบรถสองแถวหรือไม่................................................... 

ถา้เป็นรถตู ้คนขบัไดใ้หน้กัเรียนข้ึนลงท่ีประตูทา้ยรถหรือไม่..................................................................... 

ถา้เป็นรถตู ้ติดฟิมลก์รองแสงดาํหรือไม่............................... มีผา้ม่านหรือไม่............................................. 

ถา้เป็นรถตู ้เคร่ืองปรับอากาศมีความเยน็พอเพียงหรือไม่............................. นัง่เบียดกนัหรือไม่................. 

ถา้เป็นรถบสั ท่ีนัง่ติดชิดกนัหรือไม่.................................. พดัลมทาํงานหรือไม่......................................... 

ถา้เป็นรถบสั ประตูปิดเปิดอตัโนมติั มีหรือไม่...................... ปิดทุกคร้ังท่ีออกรถหรือไม่........................... 



 4. ต่ืนนอนเวลา.................................. ข้ึนรถรับส่งนกัเรียนเวลา.........................เป็นคนท่ี............. 

จุดท่ีข้ึนรถ....................................................... ใชเ้วลาอยูใ่นรถก่ีนาที จึงจะมาถึงโรงเรียน......................... 

รับประทานอาหารเชา้ท่ี................................... เพราะเหตุใด....................................................................... 

มีนกัเรียนคนอ่ืน นาํอาหารเชา้ข้ึนมารับประทานบนรถหรือไม่................. เพราะอะไร................................. 

ในรถ มีนกัเรียนทั้งหมดก่ีคน............................. เรียนอยูโ่รงเรียนเดียวกนัหรือไม่........................................ 

นกัเรียนนัง่แออดัหรือแน่นไปหรือไม่........................... รู้สึกอ่อนเพลียระหวา่งเดินทางหรือไม่................... 

ถา้มีนกัเรียนโรงเรียนอ่ืนดว้ย ไดแ้ก่โรงเรียนอะไรบา้ง................................................................................. 

ถา้ในรถมีนกัเรียนหลายโรงเรียน นกัเรียนลงจากรถเป็นลาํดบัท่ีเท่าไร........................................................ 

โรงเรียนท่ีส่งก่อนเป็นท่ีแรก คือ........................................... โรงเรียนสุดทา้ย คือ....................................... 

ระหวา่งทาง ง่วงนอนหรือไม่........................... เพราะเหตุใด....................................................................... 

นกัเรียนในรถ ง่วงนอนและหลบักนับา้งหรือไม่........................... เพราะอะไร............................................ 

มีนกัเรียนนาํอาหารมากินขณะนัง่รถไปโรงเรียนหรือไม่............................................................................... 

 

 5. นกัเรียน คิดวา่ รถรับส่งคนัท่ีใชบ้ริการ มีความปลอดภยัหรือไม่.............................. เพราะอะไร 

...................................................................................................................................................................... 

จาํนวนนกัเรียนในรถ มากเกินไปหรือไม่....................... จาํนวนท่ีเหมาะสมคิดวา่เท่าใด............................. 

นกัเรียนคิดวา่ ในรถรับส่งนกัเรียนทุกคนั ควรมี รูป ช่ือ-สกุล เลขท่ีใบอนุญาตคนขบั และหมายเลขโทรศพัท์

ของโรงเรียน สถานีตาํรวจ โรงพยาบาล และอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น หรือไม่.......................เพราะอะไร.................... 

...................................................................................................................................................................... 

นกัเรียนคิดวา่ รถรับส่งนกัเรียน ควรมีผูค้วบคุมดูแลเด็กนกัเรียนหรือไม่ ถา้มีอายเุท่าไรจึงจะเหมาะสม ดงัน้ี  

ระดบัประถมควรมีหรือไม่................. อายขุองผูค้วบคุมดูแลเด็ก................. เหตุผล.................................... 

ระดบัมธัยมตน้ควรมีหรือไม่................ อายขุองผูค้วบคุมดูแลเด็ก.................เหตุผล................................... 

ระดบัมธัยมปลายควรมีหรือไม่................ อายขุองผูค้วบคุมดูแลเด็ก.............. เหตุผล................................. 

ถา้เป็นรถกระบะแบบสองแถว นกัเรียนคิดวา่ ควรมีประตูท่ีกั้นกนัตกหรือไม่..........................เพราะอะไร 

...................................................................................................................................................................... 

ถา้เป็นรถกระบะแบบสองแถว นกัเรียนคิดวา่ ควรมีท่ีนัง่เสริมแถวกลางหรือไม่......................เพราะอะไร 

..................................................................................................................................................................... 

ถา้เป็นรถตู ้ควรมีท่ีนัง่แบบเป็นตอน หรือแบบรถสองแถว.......................................................เพราะอะไร 

.................................................................................................................................................................... 

นกัเรียนคิดวา่ รถอะไรท่ีเหมาะสมนาํมาใชรั้บส่งนกัเรียนมากท่ีสุดเลือกเพียงขอ้เดียว 

 (   ) รถกระบะ 4 ลอ้      (   ) รถกระบะ 6 ลอ้      (   ) รถตู ้       (   ) รถบสัพดัลม     (   )รถบสัปรับอากาศ 

นกัเรียน คิดวา่ อายขุองผูข้บัรถ ควรอยูใ่นระหวา่งอายเุท่าใด..................................................... เพราะอะไร 

...................................................................................................................................................................... 



 6. ถา้นกัเรียนตอ้งทาํหนา้ท่ี เป็นหวัหนา้นกัเรียน ในรถรับส่งนกัเรียนคนันั้น เพื่อทาํหนา้ท่ีตรวจนบั

จาํนวนนกัเรียน ดูความประพฤติของนกัเรียนคนอ่ืนระหวา่งเดินทาง ดูความประพฤติการขบัรถของคนขบั 

นกัเรียนจะทาํไดห้รือไม่....................... คิดวา่เป็นเร่ืองท่ีดีหรือไม่.......................... เหตุผล............................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

 7. นกัเรียนคิดวา่ ครูของโรงเรียน ควรเขา้มาดูแลรถรับส่งนกัเรียนใหม้ากข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี 

หรือไม่............................... เพราะอะไรและดา้นใดบา้ง................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

 

 8. เพราะเหตุใด นกัเรียนจึงเลือกมาเขา้เรียนท่ีโรงเรียนน้ี................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

 9. ระหวา่งท่ีนกัเรียนเดินทางดว้ยรถรับส่งนกัเรียน จากบา้นไปโรงเรียน และจากโรงเรียนกลบัสู่บา้น 

นกัเรียนคิดวา่ ใครบา้ง ท่ีควรมาทาํหนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบการเดินทางของนกัเรียนใหเ้กิดความปลอดภยั 

....................................................................................................................................................................... 

