การกาหนดมาตรฐาน “รถรับส่ งนักเรียนของประเทศไทย” มาถูกทางแล้ว จริงหรื อ?
หากกล่าวถึง รถโรงเรียน ภาพแรกที่จะปรากฏในความคิด คือ รถบัสขนาดใหญ่ สี เหลืองคาดดา ที่มีเด็กอยูเ่ ต็มรถนั่ง
ตามเก้าอี้ พร้อมเข็มขัดนิ รภัย มีพนักงานขับรถค่อยเปิ ด ปิ ดประตู มีมาตรฐานความปลอดภัยสู ง แต่เรื่ องจริ ง ไม่ได้เกิ ดขึ้นใน
สังคมไทย (หรื อมีก็เฉพาะโรงเรี ยนขนาดใหญ่ เท่านั้น) สาหรับประเทศไทยกลับมีรูปแบบระบบรถส่ งเด็กนักเรี ยนอยู่ 2 แบบคือ
รถโรงเรี ยน และ รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน (เคยใช้อยู่ช่วงสั้นๆ ก่อนเปลี่ยนให้เรี ยกรถโรงเรี ยนทั้งหมดในปี 2559) ซึ่ งมีความ
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในเรื่ องการบริ หารจัดการ กล่าวคือ
1. รถโรงเรียน1 เป็ นรถที่มีทางขึ้นลงด้านข้าง ตัวรถมีสีเหลืองคาดสี ดาและโรงเรี ยนเป็ นเจ้าของหรื อผูม้ ีสิทธิ ใช้รถ กรณี ที่
มิใช่รถของโรงเรี ยน ก็ตอ้ งเป็ นรถที่เจ้าของรถได้รับอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบการขนส่ ง และนารถมารับจ้างโรงเรี ยน
เพื่อรับส่งเฉพาะนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่เป็ นผูว้ า่ จ้าง
2. รถรับจ้ างรับส่ งนักเรียนหรื อรถรับส่ งนักเรียน2 เป็ นรถที่ชาวบ้านนามาใช้รับจ้าง เพื่อรับส่ งเฉพาะนักเรี ยนจากบ้านไป
ยังโรงเรี ยนและจากโรงเรี ยนกลับมายังบ้านหรื อที่ พกั โดยติดต่อรับจ้างผ่านผูป้ กครองของนักเรี ยนโดยตรง และเก็บ
ค่าจ้างจากผูป้ กครองนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยไม่ได้ผ่านทางโรงเรี ยนหรื อให้โรงเรี ยนจัดการให้ได้แก่ รถที่ จด
ทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์ กฎหมายขนส่ งทางบก และรถที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน ดังนั้น ลักษณะรถรับจ้างรับส่ง
นักเรี ยน จะมีความหลากหลาย ตั้งแต่รถกระบะที่มีหลังคา มีเบาะเป็ นรถสองแถว เป็ นรถตู ้ รถหกล้อขนาดใหญ่ ตามแต่
ที่ชาวบ้านจะนามารับจ้างเพื่อหารายได้

ทาไมประเทศไทยถึงต้ องมีระบบรถรับส่ งนักเรียนถึงสองแบบ ?
1. ระบบการศึ กษาของประเทศไทย ว่างเป้ าหมายกระจายไปสู่ ชนบทเพื่อให้นักเรี ยนได้เข้าถึง โอกาสทางการศึ กษา
ภาคบังคับตั้งแต่ ระดับ อนุ บาลถึงมัธยมศึ กษาตอนปลาย แต่ระบบการส่ งถ่ายงบประมาณกลับใช้หลักเกณฑ์ของจานวนเด็ก
นัก เรี ย นที่ อ ยู่ใ นโรงเรี ย น กล่ า วคื อ หากโรงเรี ย นมีนั ก เรี ย นมาก งบประมาณและโอกาสการศึ ก ษาก็ย่อ มมากตามไปด้ วย
เช่น โควตาที่ จะเข้ามหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาจากหน่ วยงานต่าง ๆ ซึ่ งสวนทางกับ หลักการกระจายโอกาสทางการศึกษา
เพราะฉะนั้นหากมองถึงบริ บทโรงเรี ยนของประเทศไทยระดับเดียวกัน เช่น โรงเรี ยนในตัวเมืองอยูใ่ กล้แหล่งเดินทาง เทคโนโลยี
แหล่งความรู ้ โรงเรี ยนย่อมมีขนาดใหญ่ จนบางครั้งไม่สามารถรองรับความต้องการของผูป้ กครองได้ ในทางกลับกัน โรงเรี ยน
