อุบตั ิเหตุ “รถรับจ้างรับส่งนักเรียน” กับ ระบบควบคุมกากับทีต่ อ้ งเร่งพัฒนา
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

สถานการณ์อุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนมีแนวโน้ มทวีความรุนแรงเพิ่มสูงมากขึ้น โดยมีสาเหตุสาคัญ จาก
สภาพรถรับส่งที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย (ไม่มีเข็มขัดนิรภัย บรรทุกนักเรียนเกิน) พนักงานขับรถยังไม่มีการ
ควบคุมคุณภาพอย่างจริงจังและไม่มีใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะ โดยจากการรวบรวมข้ อมูล ที่เฉพาะเป็ น
ข่าวในสื่อต่างๆ พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2558 เกิดอุบัติเหตุรถนักเรียนไปแล้ ว 14 ครั้ง หรือเฉลี่ย
เกิดเดือนละ 2 ครั้ง มีนักเรียนเสียชีวิตไปแล้ ว 18 ราย บาดเจ็บอีกกว่า 200 ราย โดยประเภทรถกระบะดัดแปลง
มาเป็ นอันดับ 1 มีจานวนอุบัติเหตุมากถึง 6 ครั้ง อันดับที่ 2 คือรถตู้นักเรียน มีจานวน 4 ครั้งและรถบัสขนาด
ใหญ่ตามลาดับ โดยทั้ง 14 ครั้งของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากพนักงานขับรถมากถึง 9 ครั้ง และจากสภาพรถชารุด
2 ครั้ง โดยจากอุบัติเหตุท้งั หมดมีกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ 2 กรณี ดังนี้
• วันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 16.43 น. เกิดอุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนชนประสานงานกับรถกระบะ
บริเวณสะพานบ้ านวังตอ ถนนหมายเลข 2256 อาเภอด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา สภาพที่เกิดเหตุพบรถตู้
สภาพด้ านหน้ าชนติดกับรถกระบะ มีผ้ ูบาดเจ็บเป็ นนักเรียนทั้งหมด 14 ราย กระจายไปคนละทิศละทาง รอรับ
การช่ วยเหลือ และภายในรถตู้มีนักเรียนเสียชีวิต 1 ราย สาเหตุเบื้องต้ น เกิดจากรถกระบะแซงรถด้ านหน้ าแต่ไม่
พ้ นชนรถตู้ท่วี ่งิ สวนทางมา และเนื่องจากนักเรียนไม่ได้ คาดเข็มขัด ทาให้ กระเด็นออกมานอกตัวรถบาดเจ็บจานวนมาก

รูปชุดที่ 1 สภาพรถคันเกิดอุบตั เิ หตุรถตู้รับส่งนักเรียนชนรถกระบะส่งของ

• วั น ที่ 11 สิง หาคม 2558 เวลา 17.30 น. รถปิ กอัพ รั บ จ้ างรั บส่ง นัก เรี ยนโรงเรี ยนนราสิกขาลัยและ
โรงเรียนบางนราวิทยา ที่ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เสียหลักลงข้ างทางชนต้ นไม้ เป็ นเหตุให้ นักเรียน 11 คน
ที่เดินทางมาด้ วยเสียชีวิต 9 ราย และคนขับอีก 1 คน รวมเป็ น 10 คนบาดเจ็บอีก 2 ราย สาเหตุเบื้องต้ นพบว่ า
พนักงานขับรถโรงเรี ยนมีโรคประจาตัว คือ โรคความดันโลหิ ตสูง เป็ นเหตุให้ เกิดอาการวูบ หลับใน ทาให้ เท้ า
เหยียบคันเร่งแทนที่จะเหยียบเบรก เพราะความเร็วขณะชนอยู่ท่ี 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รูปชุดที่ 2 สภาพรถกระบะคันเกิดอุบตั เิ หตุพ่งุ ชนต้ นไม้ ข้างทาง

ปั ญหาความปลอดภัยในการเดินทางด้ วย “รถนักเรียน” จะพบได้ ท้งั ในกลุ่ม (1) รถโรงเรียน (2) รถ
รับส่งนักเรียน และ (3) รถรับจ้ างรับส่งนักเรียน ซึ่งกลุ่มที่ (1) และ (2) จะมีการจดทะเบียนเป็ นรถสาธารณะกับ
กรมการขนส่งทางบก และมีระบบกากับที่ชัดเจน เช่ น คนขับต้ องมีใบอนุ ญาตขับรถสาธารณะ , นารถไปตรวจ
สภาพทุก 6 เดือน ฯลฯ แต่ในกลุ่ม (3) รถรับจ้ างรับส่งนักเรียน จะเป็ นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สดุ
เหตุผลสาคัญที่ “รถรับจ้างรับส่งนักเรียน” ถือเป็ นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในหลายๆ ด้ าน เพราะ