เพราะอะไร..................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

 10. ถนนจากบา้นมาโรงเรียน มีรถเมลห์รือรถโดยสารประจาํทาง วิง่รับส่งหรือไม่......................... 

ถา้มี เพราะเหตุใด จึงไม่ใชร้ถโดยสารประจาํทางมาโรงเรียน........................................................................ 

ถา้ไม่มี นกัเรียนอยากใหมี้รถเมลห์รือรถโดยสารประจาํทาง หรือไม่............................................................. 

เพราะอะไร..................................................................................................................................................... 

 

 11. ท่ีบา้นของนกัเรียน มีรถรับส่งนกัเรียนมายงัโรงเรียนท่ีเรียนจาํนวนก่ีคนั .................. มีรถรับส่ง

นกัเรียนของโรงเรียนอ่ืนหรือไม่ ............................ ถา้รถรับส่งคนัท่ีนกัเรียนใชบ้ริการเลิกวิง่ นกั เรียนมีรถ

รับส่งคนัอ่ืนใชโ้ดยสารเดินทางมาโรงเรียนไดห้รือไม่................................... ถา้ไม่ได ้นกัเรียนจะแกไ้ขปัญหา

อยา่งไรเพื่อใหเ้ดินทางมาโรงเรียนได.้............................................................................................................ 

 

 12. นกัเรียนตอ้งการให ้คนขบัรถรับส่งนกัเรียน และรถรับส่งนกัเรียน มีการปรับปรุงอะไรบา้ง 

เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั .............................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 

                                                                                   .......................................................................ผูบ้นัทึก 

                                                                                  วนัท่ี...................................... เวลา.............................. 

                                                                                   สถานท่ี....................................................................... 
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โครงการศึกษาวจิยั : การขบัเคล่ือนมาตรฐานความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียน ศวปถ. 

แบบสอบถาม ผูข้บัรถรับส่งนกัเรียน 

Version 2 

 1.ช่ือ-สกุล....................................................................... ช่ือเล่น............................... อายุ.................ปี  

เกิด พ.ศ. ....................... หมายเลขโทรศพัท.์.................................................................................................. 

อาชีพ............................สถานท่ีทาํงาน/ประกอบอาชีพ..................................................................................  

ประกอบอาชีพมาแลว้...............ปี วฒิุการศึกษา.................................... จาก................................................ 

รายไดจ้ากการประกอบอาชีพ.................บาท/เดือน  รายจ่ายจากการประกอบอาชีพ...................บาท/เดือน  

ช่ือคู่สมรส............................................................. อายุ..............ปี บุตร............คน ชาย........คน หญิง......คน 

อาชีพของคู่สมรส....................สถานท่ี..............................................รายไดข้องคู่สมรส............บาทต่อเดือน   

รายไดร้วมของครอบครัว................บาท/เดือน รายจ่ายรวม..............บาท/เดือน (ไม่นบัรวมรถรับส่งนกัเรียน) 

....................................................................................................................................................................... 

 

 2.ท่ีอยูต่าม/บตัรประชาชนหรือทะเบียนบา้น เลขท่ี........................................................................... 

......................................................เป็นบา้นของ.................................ความเกี่ยวพนั..................................... 

    ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี......................................................................................................................... 

................................................................................................หมายเลขโทรศพัท์(บา้น)................................ 

อยูอ่าศยัมาแลว้..................ปี เป็นบา้นของ......................................ความเกี่ยวพนั........................................ 

    สาเหตุท่ี ท่ีอยูไ่ม่ตรงกนั ................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

 

 3.โรคประจาํตวั...................................................... โรงพยาบาลประจาํ...........................................  

เจบ็ป่วย/ไม่สบายคร้ังสุดทา้ยเม่ือ........................................ ดว้ยโรค............................................................. 

เขา้รักษาตวัท่ีไหน................................................ ระเวลาในการรักษา......................................................... 

มีประกนัสุขภาพ/ประกนับุคคล..................................................................................................................... 

 

 4.ใบอนุญาตขบัรถ............................................... เลขท่ีใบอนุญาต.................................................. 

วนัหมดอาย.ุ.......................................... ออกใหโ้ดย ...................................... ไดใ้บอนุญาตมาแลว้............ปี 

     ประสบการณ์ขบัรถ (ท่ีมิใช่รถรับส่งนกัเรียน)...................................................ระยะเวลา.........ปี  

เคยเกิดอุบติัเหตุหรือไม่ อยา่งไร..................................................................................................................... 

เคยเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการขบัรถ คร้ังสุดทา้ยเม่ือใด อยา่งไร จดัโดยใคร................ 

....................................................................................................................................................................... 

มีใบอนุญาตขบัรถอ่ืนๆ หรือไม่................ ถา้มีไดแ้ก่.................................................................................... 
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 5.รถท่ีใชรั้บส่งนกัเรียนในปัจจุบนั ทะเบียน..................... จงัหวดั................... ประเภท................... 

อายรุถนบัจากวนัจดทะเบียนคร้ังแรก...........ปี เป็นของ................................ ความเกี่ยวพนั......................... 

ซ้ือรถคนัน้ีมาเพื่อ...................................สาเหตุท่ีนาํรถมารับส่งนกัเรียน....................................................... 

ใชร้ถรับส่งนกัเรียนมาแลว้..........ปี วนัส้ินอายภุาษี.................................. เลขท่ี พรบ.......................................  

เบ้ียประกนั............................ บริษทั........................................... เคยขอรับความคุม้ครองหรือไม่.................  

ถา้เคยเพราะสาเหตุ......................................................................................................................................... 

ประกนัภยัภาคสมคัใจ(มีหรือไม่มี).................... ถา้มี ประเภท............. เลขท่ีกรมธรรม.์............................... 

บริษทั............................................. ค่าเบ้ียประกนั ................................. เคยเคลมประกนัหรือไม่................ 

