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ล ้อมคอกโศกนาฏกรรมสลดรถตู ้ประสานงาปิ กอัพย่างสด 25 ศพ รมช.คมนาคม ดีเดย์ 1 ก.ค. เริมเปลียนรถ
ตู ้โดยสารเป็ นรถไมโครบัส 20 ทีนัง โดยเฉพาะหมวด 2 กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด 6,431 คัน ต ้องเปลียนทัง
ิ นี พร ้อมเล็งยกเลิกใบอนุญาตรถตู ้โดยสารสาธารณะสว่ นบุคคล นายกฯสงใช
ั
้ ม.44 เร่งสาง
หมดในสนปี
ปั ญหาข ้อกฎหมายล่าช ้า รอง ผบ.ตร. โร่ตรวจซากรถมรณะ คาดแรงกระแทกทําถังนํ ามันรัวจนเกิดประกาย
ี ลูกสาวยอดกตัญ ู สุดรันทดศพ
ไฟลุกพึบ กาชาดจังหวัดจันทบุรห
ี าทางชว่ ยสร ้างบ ้านให ้พ่อแม่ผู ้สูญเสย
ครอบครัว 4 คน พ่อแม่ลก
ู ถูกคลอกตายคารถปิ กอัพเข ้าเมรุไม่ได ้ ชาวบ ้านชว่ ยกันตังกองฟอนทําพิธเี ผา
แบบโบราณ
ี หลักตกร่องกลางถนนข ้ามเลนพุง่ ชนประสานงารถ
จากอุบัตเิ หตุรถตู ้โดยสารสายจันทบุร-ี กรุงเทพฯ เสย
ปิ กอัพทีวิงสวนทางมาบนถนนสายบ ้านบึงแกลง ต.หนองอิรณ
ุ อ.บ ้านบึง จ.ชลบุรี จนเกิดไฟลุกไหม ้รถทัง
ี ชวี ต
สองคันย่างสดผู ้เสย
ิ รวม 25 ศพ กลายเป็ นโศกนาฏกรรมสยองรับปี ใหม่ ทุกหน่วยงานทีเกียวข ้องเร่ง
วางมาตรการป้ องกันเหตุสลดซํารอย ความคืบหน ้าเมือช่วงสายวันที 6 ม.ค. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
ิ ฐ โปรยรุง่ โรจน์ รอง ผบก.ภ.จ.ชลบุรี พ.ต.อ.ดุษฎี กุญชร ณ อยุธยา ผก
รอง ผบ.ตร. พ.ต.อ.พิสฏ
ก.สภ.บ ้านบึง ไปตรวจทีเกิดเหตุและไปตรวจสอบรถตู ้โตโยต ้า สีขาว ทะเบียน 15-1352 กรุงเทพมหานคร
กับรถปิ กอัพอีซซ
ู ุ สีเทา ทะเบียน 1 ฒณ 2483 กรุงเทพมหานคร ทีเก็บซากรถทัง 2 คันไว ้ข ้างวัดเจริญ
ธรรม เขตเทศบาลเมืองบ ้านบึง พ.ต.อ.ดุษฎี เผยว่า รอง ผบ.ตร. กับคณะเดินทางมาตรวจสอบรถตู ้กับรถ
ปิ กอัพทีเกิดเหตุอก
ี ครังเพือเก็บข ้อมูลหาสาเหตุ คาดเกิดจากถังนํ ามันรัวจากการกระแทกอย่างแรง และมี
ประกายไฟไปติดนํ ามันทีไหลออกจากรอยรัวจนเกิดลุกไหม ้ขึน
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ิ านนท์ นายพงษ์ พัฒน์ วงศต
์ ระกูล รอง ผวจ.จันทบุร ี พร ้อมคณะ ไปทีวัดซอยสอง
นางกานต์เปรมปรีด ์ ชต
ต.สามพีน ้อง อ.แก่งหางแมว ทีตังบําเพ็ญกุศลศพ น.ส.ดารณี หรือหนู พลายคง อายุ 28 ปี ลูกจ ้างบริษัท
ขนส่งพัสดุแห่งหนึงย่านห ้วยขวาง กทม. หนึงในเหยือรถตู ้มรณะ บรรยากาศเป็ นไปด ้วยความโศกเศร ้า นาย
บุณณ์เมศ พลายคง และนางนงเยาว์ คําสี พ่อและแม่ของ น.ส.ดารณีเผยว่า ลูกสาวเป็ นเสาหลักของครอบ
ครัวทีทํางานเก็บเงินสง่ พ่อแม่เพือให ้สร ้างบ ้านอยูอ
่ าศัยแทนกระต๊อบในสวนยางของนายจ ้าง นางนงเยาว์ผู ้
ี ชวี ต
เป็ นแม่เพิงขาหักจากอุบัตเิ หตุกอ
่ นลูกเสย
ิ ชว่ งทีติดต่อขอรับศพลูก ต ้องไปกู ้เงินมา 30,000 บาท เป็ น
ค่าใชจ่้ ายการเดินทางและจัดการงานศพ
นางสุจต
ิ รา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุร ี เผยว่า นอกจากการชว่ ยเหลือตามระเบียบราชการ พ.ร.บ.