ในระดับ ต าบลหรื อ หมู่ บ้า น จ านวนนัก เรี ย นเริ่ ม น้อ ยลง เพราะผูป้ กครองส่ ง นัก เรี ย นไปโรงเรี ย นตัวเมื อ ง ผลกระทบคื อ
โรงเรี ยนขาดแคลนงบประมาณเพื่อการพัฒนา (จากเด็กจานวนน้ อย) และมีโอกาสที่จะปิ ดตัวเองในที่สุด ลื มเรื่ องรถโรงเรียน
เหลืองดาไปได้ ทนั ที จึงเป็ นหน้าที่ผปู ้ กครองที่ตอ้ งหาโรงเรี ยนและรถเพื่อรับส่งลูกๆ ไปโรงเรี ยน
2. ระบบรถโดยสารสาธารณะ ไม่มีประสิ ทธิภาพ ความแตกต่างระหว่างรถโดยสารกับรถรับส่งนักเรี ยน คือ รถโดยสาร
จะวิ่งตามเส้นทางที่จดทะเบียน ผูโ้ ดยสารจะลงตอนไหนก็ได้ เพราะฉะนั้น เด็กนักเรี ยนก็มีโอกาสที่จะไม่ถึงโรงเรี ยน ทาให้พอ่
แม่ ไม่วางใจที่จะให้ลูกเดินทางกับรถโดยสาร กอร์ ปกับ เส้นทางรถโดยสารไม่ผ่านหน้าบ้าน ไม่สามารถควบคุมเวลา ไม่มีการ
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ที่มา คุณฉัตรไชย ภู่อารีย์ โครงการศึกษาวิจยั : มาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน ในพื ้นที่นาร่องจังหวัดจันทบุรี
ที่มา คุณฉัตรไชย ภู่อารีย์ โครงการศึกษาวิจยั : มาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน ในพื ้นที่นาร่องจังหวัดจันทบุรี

ปรับปรุ งคุณภาพให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า และประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่ อง รถโดยสารประจาทางจึงไม่ใช่ตวั เลือกหลักในการ
เดินทางของเด็กนักเรี ยน และมีแนวโน้มยกเลิกกิจการซึ่งเราจะเห็นได้ในปั จจุบนั ที่จะมีรถโดยสารต่างจังหวัดน้อยลง
3. รถโรงเรี ยนไม่ มี รถโดยสารไม่ พอ จึงเกิดรถรั บส่ งนักเรียน ทางออกของหลายๆ ครอบครัวคือ การขับรถไปส่ งที่
โรงเรี ยน โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว (ส่ วนใหญ่เป็ นรถกระบะเพราะใช้ในการเกษตร) หรื อใช้รถจักรยานยนต์ แต่ก็ตามมาด้วยภาระ
ค่าน้ ามัน เสี ยเวลาเดินทาง จึงเกิดการ “ฝากเพื่อนบ้ านเดินทางไปทีโ่ รงเรียนเดียวกับลูกเจ้ าของรถ” ถือเป็ นจุดเริ่ มต้นของรถรับส่ง
นักเรี ยนโดยชาวบ้าน ในส่ วนค่าตอบแทน จะใช้คานี้ ก็คงยาก เพราะไม่มีการคิดเรื่ องของต้นทุนกาไร เช่นเดี ยวกับระบบรถ
โดยสารสาธารณะ แต่เป็ นค่าน้ าใจ ช่วยค่าน้ ามัน และจะเป็ นค่าตายตัวซึ่งจะขอปรับเพิม่ ขึ้น ในภายหลังแทบเกิดขึ้นไม่ได้ (เพราะ
จะเสี ยน้ าใจ) จนในที่สุดพัฒนาเปลี่ยนเป็ นค่าจ้างประจาเพื่อให้คนขับรถไม่ปฏิเสธที่จะรับส่งประจา ดังนั้นรถรับส่งนักเรี ยนจะมี
กาไรน้อยมาก ส่ วนใหญ่ แค่เท่ าทุ น หรื อ ขาดทุ น แต่ก็ตอ้ งวิ่งส่ งเพราะต้องส่ งลูก หลานตัวเอง ไปโรงเรี ยนเดี ยวกัน ถึ งแม้
ลูกหลานจะเรี ยนจบไปแล้ว ก็จาเป็ นต้องวิง่ ต่อ เพราะไม่มีรถมาวิง่ รับหรื อความไว้วางใจของผูป้ กครองที่ฝากให้เดินทางสื บทอด
ต่อกันมา ตรงข้ามกับรถโดยสารประจาทางที่สามารถปรับขึ้นได้ตามสภาวะทางเศรษฐกิจ ยกเลิกวิง่ ได้หากประสบภาวะขาดทุน

รากปัญหาของรถรับส่ งนักเรียน คืออะไร ทาไมต้ องเข้ ามาจัดการกับความปลอดภัย
จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุรถรับส่ งนักเรี ยนโดย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรื อ ศวปถ. ในปี 2560
มีอุบตั ิเหตุรถรับส่งนักเรี ยนเกิดขึ้น 30 ครั้ง มีนกั เรี ยนเสี ยชีวติ 7 คน บาดเจ็บ 386 ราย หรื อเฉลี่ยทุกวันจะมีนกั เรี ยนบาดเจ็บ 1 ราย
สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมพนักงานขับรถเกือบทั้งสิ้น อีกทั้งจานวนนักเรี ยนเกินครึ่ งหนึ่งของทั้งประเทศจะใช้บริ การรถรับส่ ง
นักเรี ยน อีกส่ วนหนึ่ งคือผูป้ กครองไปรับไปส่ งหรื อขับรถมอเตอร์ไซด์ไปเรี ยนเอง จากประมาณการค่าเฉลี่ย เฉพาะโรงเรี ยนใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อ สพฐ. ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทัว่ ประเทศ อยู่ 30,0003
โรงเรี ยน หากให้แต่ละโรงเรี ยนมีรถรับส่ งนักเรี ยน อยู่ 5 คัน (ประมาณการขั้นต่าเพราะรถ 1 คันรับเด็กหลายโรงเรี ยน) จะมีรถ
รับส่ งนักเรี ยน 150,000 คัน ที่วิ่งให้บริ การ ถึงแม้วา่ หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมการขนส่ งทางบก จะเข้ามามีส่วนในการจัดการ
ความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยน โดยให้ รถรับส่ งนักเรี ยนทาตามมาตรฐานความปลอดภัย ที่ประกาศไว้เมื่อ ปี 2559 อาทิ ต้อง
ผ่านการรับรองจากโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา และนารถเข้าตรวจสภาพ ณ สานักงานขนส่ งจังหวัดที่โรงเรี ยนหรื อสถานศึ กษา
ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่ ภายในรถต้องมีเครื่ องมือที่จาเป็ นสาหรับช่วยเหลือนักเรี ยนเมื่อมีอุบตั ิเหตุ เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ที่
นัง่ ผูโ้ ดยสารต้องยึดแน่นมัน่ คงแข็งแรง กรณี เป็ นรถสองแถวต้องมีประตูและที่ก้ นั ป้ องกันนักเรี ยนตก ส่ วนรถตูต้ อ้ งจัดวางที่นงั่
เป็ นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้น4 แต่ก็ตอ้ งยอมรับว่า จานวนตัวเลขรถที่มาขอรับใบอนุญาต มีนอ้ ยมากหากเทียบ
สัดส่ วนรถที่ ให้บริ การ ยกตัวอย่างข้อมูลรถที่ได้รับใบอนุ ญาตในจังหวัดหนึ่ งทางภาคตะวันออก มีจานวน 400 คันในปี 2560
เทียบสัดส่ วนทั้ง 77 จังหวัด อาจมีรถที่มาขออนุญาตประมาณ 30,000 คัน เท่านั้น นอกจากนี้ มาตรการที่ออกมา ให้โรงเรี ยนทา
หน้าที่ รับรองรถ ปั ญหาคือ โรงเรี ยนไม่มีอานาจในการตักเตือนรถรับส่งหากรถไม่ปลอดภัย (เพราะเป็ นรถส่วนบุคคล) โรงเรี ยน
ไม่มีความรู ้วา่ รถที่ปลอดภัยเป็ นอย่างไร โรงเรี ยนมีภารกิจมากมายที่ตอ้ งดูแล และหากโรงเรี ยนหนึ่ งมีรถรับส่ งนักเรี ยนจานวน
มาก จะดู แลได้อย่างไร บทสรุ ปคื อ โรงเรี ยนก็ตอ้ งอนุ ญาตรั บรองโดยไม่มีการตรวจสอบอะไรเลย เพราะรถต้องมาส่ งเด็ก
นักเรี ยนและไม่มีปัญหากับผูป้ กครอง ขั้นตอนต่อไป เมื่อโรงเรี ยนให้การรับรองก็ไปตรวจสภาพรถที่ขนส่ งจังหวัด แน่นอนว่า