สาเหตุท่ีตอ้งเคลมประกนั.............................................................................................................................. 

นอกจากรถคนัน้ีแลว้ เคยใช้ รถคนัอ่ืนรับส่งนกัเรียนมาก่อนหรือไม่ ................. จาํนวน......... คนั  เพราะเหตุ

ใดจึงเปล่ียนรถมาใชร้ถคนัน้ี......................................................................................................................... 

ถา้เป็นรถตู ้ไดเ้ปล่ียนท่ีนัง่เป็นแถวตามยาว หรือไม่.............. เพราะอะไร..................................................... 

ถา้เป็นรถกระบะ ไดต้่อเติมท่ีนัง่ทา้ยรถหรือไม่...................เพราะอะไร......................................................... 

 

 6.ขบัรถรับส่งนกัเรียนมาแลว้..............ปี สาเหตุท่ีมาประกอบอาชีพขบัรถรับส่งนกัเรียน............... 

...................................................................................รายไดจ้ากการขบัรถรับส่งนกัเรียน................บาท/เดือน   

รายจ่ายจากรถรับส่งนกัเรียน..............บาท/เดือน  ค่าซ่อมบาํรุงเดือนละ..........................บาท ไดแ้ก่ .......... 

....................................................................................................................................................................... 

ค่างวดผอ่นรถ..................บาทต่อเดือน มีเงินเหลือจากการขบัรถรับส่งนกัเรียน .......................บาทต่อเดือน  

 

 7. ช่ือสถานท่ีรับนกัเรียน หมู่บา้น..................................................................................................... 

ตาํบล......................................อาํเภอ................................................จงัหวดั..................................................  

รับส่งนกัเรียนโรงเรียน..................................................................................................................................  

วนัละ................เท่ียว เท่ียวละ...............คน เท่ียวแรกเร่ิมเวลา......................... เท่ียวท่ีสองเวลา................... 

คนขบัรถต่ืนเวลา........................ ออกรถเวลา.........................รับนกัเรียนคนแรกเวลาท่ี.............................. 

ระดบัชั้นเรียน.................ระยะทางจากท่ีพกัถึงบา้นนกัเรียนคนแรก...................  ใชเ้วลารถวิง่.............นาที 

รับนกัเรียนคนสุดทา้ยท่ี.............................................. ระดบัชั้นเรียน.................................เวลา.................... 

เวลาตั้งแต่ออกจากบา้นจนถึงบา้นนกัเรียนคนสุดทา้ย ใชเ้วลา....................... ระยะทาง................................. 

นกัเรียนท่ีอยูบ่นรถแต่ละเท่ียว ประถม.........คน มธัยม............คน อ่ืนๆ............................... จาํนวน.........คน  

ค่าจา้งจากนอ้ยไปมา 1.........................บาท 2.......................บาท 3.....................บาท 4...........................บาท 

5..........................บาท 6.................................บาท 7.........................บาท 8.............................บาท 

สภาพเส้นทางเป็นอยา่งไร.............................................................................................................................. 

ระยะทางจากบา้นนกัเรียนคนสุดทา้ยถึงโรงเรียน.................. ใชเ้วลาวิง่รถ............ ความเร็วเฉล่ีย............... 
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 8.ท่านขอรับใบอนุญาตเป็นรถรั บส่งนกัเรียน  ตามท่ีกรมการขนส่งทางบกกาํหนดหรือไม่ ........... ... 

ของโรงเรียน........................................  ถา้ไม่ขอ เพราะเหตุใด........................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

ปัญหาจากการขออนุญาตเป็นรถรับส่งนกัเรียน มีอะไรบา้ง และการแกไ้ข 

 1........................................................................................................................................................ 

 2........................................................................................................................................................ 

 3........................................................................................................................................................ 

 

 9.ในการวา่จา้งติดต่อกบัผูป้กครองอยา่งไร...................................................................................... 

มีหมายเลขโทรศพัทข์องผูป้กครองท่ีวา่งจา้งหรือไม่ ............................. ของนกัเรียนมีหรือไม่..................... 

มีขอ้ตกลงกบัผูป้กครองอยา่งไรบา้ง.............................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 

ทาํเป็นหนงัสือหรือตกลงดว้ยวาจา ........................................ ใครเป็นผูก้าํหนดค่าจา้ง................................. 

ค่าจา้งมีความเหมาะสมหรือไม่................................. จะขอปรับค่าจา้งไดห้รือไม่.......................................... 

เพราะเหตุใด................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ถา้มีผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการเจรจาตกลงเร่ืองค่าจา้ง ระหวา่งคนขบัรถกบัผูป้กครองนกัเรียน เพื่อให้

ค่าจา้ง มีความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะในเร่ืองของการสะทอ้นตน้ทุนจริงๆ ท่านคิดวา่จะมีประโยชน์

แก่ท่านหรือไม่ .............................เพราะอะไร............................................................................................... 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากผูป้กครองท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียนของท่านมีอะไรบา้ง และการแกไ้ข  

 1........................................................................................................................................................ 

 2........................................................................................................................................................ 

 3........................................................................................................................................................ 

 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากนกัเรียนในระหวา่งอยูบ่นรถมีอะไรบา้ง และการแกไ้ข  

 1........................................................................................................................................................ 

 2........................................................................................................................................................ 

 3........................................................................................................................................................ 

 

 10.โรงเรียนท่ีท่านส่งนกัเรียน ไดมี้การจดัระเบียบรถรับส่งนกัเรียนอยา่งไรหรือไม่......................... 

ถา้มี ไดแ้ก่โรงเรียน..............................................ทาํอยา่งไร.......................................................................... 

โรงเรียน...................................................ทาํอยา่งไร..................................................................................... 

โรงเรียน...................................................ทาํอยา่งไร..................................................................................... 
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โรงเรียนมีปัญหากบัรถรับส่งนกัเรียนอยา่งไรหรือไม่  และท่านคิดวา่จะแกไ้ขอยา่งไรแกไ้ข  

 1........................................................................................................................................................ 

 2........................................................................................................................................................ 

 3........................................................................................................................................................ 

 

 11.เส้นทางท่ีท่านวิง่รถรับส่งนกัเรียน มีรถโดยสารประจาํทางวิง่อยูบ่า้งหรือไม่.............................. 

ถา้มี เป็นรถเส้นทางอะไร......................... วิง่จากไหนถึงไหน....................................................................... 