ผู ้ประสบภัยจากรถ เบืองต ้นรายละ 7 แสนบาท และเงินช่วยสมทบของจังหวัดแล ้ว ทางกาชาดเตรียมหา
ั อย่างถาวร สนองเจตนาความ
แนวทางชว่ ยเหลือสร ้างบ ้านให ้ครอบครัวของ น.ส.ดารณี เพือได ้มีทอยู
ี อ
่ าศย
ี ชวี ต
กตัญ ข
ู องลูกสาวทีตังใจไว ้ก่อนเสย
ิ ก่อนวัยอันควร
ี ชวี ต
ิ จากอุบต
ั เิ หตุรถตู ้มรณะ ส่วนใหญ่เป็ นชาว จ.จันทบุร ี ทยอยประกอบพิธฌ
ี าปนกิจในวัน
สําหรับศพผู ้เสย
ที 7 ม.ค. อาทิ น.ส.ศิรพ
ิ ร หนุนเกือกูล ทีวัดเขาวงกต อ.แก่งหางแมว นายกันตินันท์ หรือคิว ไทยตรง อดีต
นักบาสเกตบอลเยาวชน จ.จันทบุร ี ประกอบพิธม
ี ส
ิ ซาฝั งศพ ทีโบสถ์คริสต์ทา่ แฉลบ น.ส.หทัยทิพย์ หมด
ภัย หรือน ้องเจเจ MC บริษัทฮอนด ้า ออโตโมบิล ทีวัดคมบาง น.ส.หนึงฤทัย ปั นขัด ทีวัดพลับพลา น.ส.ภัท
ราวรรณ รืนเริง ทีวัดใหม่เมืองจันทบุร ี และศพ 2 พ่อลูกทีมาในรถกระบะ ทีวัดคลองบอน อ.นายายอาม ส่วน
ิ รัตนตันหยง นั กวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายพรหมพต
พิธฌ
ี าปนกิจวันที 8 อาทิ นายประกาศต
ิ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีวัดป่ าคลองกุ ้ง น.ส.หทัย
กอศิรวิ รานนท์ หรือน ้องกันต์ นิสต
รัตน์ บุญฤทธิ พนักงานระดับ 7 ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่ ทีวัดจันทนาราม น.ส.ดารณี พลายคง ทีวัด
ซอยสอง อ.แก่งหางแมว และวันที 9 ม.ค. นางวิมล ธีระนิธ ิ ครูอต
ั ราจ ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี ทีวัดบ่อเวฬุ อ.ขลุง น.ส.ภัทรวรรธน์ ทรัพย์จันทร์ ทีวัดเกาะขวาง
ด ้านนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผวจ.เลย พร ้อมคณะ เดินทางไปทีบ ้านเลขที 297 หมู่ 1 บ ้านห ้วยโตก ต.นา
โป่ ง อ.เมืองเลย สถานทีตังบําเพ็ญกุศลศพ น.ส.ดวงฤทัย หรือน ้องแพน วงศ์ศริ วิ บ
ิ ล
ู ย์ อายุ 21 ปี หนึงใน
เหยือรถตู ้มรณะ เพือเยียมปลอมขวัญ จ.ส.อ.สุดใจ วงศ์ศริ วิ บ
ิ ล
ู ย์ อายุ 70 ปี และนางทองพิธ มูลศิร ิ อายุ 61
ิ ธิทจะได
ปี พ่อแม่ของน ้องแพน พร ้อมแจ ้งสท
ี
้รับการชว่ ยเหลือ อาทิ ประกันสังคม 40,000 บาท พ.ร.บ.คุ ้ม
ครองผู ้ประสบภัยจากรถ 300,000 บาท ประกันสมัครใจของพุทธสมาคม ประกันภัย จํากัด จ.ชลบุร ี เป็ นค่า
ปลงศพ 35,000 บาท ค่าสินไหมทดแทนอีก 265,000 บาท เป็ นต ้น นอกจากนี ยังมีการชว่ ยเหลือจาก
หน่วยงานอืนๆ ทังภาครัฐและเอกชน