1) ความเสี่ยงด้านตัวรถ : เพราะเป็ นการนารถส่วนบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ รถปิ กอัพและรถตู้ มาดัดแปลง
เป็ นรถรับจ้ างรับส่งนักเรียน โดยการเพิ่มแถวที่น่งั เพื่อให้ สามารถรับนักเรียนได้จานวนมากๆ ประกอบ
กับผู้ปกครองที่ให้ บุตรหลานมาใช้ รถกลุ่มนี้ จะมีฐานะปานกลางถึงยากจน ไม่สามารถจ่ายค่ารถราคาแพง
ได้ ต้ องอาศัยนักเรียนจานวนหลายๆคนมาช่ วยเฉลี่ยให้ ผ้ ูรับจ้ างมีผลกาไร เช่ น ข่าวอุบัติเหตุรถตู้รับจ้ าง
ส่งนักเรียนอนุบาล ที่ จ.นครศรีธรรมราช บรรทุกเด็กถึง 40 คน โดยรถที่ใช้ มีอายุถึง 25 ปี

2) ความเสี่ยงด้านคนขับ : รถรับจ้ างนักเรียน นอกจากจะไม่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะแล้ ว ยังขาด
ระบบกากับตรวจสอบจากผู้ประกอบการหรือโรงเรียน เช่น การกากับช่วงเวลาในการขับรถ เพราะคนขับ
อาจจะไปรับงานอื่นจนเกิดความอ่อนล้ า เป็ นเหตุให้ “หลับใน” , ขาดการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ก่อน
จะขับรถ ฯลฯ

3) ความเสี่ยงจากระบบกากับ : รถกลุ่มนี้ จะไม่ถูกตรวจสอบแบบรถนักเรียนที่ข้ ึนทะเบียน มีเฉพาะการ
ระบุ ใ ห้ ม าขออนุ ญาตกับนายทะเบี ยนขนส่ง เทอมละ 1 ครั้ ง (ตามข้ อ ก าหนดกรมการขนส่ง ทางบก
หนังสือที่ คค.0408/ว.113 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554) แต่ในทางปฏิบัติพบว่าไม่ได้ ขออนุญาตแต่เป็ น
การตกลงกับทางผู้ปกครองกันเอง
อี ก ระบบก ำกับ ที ่ยัง เป็ นปั ญหำคื อ กำรก ำกับ โดยโรงเรี ยน ซึ ่ง เกื อ บทุ ก โรงเรี ยนจะไม่ มี ร ะบบก ำกับ
รถรับจ้ำงรับส่งนักเรียนเหล่ำนี้ แม้จะมีกำรระบุไว้ในระเบียบกระทรวงศึ กษำธิกำรว่ำด้วยกำรควบคุมดูแล
กำรใช้รถโรงเรี ยน พ.ศ. 2536 อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 25 แห่ งพระรำชบัญญัติปรับ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 มีกำรให้นิยำมคำว่ำ "รถโรงเรียน" หมำยควำมว่ำ รถทีโ่ รงเรียนใช้ใน
กำรรับส่งนักเรี ยน และให้หมำยควำมรวมถึงรถทีไ่ ด้รบั อนุ ญำตประกอบกำรขนส่งนำไปใช้ในกำรรับส่ง
นักเรียนและรถทีโ่ รงเรียนให้บุคคลภำยนอกมำรับส่งนักเรียน เพือ่ กำรศึ กษำตำมปกติ
นอกจำกนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขัน้ พื้ นฐำน (สพฐ.) จะมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึง่
ต้องมี กำรเยีย่ มบ้ำน และสำรวจสภำพควำมเสีย่ งต่ ำงๆ ของเด็กนักเรี ยน รวมทัง้ “ความเสี่ยงในการ
เดินทาง” แต่ โรงเรี ยนส่วนใหญ่ยงั ขำดกำรนำข้อมูลกำรเดินทำงมำวิเครำะห์และวำงแผนแก้ไขร่วมกับ
หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง

4) ความเสี่ยงจากระบบประกันภัย : เนื่องจากเป็ นรถส่วนบุคคล และส่วนใหญ่จะเป็ น “รถเก่า” ที่มีเฉพาะ
ประกันภั ยภาคบั ง คั บ ไม่ ไ ด้ ท าประกันภั ยสมั ค รใจ หรื อ ประกันบุ ค คลให้ ผ้ ู โดยสาร ดั ง นั้น เมื่ อ เกิด
อุบัติเหตุ ซึ่งมักจะเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชี วิตเป็ นหมู่ เช่ นกรณีน้ ี นักเรี ยนเสียชี วิตถึง 10 คน การ
ชดเชยเยียวยาที่เกิดขึ้นจึงได้ วงเงินเพียง 2 แสนบาท (จากประกันภัยภาคบังคับ)
จากความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ทั้งปั จจัยด้ านยานพาหนะ (รถสภาพเก่า ดัดแปลงสภาพ บรรทุกจานวนมาก)
ปั จจัยด้ านตัวคนขับ และ ที่สาคัญคือ ปั จจัยด้ านระบบกากับติดตามโดยโรงเรียน และ กรมการขนส่งทางบก จึง
เป็ นเหตุให้ ข่าวอุบัติเหตุของรถกลุ่มนี้ยังคงอยู่บนหน้ าหนังสือพิมพ์แทบจะทุกสัปดาห์โดยไม่มีว่ีแววว่าจะถูกแก้ ไข
ได้ อย่างเป็ นระบบ