มีปัญหากบัผูป้ระกอบการรถโดยสารประจาํทางหรือไม่ อยา่งไร.................................................................. 

 

 12.มีปัญหากบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจหรือไม่ อยา่งไร............................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

 13.คิดวา่ รถคนัท่ีนาํมารับส่งนกัเรียนมีความปลอดภยัหรือไม่......................................................... 

เพราะอะไร................................................................................................................................................... 

การต่อเติมท่ีนัง่ทา้ยรถกระบะใหย้ืน่ออกไป มีความปลอด ภยัแก่นกัเรียนและตวัรถ ไม่หรือไม่ ................... ..

เพราะอะไร.................................................................................................................................................... 

การเปล่ียนท่ีนัง่รถตู ้เป็นแบบแถวยาว มีความปลอดภยัหรือไม่.................เพราะอะไร................................ 

...................................................................................................................................................................... 

 

 14.ท่านเคยเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยัหรือไม่ เม่ือใด อยา่งไร .....................................  

ถา้เคย อบรมเม่ือใด....................................ใครเป็นผูจ้ดั................................................................................. 

ท่านคิดวา่ การอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการขบัรถ มีความจาํเป็นต่อการขบัรถรับส่งนกัเรียนหรือไม่ 

................................เพราะอะไร..................................................................................................................... 

 

 15.ท่านคิดวา่ ระหวา่งท่ีนกัเรียนเดินทางไปโรงเรียน และจากโรงเรียนกลบัสู่บา้นดว้ยรถของท่าน  

ใครเป็นผูมี้หนา้ท่ีดูแลใหเ้กิดความปลอดภยัในระหวา่งเดินทาง................................................................... 

เพราะอะไร.................................................................................................................................................... 

 

 16.คนขบัรถในพื้นท่ีของท่านไดร้วมตวักนัเป็นชมรมหรือกลุ่มหรือเครือข่าย หรือไม่อยา่งไร........ 

.......................................................................................................................มีจาํนวน...........................คน 

หากคนขบัรถจะรวมตวักนั ควรเป็นรูปแบบอะไรระหวา่ง  (   )ชมรม   (   )กลุ่ม   (   )เครือข่าย  เพราะอะไร 

..................................................................................................................................................................... 
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 17.รถของท่าน มีผูค้วบคุมดูแลเด็กนกัเรียนหรือไม่.................เป็นใคร......................อายุ.............ปี 

เพราะอะไร.................................................................................................................................................... 

ท่านคิดวา่ ควรมีผูค้วบคุมดูแลเด็กนกัเรียนระดบัประถม ดว้ยหรือไม่................เพราะอะไร....................... 

.................................................................................................. อายุผูดู้แลเด็กไม่ควรตํ่ากวา่.......................ปี 

กรณีเด็กมธัยมตน้และมธัยมปลาย ท่านคิดวา่ควรมีหรือไม่ .......................... อายไุม่ต ํ่ากวา่........................ปี 

เพราะ............................................................................................................................................................. 

 

 18.คนขบัรถรับส่งนกัเรียน ควรมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อความปลอดภยัของนกัเรียน หรือไม่ 

.............................. เพราะอะไร...................................................................................................................... 

อายขุองคนขบัรถรับส่งนกัเรียน ท่านคิดวา่ไม่ ควรอยูร่ะหวา่ง อาย.ุ.................ปี ถึงอายุ...........................ปี 

เพราะอะไร.................................................................................................................................................... 

 

 19.จาํนวนนกัเรียนบนรถของท่าน ท่ีปลอดภยั คิดวา่ควรไม่เกินจาํนวนเท่าใด...............................คน 

 เพราะอะไร.................................................................................................................................................... 

 

 20.ท่านตอ้งการใหก้รมการขนส่งทางบก ดาํเนินการเก่ียวกบัรถรับส่งนกัเรียนอยา่งไร 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

 21.ถา้ท่านรับนกัเรียนไดน้อ้ยลง และรายไดล้ดลงตามจาํนวนนกัเรียนท่ีอยูบ่นรถ ท่านจะทาํอยา่งไร 

..................................เพราะ.......................................................................................................................... 

แต่ถา้ แม้เด็กจะลดลงแต่รายได้รวมยงัอยู่เท่าเดิม โดยผูป้กครองยนิดีจ่ายเพิ่ม ท่านเห็นดว้ยหรือไม่............. 

เพราะอะไร................................................................................................................................................... 

 

 22.กรณีรถกระบะ ถา้ระเบียบกาํหนดให้ รับเด็กไดเ้กินกวา่ 12 คน เช่น 20 คน และมีท่ีนัง่เสริมหรือ

แถวกลาง ได ้แต่ท่ีนัง่ตอ้งยดึติดกบัพื้นรถใหแ้น่น  (สามารถถอดได้ ) ท่านจะปฏิบติัตามไดห้รือไม่ 

......................เพราะอะไร.............................................................................................................................. 

กรณีน้ี ถา้ตอ้งมีประตูปิดเปิดกนัเด็กตก ท่านปฏิบติัไดห้รือไม่...................เพราะอะไร................................. 

กรณีน้ี ถา้หา้มต่อเติมท่ีนัง่ทา้ยกระบะออกไป ท่านปฏิบติัไดห้รือไม่...................เพราะอะไร........................ 

....................................................................................................................................................................... 

รถกระบะท่ีหลงัคาใชผ้า้ใบ หากตอ้งเปล่ียนเป็นสังกะสีหรืออลูมิเน่ียม ท่านปฏิบติัตามไดห้รือไม่............... 

เพราะอะไร.................................................................................................................................................... 
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 23.กรณีรถตู้ ถา้ระเบียบกาํหนดใหรั้บเด็กไดมี้จาํนวนมากกวา่ท่ีนัง่ในรถ เช่น 20 คน แต่หา้มเปล่ียน

เบาะนัง่จากแบบตอน เป็นแบบแถว(เหมือนระกระบะ) ท่านจะปฏิบติัตามไดห้รือไม่................................... 

เพราะอะไร..................................................................................................................................................... 

 

 24.กรณีท่ีรถของท่านติดฟิมลด์าํ ท่านสามารถเปล่ียนเป็นฟิมล์ ใสท่ีกนัความร้อน  หรือฟิมลท่ี์มีความ

เขม้ไม่เกิน 30 ไดห้รือไม่.............................เพราะอะไร................................................................................. 