ทีวัดบ ้านหว ้า หมู่ 2 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นายตึง สิงขรณ์ ผญบ.บ ้านหว ้า นํ าลูกบ ้านกว่า 20 คนช่วย
กันจัดทํากองฟอน หรือเตาเผาศพแบบโบราณ เพือเตรียมฌาปนกิจศพนายน ้อย และนางนอง หาญเสมอ
ี ชวี ต
สองผัวเมียพร ้อมลูกชายและลูกสาวอีก 2 คนทีเสย
ิ ในรถปิ กอัพทีถูกรถตู ้พุง่ ชนประสานงา นายตึงกล่า
ี ชวี ต
ี ชวี ต
วว่า เนืองจากการเสย
ิ ในครังนีมี 4 ราย เผาในเมรุไม่ได ้ ตนกับชาวบ ้านและญาติผู ้เสย
ิ จึงตกลงร่วม
กันว่า จะตังกองฟอนเผาแบบโบราณ โดยชาวบ ้านนํ าฟื นจากบ ้านมาบริจาคร่วมกัน และชว่ ยกันตังกองฟอน
ไว ้ 4 กองสําหรับเผาพ่อแม่และลูกทังสองคนในวันที 7 ม.ค.นี
สว่ นแผนการจัดระเบียบรถตู ้โดยสารสาธารณะโดยการเปลียนไปเป็ นรถไมโครบัส เพือเพิมความปลอดภัย
ี จากอุบต
ิ อัคราทิตย์ รมช.คมนาคม เผยว่า ได ้ให ้นโยบาย
ในการโดยสารและลดการสูญเสย
ั เิ หตุ นายพิชต
หน่วยกับงานทีเกียวข ้องไปแล ้วว่า ตังแต่วันที 1 ก.ค.นี เป็ นต ้นไป จะต ้องเริมทยอยปรับเปลียนรถตู ้โดยสาร
สาธารณะหมวด 2 วิงให ้บริการ กทม.-ต่างจังหวัด และหมวด 3 วิงให ้บริการระหว่างจังหวัดกับจังหวัด เป็ น
รถไมโครบัส ให ้เริมพร ้อมกันทัง 2 หมวด สําหรับรถตู ้หมวด 2 ปั จจุบันมี 6,431 คัน เบืองต ้นได ้หารือกับ
บริษัท ขนส่ง จํากัด (บขส.) ในฐานะเจ ้าของสัมปทานแล ้ว และกําหนดให ้ บขส.ต ้องเร่งรัดให ้ผู ้ประกอบ
ิ 60 เนืองจากเป็ นรถหมวดทีมีสถิตก
การปรับเปลียนเป็ นรถไมโครบัสให ้แล ้วเสร็จทังหมดภายในสนปี
ิ ารเกิด
ี
อุบต
ั เิ หตุบอ
่ ยและเกิดความสูญเสยรุนแรง บขส.รับปากว่าจะปรับเปลียนรถหมวด 2 ทังหมดให ้แล ้วเสร็จภาย
ิ นี แม ้ว่าหลายฝ่ ายจะมองว่ารถไมโครบัสจะมีราคาแพงกว่ารถตู ้ แต่มค
ในสนปี
ี วามปลอดภัย อายุการใช ้งาน
มากกว่า บรรทุกผู ้โดยสารได ้มากกว่าคือประมาณ 20 ทีนัง ขณะทีรถตู ้บรรทุกได ้แค่ 14 ทีนัง ทําให ้ต ้นทุนผู ้
้
้
ประกอบการถูกลง รวมทังการใชรถตู
้เป็ นรถโดยสารสาธารณะยังเป็ นการใชรถที
ผิดวัตถุประสงค์อก
ี ด ้วย จึง
ต ้องเร่งรัดเปลียนรถหมวด 2 ให ้เสร็จก่อน
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รมช.คมนาคม กล่าวถึงรถตู ้หมวด 3 ปั จจุบันมี 2,771 คัน สว่ นใหญ่อยูใ่ นความดูแลของกรมการขนสง่ ทาง
บก (ขบ.) ตังเป้ าให ้ทยอยเปลียนพร ้อมกับหมวด 2 แต่จะยืดหยุน
่ กรอบเวลาแล ้วเสร็จให ้นานกว่า เพราะมี