ดังนั้น เพื่อให้ เกิดระบบป้ องกันมิให้ “รถรับจ้ างรับส่งนักเรียน” มีความเสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุ เกิดความ
สูญเสียซา้ ซาก ถึงเวลาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะได้ เร่งดาเนินการแก้ ไขที่รากปัญหา ได้ แก่
มาตรการเร่งด่วน
(1) กรมการขนส่งทางบก และ กระทรวงศึ กษาธิ การ เร่ งทบทวนมาตรการในการ “ควบคุมกากับ” ให้
“รถรับจ้ างรับส่งนักเรียน” จะต้ องถูกกากับและตรวจสอบด้ านความปลอดภัย ทั้งด้ าน
▪ มาตรฐานคนขับ ให้ มีการกากับแบบเดียวกับรถสาธารณะ
▪ มาตรฐานตัวรถ (โครงสร้ าง การยึดเกาะเก้ าอี้น่งั ที่ม่นั คงแข็งแรง เข็มขัดนิรภัย ระบบเบรก)
▪ การบรรทุกเด็กจานวนมาก จนเกิดความเสี่ยง
▪ การวิเคราะห์เส้ นทาง จุดรับส่งนักเรียน ที่มีความปลอดภัย
▪ กาหนดให้ มีผ้ ูดูแลบนรถ โดยเฉพาะกรณีท่บี รรทุกเด็กเล็ก (นักเรียนอนุบาล ประถม)
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ.) ควรใช้ ระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน ที่มีการ
เยี่ยมบ้ านนักเรียน และสารวจการเดินทางของนักเรียน (ทั้งที่ใช้ รถประจาทาง รถรับจ้ างรับส่งนักเรี ยน
รถจักรยานยนต์ หรือ รถจักรยาน) พร้ อมทั้งนาข้ อมูลที่ได้ ไปวางแผนในการจัดการความปลอดภัยใน
การเดินทางของนักเรียน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งกรณีอุบัติเหตุรถนักเรียน ควรกาหนดให้ มี
การสอบสวนสาเหตุเพื่อนามาวิเคราะห์และวางแนวทางป้ องกันควบคู่ไปด้ วย
(3) หน่วยงานท้องถิน่ (อบจ., เทศบาล และ อบต.) เข้ ามามีบทบาทในการสนับสนุนเพื่อให้ การเดินทางไป
โรงเรียนมีความปลอดภัย เช่น การสนับสนุนงบเพื่อให้ เกิดรถรับส่งนักเรียน ที่ปลอดภัย (ไม่ต้องบรรทุก
เด็กจานวนมากๆ , มีอุปกรณ์ความปลอดภัย)
(4) กาหนดให้ “รถรับจ้ างรับส่งนักเรียน” ต้ องมีการทา “ประกันภาคสมัครใจ” และประกันภัยส่วนบุคคล
เพื่อป้ องกันปัญหาการชดเชยเยียวยาที่ไม่เป็ นธรรม
มาตรการระยะกลาง - ระยะยาว
(1) กรมการขนส่งทางบก มี ระบบกากับ และแผนงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการรับส่งนักเรียนด้ วย
รถโดยสารสาธารณะให้ มีความสะดวกและปลอดภัย จนเป็ นที่ไว้ วางใจของผู้ปกครอง ไม่ ต้องให้ บุตร
หลานไปใช้ รถรับจ้ าง
(2) กาหนดให้ มี GPS และ/หรืออุปกรณ์ติดตามพฤติกรรมคนขับ ในรถรับส่งนักเรียนทุกคัน โดยกาหนดไว้
ใน “เงื่อนไขประกอบการยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง” รวมทั้งกลุ่มรถรับจ้ างรับส่งนักเรียนที่จะ
มาขออนุญาตด้ วย
ตราบใดที่ยังไม่ มีระบบควบคุมกากับ “ความเสี่ยง” ของ “รถรับจ้ างรับส่งนักเรียน” สังคมไทยก็ยังคง
ต้ อ งพบกับ ข่ าวความสูญเสียของนั ก เรี ยนแบบเดี ยวที่เกิด กับ 10 ชี วิต ของนั ก เรี ยนที่ต ากใบ ถึ ง เวลาแล้ ว ที่
หน่วยงานที่ดูแล และหน่วยงานสนับสนุนอย่างเช่ น องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น โรงเรียนและผู้ปกครอง จะจับ
มือกันป้ องกันความสูญเสียเหล่านี้ เพื่อให้ ทุกชีวิตของบุตรหลานไปเดินทางไปกลับโรงเรียนอย่างปลอดภัย
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