 

 25 .กรณีท่ีท่านตอ้งเปล่ียนไฟกระพริบจากหลอด led เป็นแบบโคมกลม ท่านสามารถปฏิบติัได้

หรือไม่........................... เพราะอะไร.............................................................................................................. 

ท่านคิดวา่ ไฟกระพริบแบบใด ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนในระยะ 150 เมตร เม่ือมีฝนตก หรือมีหมอกลง............ 

........................................... เพราะอะไร........................................................................................................ 

 

 26.ท่านคิดวา่รถรับส่งนกัเรียน ควรจดัทาํประกนัภยัภาคสมคัรใจ หรือประเภท 1 หรือประเภท 3 

ดว้ยหรือไม่...............................เพราะอะไร................................................................................................... 

 

 27.ท่านคิดวา่ ในรถรับส่งรับเรียน ควรมีขอ้มูลคนขบัติดไวใ้นรถหรือไม่ เช่น รูปคนขบัรถ ช่ือสกุล 

ของคนขบั ชนิดและเลขท่ีใบอนุญาต หมายเลขโทรศพัทข์องคนขบั และอ่ืน ๆ หรือไม่............................... 

เพราะอะไร..................................................................................................................................................... 

 

 28 .ถา้ท่านตอ้งนาํรถของท่าน เขา้รับการตรวจสภาพท่ีโรงเรียนอาชีวศึกษาในจงัหวดั  หรือท่ี

สาํนกังานขนส่ง เดือนละ 1 คร้ัง ในระหวา่งเปิดภาคเรียน ท่านจะปฏิบติัไดห้รือไม่...................................... 

เพราะอะไร................................................................................................................................................... 

 

 29.ท่านคิดวา่ ในการประกอบอาชีพคนขบัรถรับส่งนกัเรียน การอบรมเพิ่มความรู้เก่ียวกบัอะไร ท่ี

สาํคญัมากท่ีสุด.....................................................เพราะอะไร...................................................................... 

ถา้ท่านตอ้งเขา้รับการอบรม ตามหลกัสูตรท่ีถูกกาํหนดข้ึน เทอมละไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง ท่านจะปฏิบติัได้

หรือไม่..........................................เพราะอะไร............................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

 30.ท่านคิดวา่ รถกระบะสองแถว 4 ลอ้ และ 6 ลอ้  ท่ีนาํมาใชรั้บส่งนกัเรียน ควรมีลกัษณะอยา่งไร จึง

จะมีความปลอดภยัมากท่ีสุด......................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
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 31.ท่านคิดวา่ รถตู ้ท่ีนาํมาใชรั้บส่งนกัเรียน ควรมีลกัษณะอยา่งไร จึงจะมีความปลอดภยัมากท่ีสุด 

....................................................................................................................................................................... 

 

 32.ท่านคิดวา่ คนขบัรถรับส่งนกัเรียน ควรมีอายขุั้นตํ่า.....................ปี และไม่เกิน......................ปี 

เพราะเหตุใด.................................................................................................................................................. 

 

 33.ท่านคิดวา่ คนขบัรถรับส่งนกัเรียน ควรตอ้งตรวจสุขภาพทุกภาคการศึกษาหรือไม่.................. 

เพราะอะไร................................................................................................................................................... 

 

 34.ในฐานะท่ีท่านเป็นคนขบัรถรับส่งนกัเรียน ท่านคิดวา่ การตรวจสอบรถก่อนนาํออกวิง่ไปรับ

นกัเรียนในเวลาเชา้และเยน็ มีความจาํเป็นหรือไม่...................................เพราะอะไร.................................... 

..................................................... และควรตรวจสอบอะไรบา้ง................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

 35.ท่านคิดวา่ อายรุถท่ีใชรั้บส่งนกัเรียน ควรมีอาย ุไม่เกิน..............ปี เพราะอะไร.......................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

 36.ท่านคิดวา่  ควรมีการกาํหนดมาตรฐานแบบและลกัษณะของรถท่ีใชรั้บส่งนกัเ รียน ใหเ้ป็น

มาตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ หรือไม่............................... เพราะอะไร......................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

 37.ท่านคิดวา่ ควรมีคู่มือของผูข้บัรถรับส่งนกัเรียน เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติั หรือไม่............. 

เพราะอะไร.................................................................................................................................................... 

 

 38.ท่านคิดวา่ ควรมีการกาํหนดขอ้ปฏิบติัของท่าน ระหวา่งขบัรถรับส่งนกัเรียน หรือไม่.............. 

เพราะอะไร.................................................................................................................................................... 

และท่านคิดวา่ ควรมีการกาํหนดขอ้ปฏิบติัของนกัเรียน ระหวา่งอยูบ่นรถของท่านหรือไม่..........................    

เพราะอะไร.................................................................................................................................................... 

 

 39.ท่านคิดวา่ โรงเรียนควรเป็นจุดจดัการ เร่ืองรถรับส่งนกัเรียน  ในการกาํหนดขอ้ปฏิบติัระหวา่ง

ท่าน กบัครู นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียนท่ีใชร้ถรับส่งนกัเรียน และอ่ืนๆ หรือไม่...................... เพราะอะไร 

....................................................................................................................................................................... 
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 40.รถรับส่งนกัเรียนคนัท่ีใชอ้ยูน้ี่ นอกจากใชรั้บส่งนกัเรียนแลว้ ท่านนาํไปใชใ้นกิจการหรือภารกิจ

งานของท่านอะไรบา้ง................................................................................................................................... 

กรณีรถกระบะ หากตอ้งติดตั้งท่ีนัง่แถวท่ีสามแบบยดึติดกบัพื้นรถ และมีประตูปิดเปิดกนัเด็กนกัเรียนตก 

ท่านคิดวา่ จะเป็นการลาํบากหรือไม่สะดวกแก่การนาํรถไปประกอบอาชีพหรือทาํอยา่งอ่ืน หรือไม่............ 

...............................เพราะอะไร........................................................................................................................ 

 

 41.ท่านติดตั้ง ป้ายรถนกัเรียน แบบติดตั้งยดึติดแน่นกบัรถหรือแบบถอดออกได.้........................... 

เพราะอะไร..................................................................................................................................................... 