จํานวนเส ้นทางเดินรถ ความถีในการเดินรถ และสถิตก
ิ ารเกิดอุบัตเิ หตุทน
ี ้อยกว่าหมวด 2 แต่จะต ้องเริม
ทยอยเปลียนพร ้อมกันทัง 2 หมวด ทังนี ยอมรับว่าการเร่งรัดให ้ปรับเปลียนรถตู ้เป็ นไมโครบัสอาจจะกระทบ
ิ าเป็ นต ้องทําเพราะเกียวข ้องกับความปลอดภัยของผู ้โดยสาร ซงต่
ึ อ
ต ้นทุนของผู ้ประกอบการ แต่เป็ นสงจํ
ไปผู ้ประกอบการจะต ้องมีสว่ นรับผิดชอบด ้วย อาจจะออกมาตรการจูงใจให ้มีการปรับเปลียนรถ ด ้วยการ
ั ปทานการเดินรถให ้ จากปกติทให
ขยายอายุสม
ี ้สัมปทาน ครังละ 3 ปี การประสานกับสถาบันการเงินของ
ื
รัฐบาลในการปล่อยกู ้เพือจัดซอรถไมโครบั
ส และการชว่ ยประสานเรืองการนํ ารถตู ้เก่าขายทอดตลาด สว่ น
มาตรการขอยกเว ้นภาษี นําเข ้ารถไมโครบัสอาจยังไม่จําเป็ นในขณะนี
ิ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมจะปรับเปลียนระบบการบริหารจัดการรถตู ้
สําหรับมาตรการระยะยาว นายพิชต
โดยสารสาธารณะ มีแนวคิดจะยกเลิกการออกใบอนุญาตประกอบการรถตู ้โดยสารสาธารณะสว่ นบุคคล โดย
กําหนดให ้การประกอบการรถตู ้โดยสารสาธารณะจะต ้องดําเนินการในลักษณะของนิตบ
ิ ค
ุ คลเท่านั น เนือง
จากต ้องการให ้ผู ้ประกอบการมีสว่ นในการกํากับดูแลกันเองและให ้มีความรับผิดชอบต่อการดําเนินงานของ
นิตบ
ิ ค
ุ คลนั นๆ ด ้วย
พล.ต.อ.อํานาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทนกรรมการผู ้จัดการใหญ่ บขส. ยอมรับว่า
ปั จจุบน
ั มีรถตู ้โดยสารสาธารณะทีเป็ นสว่ นบุคคลจํานวนมาก รถตู ้หมวด 2 จํานวน 6,431 คัน เป็ นรถส่วน
บุคคลมากกว่า 4,000 คัน บขส.จะต ้องหารือเพือจัดทําแนวทางบรรเทาผลกระทบให ้กับผู ้ประกอบการกลุม
่
ิ ผู ้ประกอบการรถตู ้
นีด ้วย เพราะสว่ นใหญ่เป็ นเอสเอ็มอีทมี
ี รถคันเดียว ภายในเดือน ม.ค.นี บขส.จะเชญ
โดยสารสาธารณะทัวประเทศเข ้ามาประชุมเพือรับฟั งแนวทางการปรับเปลียนรถโดยสารเพือความปลอดภัย
บขส.จะต ้องรับฟั งปั ญหา และข ้อเสนอแนะของผู ้ประกอบการให ้รอบด ้านด ้วย
ทีทําเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีกระทรวงคมนาคมเสนอให ้ใชอํ้ านาจ
ั
ตามมาตรา 44 แก ้ปั ญหารถตู ้สาธารณะว่า การแก ้ปั ญหานีเป็ นข ้อสงการของนายกรั
ฐมนตรี ไม่ใชเ่ กิดจาก
อุบต
ั เิ หตุรถตู ้ชนรถกระบะจนมีผู ้เสียชีวต
ิ 25 คนอย่างเดียว ก่อนหน ้านีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (สตช.)