 

 42.ท่านคิดวา่ จะแกไ้ขปัญหาเด็กนกัเรียน เปิดประตูหลงัของรถตู ้ไดอ้ยา่งไร................................. 

....................................................................................................................................................................... 

 

 43.กรณีรถกระบะ ท่านคิดวา่ จะป้องกนัมิให ้เด็กนกัเรียน ไปยนืหอ้ยโหนบนัได ไดอ้ยา่งไร.......... 

...................................................................................................................................................................... 

และจะป้องกนัมิใหเ้ด็กท่ีนัง่ทา้ยรถ ตกจากรถไดอ้ยา่งไร.............................................................................. 

 

 44.ท่านคิดวา่ จะแกไ้ขปัญหา การหลงลืมเด็กนกัเรียนไวใ้นรถ ไดอ้ยา่งไร....................................... 

........................................................................................................................................................................ 

 

 45.ในเส้นทางท่ีท่านรับส่งนกัเรียนอยูน่ั้น มีรถรับส่งนกัเรียนคนัอ่ืนหรือไม่.........จาํนวน...........คนั 

ท่านรู้จกักนัหรือไม่ อยา่งไร........................................................................................................................... 

 

 45.ถา้ท่านหยดุวิง่รถรับส่งนกัเรียน นกัเรียนจะเดินทางไปโรงเรียนไดห้รือไม่................................ 

เพราะอะไร.................................................................................................................................................... 

 

 46.ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ......................................................ผูบ้นัทึก  

วนัท่ี................................. เวลา.......................น.  

สถานท่ี............................................................... 



จนัทบุรีโมเดล 
ส านกังานขนส่งจงัหวดัจนัทบุรี และศูนยว์ชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน  

 

 

ค าขอข้ึนทะเบียนรถรับส่งนกัเรียน “จนัทบุรีโมเดล”    เขตพื้นท่ีอ าเภอ................................. 

                                                                                                         เขียนท่ี............................................................ 
                                                                                       วนัท่ี................................................ 

โปรดกรอกขอ้ความดว้ยตวับรรจงใหค้รบถว้น  

1. ผูข้ึ้นทะเบียนช่ือ................................................. อาย.ุ.............ปี เลขประจ าตวัประชาชน................................... 
    หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี.................................. ไอดีไลน์.............................. โทรศพัทบ์า้น.......................... 
    อยูบ่า้นเลขท่ี................ หมู่ท่ี.............. ช่ือหมู่บา้น...................................... ซอย................................................. 
    ถนน..................................ต าบล..............................อ าเภอ.....................................จงัหวดั................................. 
    ผูข้ึ้นทะเบียนมีอาชีพ.............................. สถานท่ีท างาน.............................................. โทรศพัท.์...................... 
2. รถท่ีน ามาใชรั้บส่งนกัเรียน ทะเบียน............................ จงัหวดั......................... ประเภท................................... 
    ลกัษณะ....................................... ยีห่อ้............................ สี............... ลอ้.............เส้น เช้ือเพลิง......................... 
    วนัครบก าหนดช าระภาษี................................. เป็นรถของ................................................................................ 
    เคย(    )   ไม่เคย(     )  ไดรั้บหนงัสืออนุญาตใหใ้ชร้ถรับจา้งรับส่งนกัเรียน จากส านกังานขนส่งจงัหวดัจนัทบุรี  
    ถา้เคยไดรั้บหนงัสืออนุญาต ไดรั้บอนุญาตคร้ังสุดทา้ย ภาคเรียนท่ี ......../....................... 
    ไดต่้อเติม/ดดัแปลงตวัรถหรือท่ีนัง่..................................................................................................................... 
3. รับส่งนกัเรียน จ านวน............โรงเรียน จ านวนนกัเรียนบนรถ.....................คน ชาย...........คน หญิง...........คน  
     เส้นทางวิง่รถรับส่งนกัเรียน สาย......................... ถึง............................  มีจุดเร่ิมตน้ท่ี หมู่บา้น........................ 
     ต  าบล...............................อ าเภอ.............................. จงัหวดั............................. ถนนสายหลกั......................... 
     ไปส่งนกัเรียน โรงเรียนแรก ช่ือ.......................................... จ านวน..........คน อ าเภอ.......................................  
                          โรงเรียนท่ีสอง ช่ือ.......................................... จ านวน..........คน อ าเภอ....................................... 
                          โรงเรียนท่ีสาม ช่ือ.......................................... จ านวน..........คน อ าเภอ....................................... 
                          โรงเรียนท่ีส่ี     ช่ือ.......................................... จ านวน..........คน อ าเภอ....................................... 
                          โรงเรียนท่ีหา้   ช่ือ.......................................... จ านวน..........คน อ าเภอ.......................................  

               ขา้พเจา้ไดแ้นบ ส าเนาบตัรประชาชนของขา้พเจา้และส าเนาทะเบียนรถตามขอ้ 2. และส าเนาหนงัสือ
อนุญาตใหใ้ชร้ถรับส่งนกัเรียนมาพร้อมกบัค าขอฉบบัน้ี และจะปฏิบติัตามระเบียบพร้อมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบั
ส านกังานขนส่งจงัหวดัจนัทบุรี ตามก าหนดเวลา และน าเอกสารตามท่ีก าหนดมาส่งต่อเจา้หนา้ท่ีในวนัประชุม 
ต่อไป 
 
                                                                       ลงช่ือ............................................................ผูข้บัรถรับส่งนกัเรียน 
                                                                                (............................................................) 
                                                                                    ............../ ......................../ 2561 



จนัทบุรีโมเดล 
ส านกังานขนส่งจงัหวดัจนัทบุรี และศูนยว์ชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน  
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ใบข้ึนทะเบียนรถรับส่งนกัเรียน “จนัทบุรีโมเดล”    เขตพื้นท่ีอ าเภอ.................................  
โปรดกรอกขอ้ความดว้ยตวับรรจงใหค้รบถว้น 
1. ขอ้มูลเก่ียวกบัรถและเจา้ของรถตามสมุดคู่มือประจ ารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพรถรับส่งนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผน่ท่ี 2 

รถทะเบียน..................................... จงัหวดั...............................  ยีห่อ้รถ.........................สี.............. ยาง...........เส้น 
ประเภทรถ......................................... ลกัษณะรถ.................................... เช้ือเพลิง.......................... ท่ีนัง่...........คน 
วนัครบก าหนดช าระภาษี............................... พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ ฉบบัเลขท่ี................................... 
รหสั...................วนัส้ินความคุม้ครอง......................... ช่ือบริษทัประกนั......................... โทรศพัท.์........................ 

ประกนัภยัภาคสมคัรใจอ่ืนๆ (ถา้มี) ประเภท................................. ฉบบัเลขท่ี........................................................... 
วนัส้ินความคุม้ครอง........................... บริษทั................................................................... โทรศพัท.์........................ 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิรถ....................................................... เลขท่ีบตัร....................................... วนัเกิด............................ 
ท่ีอยู.่..........................................................................................................................โทร......................................... 

ผูค้รอบครองรถ.......................................................... เลขท่ีบตัร................................... วนัเกิด................................ 
ท่ีอยู.่...........................................................................................................................โทร......................................... 
กรณีเช่าซ้ือ ช่ือผูใ้หเ้ช่าซ้ือ..................................สัญญาเลขท่ี.......................... งวดช าระเดือนสุดทา้ย..................... 
 

ใชร้ถคนัน้ีรับส่งนกัเรียนมาแลว้...........ปี เคยเกิดอุบติัเหตุมาแลว้..........คร้ัง สาเหตุ................................................... 
ไดมี้การชดใชเ้ยยีวยาอยา่งไร...................................................................................................................................... 
ฟิมลก์รองแสง (    )ไม่มี   (     )มี ความเขม้..................         ถงัดบัเพลิง จ  านวน............ถงั คอ้นทุบกระจก.........อนั 
ใหต้อบเฉพาะ ขอ้ท่ีตรงกบัลกัษณะรถของท่าน 
1) กรณีรถตู ้ท่ีนัง่เป็นแถว     (     )แถวตอน          (     )แถวยาว          จ  านวน..........แถว           (     )ผสม 
2) กรณีรถกระบะ    (     )4 ลอ้ (     )ตอนเดียว     (     )แคป็     (     )ส่ีประตู           (     ) 6ลอ้  
    หลงัคาท าดว้ย.............................. เสาหลงัคาขา้งละ...........ตน้   (     )มีเบาะพิงหลงั   (     )ไม่มีเบาะพิงหลงั 
     มีท่ีนัง่ จ  านวน (     )2 แถว     (     )3แถว(มีแถวกลาง)      (     )อ่ืนๆ............................................................. 
     ต่อเติมท่ีนัง่ทา้ยกระบะ     (     )ไม่ต่อเติม     (     )ต่อเติม ความยาวส่วนท่ีต่อเติม.............เซ็นติเมตร  
     มีท่ีกั้นกนัตก     (     )มี          (     )ไม่มี                                      มีประตู ปิดเปิดทา้ยรถ     (     )มี          (     )ไม่มี 
     ลกัษณะบนัไดข้ึนลง     (     )เล็ก             (     )แบบรถสองแถวเท่าช่องทางข้ึนลง              (     )ใหญ่เตม็ทา้ยรถ) 
3) กรณีรถบสั (     )4ลอ้    (     )6ลอ้        ระบบความเยน็ (     )พดัลม     (     )เคร่ืองปรับอากาศ     อ่ืนๆ...................            
    ประตูข้ึนลง แบบ (     )ธรรมดา  (     )อตัโนมติั                       ทางออกฉุกเฉิน  (     )มี     (     )ไม่มี               
     
 
 

ลงช่ือ                                          ผู้ขึน้ทะเบียน  

         .........../......................../ .......... 



จนัทบุรีโมเดล 
ส านกังานขนส่งจงัหวดัจนัทบุรี และศูนยว์ชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน  

 

2 
 

ใบข้ึนทะเบียนรถรับส่งนกัเรียน “จนัทบุรีโมเดล”    ของรถทะเบียน....................................... 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัผูข้บัรถ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับส่งนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผูข้บัรถ............................................................. อาย.ุ.........ปี ช่ือเล่น................. โทรศพัท.์................................... 
ท่ีอยู.่....................หมู่..............หมู่บา้น...................................ซอย.............................ถนน........................................ 
ต าบล............................... อ าเภอ................................. จงัหวดั.......................... โทรศพัท.์........................................ 
จบการศึกษา............................อาชีพ.........................สถานท่ีท างาน.............................. โทรศพัท.์........................... 
ไอดีไลน์.................................... โรคประจ าตวั........................................โรงพยาบาลประจ า.................................... 
มีความเก่ียวพนัเป็น............เจา้ของรถ/ผูค้รอบครองรถ (ถา้ผูข้บัรถมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกบัเจา้ของรถหรือผูค้รอบครองรถ)  
ภรรยาช่ือ......................................................... อาย.ุ.........ปี ช่ือเล่น................ โทรศพัท.์......................................... 
จ านวนบุตร............คน ชาย........คน หญิง..........คน อยูใ่นระหวา่งการศึกษา..........คน ยงัไม่รับการศึกษา..........คน 

ใบอนุญาตขบัรถ.............................................. ฉบบัเลขท่ี........................................ จงัหวดั.................................... 
วนัหมดอาย.ุ......................................... เคยไดรั้บใบอนุญาตคร้ังแรกเม่ือ.................................................................. 
 

 