เสนอร่าง พ.ร.บ.การจราจร ทางบก ให ้ ครม.พิจารณาเข ้ามาแล ้ว และยังมีคณะ กรรมการเกียวกับความ
ปลอดภัยจากการจราจรทางบก ทีมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็ น
่ ประชุ
ประธาน ได ้เสนอมาตรการต่างๆเข ้าสูท
ี
ม ครม. เมือเดือน ต.ค.59 หลายอย่างต ้องออกกฎหมายอาจ
ั
้
้า
ล่าช เมือเกิดเหตุรถตู ้ชนรถกระบะขึน นายกฯจึงสงการให
้ดึงเอาบางเรืองมาใชมาตรา
44 ออกไปพลาง
ก่อน ส่วนกฎหมายก็แก ้กันไป เสร็จเมือไรมาตรา 44 เรืองนีก็หมดไป
นายวิษณุกล่าวอีกว่า ได ้หารือหน่วยงานทีเกียวข ้อง อาทิ กรมการขนส่งทางบก สตช. กรมป้ องกันและ
ึ
บรรเทาสาธารณภัย โดยยกกรณีอบ
ุ ัตเิ หตุดงั กล่าวเป็ นตัวอย่าง ทําให ้เห็นข ้อบกพร่องซงเคย
พิจารณากัน
มาแล ้ว เช่น การใช ้รถ สภาพรถ ความเร็ว คุณภาพผู ้ขับขี จึงให ้แต่ละหน่วยงานพิจารณาอะไรเร่งด่วนให ้
เสนอมาทีตน เพือดําเนินการตามขันตอนต่อไป อะไรต ้องเสนอต่อสภาฯก็ให ้ดําเนินการไป สว่ นรถตู ้ทีเกิด
ึ ใชอยู
้ ใ่ นประเทศไทยจํานวนมาก ตํารวจ
เหตุถอ
ื เป็ นรถทีมีสภาพไม่เหมาะสมเป็ นรถโดยสารสาธารณะ ซงมี
นํ าข ้อมูลมาแสดงให ้ดูในทีประชุม เห็นว่ามีปัญหาทีตัวรถ ดังนันหน่วยงานทีเกียวข ้องต ้องไปดูวา่ อะไรทีใช ้
กฎหมายปกติได ้ก็ทําไป อะไรทีเร่งด่วนก็จะใช ้มาตรา 44 ไปพลางก่อน เมือถามว่า ในอนาคตจะไม่มก
ี ารใช ้
่ รือไม่ นายวิษณุ ตอบว่า แต่ละหน่วยงานมีมาตรการของเขาอยูแ
รถตู ้เพือให ้บริการขนสง่ สาธารณะใชห
่ ล ้ว
ไม่เกียวข ้องกับเหตุทเกิ
ี ดขึน เรืองนีได ้เสนอเข ้าคณะรัฐมนตรีไปแล ้วว่ารถตู ้ขนสง่ สาธารณะจะหมดไปในปี
2562 เพราะสภาพไม่เหมาะกับการขนสง่ สาธารณะ
** ข่าวทีเกียวข้อง คลิกทีนี **
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