ผูข้บัรถ รับส่งนกัเรียนมาแลว้...........ปี ผูดู้แลนกัเรียนช่ือ........................................ เก่ียวพนัเป็น...................... 
รับส่งนกัเรียน จ านวน................โรงเรียน มีนกัเรียนในรถทั้งหมด.............คน ชาย............คน หญิง..............คน  
1) โรงเรียน....................................................... ชั้น .............................จ านวน............คน ชาย.........คน หญิง.........คน 
2) โรงเรียน....................................................... ชั้น .............................จ านวน............คน ชาย.........คน หญิง.........คน
3) โรงเรียน....................................................... ชั้น .............................จ านวน............คน ชาย.........คน หญิง.........คน
4) โรงเรียน....................................................... ชั้น .............................จ านวน............คน ชาย.........คน หญิง.........คน
5) โรงเรียน....................................................... ชั้น .............................จ านวน............คน ชาย.........คน หญิง.........คน
มีรายไดจ้ากการรับส่งนกัเรียน เดือนละ............................. บาท ค่าจา้งรถต ่าสุด.................บาท สูงสุด.................บาท 
มีรายจ่ายจากการรับส่งนกัเรียน เดือนละ...............................บาท หกัค่าใชจ่้ายเหลือเป็นก าไร เดือนละ................บาท 
เคยขอหนงัสืออนุญาตรับส่งนกัเรียนจากส านกังานขนส่งจงัหวดัจนัทบุรี    (     )เคย      (     )ไม่เคย  
ผูข้บัรถ ขบัรถรับส่งนกัเรียนออกจากท่ีจอด เวลา....................... ไปถึงบา้นนกัเรียนคนแรกเวลา......................... บา้น
ถึงบา้นนกัเรียนคนสุดทา้ย เวลา.................. ถึงโรงเรียนแรก เวลา......................โรงเรียนสุดทา้ย เวลา........................ 
ไปรอรับนกัเรียนกลบับา้น เวลา................. ออกจากโรงเรียนแรก เวลา.................โรงเรียนสุดทา้ย เวลา.................... 
ถึงบา้นนกัเรียนท่ีลงคนแรก เวลา.................. คนสุดทา้ยเวลา....................... กลบัถึงบา้นผูข้บัรถ เวลา....................... 
นกัเรียนข้ึนรถคนแรก ช่ือ......................................... โทรศพัท.์.......................... ชั้น..........โรงเรียน........................... 
ขา้พเจา้มีอาชีพประจ าหรือท างานอยา่งอ่ืน    (      )ไม่มี     (      )มี อาชีพ/งาน............................................................. 
ถา้ไม่ไดท้  าอาชีพอ่ืน ไดจ้อดรถ รอรับนกัเรียนกลบับา้นท่ี  (     )บา้น     (     )อ่ืนๆ.......... ........................................... 
 
 

ลงช่ือ                                          ผู้ขึน้ทะเบียน  

         .........../......................../ .......... 



จนัทบุรีโมเดล 
ส านกังานขนส่งจงัหวดัจนัทบุรี และศูนยว์ชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน  
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ใบข้ึนทะเบียนรถรับส่งนกัเรียน “จนัทบุรีโมเดล”    ของรถทะเบียน....................................... 
5. ขอ้มูลเก่ียวกบัเส้นทางท่ีใชเ้ดินทางรับส่งนกัเรียน  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
6. ผูใ้หญ่บา้นหรือก านนั ในหมู่ของท่านช่ือ.............................................หมายเลขโทรศพัท.์.................................  
7. บุคคลอา้งอิง ช่ือ................................................เก่ียวพนัเป็น...............หมายเลขโทรศพัท.์................................. 

          ขา้พเจา้..........................................................   ขอข้ึนทะเบียนเป็นรถรับส่งนกัเรียน และยนิดีปฏิบติัตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของ ชมรมรถรับส่งนกัเรียน เครือข่ายรถรับส่งนกัเรียน ส านกังานขนส่งจงัหวดัจนัทบุรี และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการ ดว้ยความยนิดีและเตม็ใจ ทั้งท่ีมีประกาศใชบ้งัคบัอยูแ่ลว้ในวนัน้ีและในภาย
หนา้ และหากขา้พเจา้กระท าผดิหรือฝ่าฝืนต่อ ระเบียบประกาศ ขอ้บงัคบั มาตรการหรือกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวกบั
การรับส่งนกัเรียน ดว้ยประการใดๆ ก็ตาม ขา้พเจา้ก็ยนิยอมรับการลงโทษโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ทั้งส้ิน  
          ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารมาพร้อมกบัใบข้ึนทะเบียนแลว้ ดงัน้ี 
       (     ) 1.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้บัรถ  
       (     ) 2.ส าเนาใบอนุญาตขบัรถ 
       (     ) 3.ส าเนาทะเบียนรถ และรายการช าระภาษีรถ 
       (     ) 4.ส าเนากรมธรรมคุ์ม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ( พรบ.บุคคลท่ี 3) และส าเนาประกนัภยัภาคสมคัรใจ (ถา้มี) 
       (     ) 5.แผนท่ีแสดงท่ีตั้งบา้นของผูข้บัรถถึงโรงเรียนท่ีรับส่งนกัเรียน 
       (     ) 6.ส าเนาหนงัสืออนุญาตใหใ้ชร้ถรับส่งนกัเรียนของส านกังานขนส่ง (ถา้มี) 
       (     ) 7.หนงัสือยนิยอมหรือหนงัสือมอบอ านาจจากเจา้ของรถ ท่ีระบุอนุญาตใหผู้ส้มคัรน ารถมาใชรั้บส่งนกัเรียนได ้
                   พร้อมดว้ยส าเนาบตัรประชาชนของเจา้ของรถ(กรณีมิใช่รถของผูส้มคัร) 
                                                                             ลงช่ือ..................................................................ผูข้ึ้นทะเบียน 
                                                                                      (..................................................................)       
                                                                                                ......../................................/2561 
 

จ านวนหมู่บา้นท่ีรับส่งนกัเรียน............ช่ือหมู่บา้น........................................................................................... 
ต าบล............................................ อ าเภอ...............................................................จงัหวดั.........................  
จากท่ีจอดรถหรือบา้นคนขบัรถ ไปบา้นรับนกัเรียนคนแรก จนถึงบา้นนกัเรียนคนสุดทา้ย ระยะทาง..................... 
หมายเลขถนนหรือช่ือถนน........................................................................................................................... 
สภาพถนน (     )ถนนดินลูกรัง    (     )ถนนคอนกรีต     (     )ทางลาดยาง    (     )ดินลูกรัง คอนกรีตและลาดยาง  
จากบา้นนกัเรียนคนสุดทา้ย ถึงโรงเรียนแรกท่ีรับส่งนกัเรียน ระยะทาง.................... ใชเ้วลาวิง่รถ................นาที  
หมายเลขถนนหรือช่ือถนน........................................................................................................................... 
สภาพถนน (     )ถนนดินลูกรัง    (     )ถนนคอนกรีต     (     )ทางลาดยาง    (     )ดินลูกรัง คอนกรีตและลาดยาง  
ในเส้นทางมีจุดเส่ียงหรือจุดอนัตราย(เช่น ทางโคง้อนัตราย ทางแยกท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อย) จ านวน..................แห่ง  

 
 

ลงช่ือ                                          ผู้ตรวจ/รับเอกสาร  

        .........../......................../ .......... 
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