ต้องผ่านทุกคัน ตามระเบียบกาหนด จนได้ใบอนุญาตรับส่ งนักเรี ยนได้ แล้วหลังจากนั้นล่ะใครจะเป็ นคอยกากับดูแล? จะแน่ใจ
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ได้อย่างไรว่า รถจะไม่ดดั แปลงสภาพให้รับนักเรี ยนได้มาก ๆ เช่น เพิ่มเบาะที่นงั่ ต่อท้ายในรถกระบะ ปรับเบาะในรถตูท้ าเป็ น
แถวตอนลึกแบบรถสองแถว จะแน่ใจได้อย่างไรว่า คนขับรถพร้อม ไม่เสพยา ไม่ดื่มเหล้า ไม่ขบั รถประมาท จะแน่ใจได้อย่างไร
ว่าหากเกิดอุบตั ิเหตุแล้วจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือเยียวยา เพราะฉะนั้น รถที่ผ่านการตรวจสภาพจนได้ ใบอนุญาตถูกต้ อง ก็
ไม่ มีอะไรรับรองได้ ว่าจะไม่ เกิดอุบัติเหตุหรื อรถที่ได้ ใบอนุญาตนั้นไม่ ดีไม่ ปลอดภัย แต่ ยังดีไม่ พอ ต้องมีระบบดูแล สนับสนุน
ตรวจสอบ คัดกรองคุณภาพ อย่างสม่าเสมอต่อเนื่องต่างหาก ถึงจะมีความปลอดภัย

แล้วระบบทีจ่ ะดูแล สนับสนุน รถรับส่ งนักเรียนให้ ปลอดภัยมีจริงหรื อไม่ ในปัจจุบัน
บางปลาม้ าโมเดล จุ ดกาเนิ ดระบบการจัดการความปลอดภัยในการเดิ นทางของนักเรี ยนด้วยรถโรงเรี ยน เริ่ มต้นที่
โรงเรี ยนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" จ.สุพรรณบุรีโดย อาจารย์ บุษกร กานต์ กาพล ย้อนไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ในฐานะอาจารย์
ฝ่ ายปกครองที่ ตอ้ งดู แลนักเรี ยนมากถึ ง 2,000 คน มี ภาระกิ จการเรี ยนการสอนมากมายทาให้ยากที่ จะดู แล และไม่ต่างจาก
โรงเรี ยนอื่น ที่ มีปัญหาเรื่ องยาเสพติด การทะเลาะวิวาท นักเรี ยนหนี โรงเรี ยน วิธีแก้ไขปั ญหาเริ่ มต้นจากการสารวจรถรับส่ ง
นักเรี ยนที่มีอยู่ 50 คัน เรี ยกประชุมปรับแนวคิดให้กลายกาลังสาคัญในการดูแลนักเรี ยนระหว่างเดินทางมาโรงเรี ยน รวมถึงจะ
สามารถปรับปรุ งคุณภาพรถให้ปลอดภัยได้ในครั้งเดียว โดยมี 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ขอทาประวัติประจาตัวคนขับรถโรงเรี ยน ขั้นที่
2 จัดตั้งคณะกรรมการชมรมรถรับ-ส่งนักเรี ยนขึ้น เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับบุคคลที่ประสงค์จะเข้าร่ วมชมรม ขั้นที่
3 เสนอให้ฝ่ายปกครองออกใบอนุ ญาตให้ ซึ่ งรถทั้งหมดต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลงเป็ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน เช่น ขับไม่เกิน 60
กิโลเมตร/ชัว่ โมง ห้ามสู บบุหรี่ ดื่มเหล้า รวมไปถึงการพิจารณาเส้นทางไม่ให้ซอ้ นทับ โดยมี นักเรี ยนประจารถ หรื อที่เรี ยกว่า
Hero on street ประเมินคนขับรถและรายงานแก่ฝ่ายปกครองและคณะกรรมการชมรมเพื่อ พิจารณาต่ออายุในปี ถัดไป ซึ่งผลจาก
การดาเนิ นการทั้งหมด โรงเรี ยนมีพนักงานขับรถค่อยดูแลนักเรี ยน นักเรี ยนติดตามดูแลคนขับรถ แบ่งเบาภาระของโรงเรี ยน
ปั ญหายาเสพติ ดน้อยลง โรงเรี ยนมี นักเรี ยนเพิ่มขึ้น เพราะ โครงการบางปลาม้าโมเดล ทาให้โรงเรี ยนมี ชื่อเสี่ ยง ผูป้ กครอง
ไว้วางใจ และที่สาคัญมีความยัง่ ยืนเพราะประกาศให้เป็ นแผนดาเนินการของโรงเรี ยนที่ตอ้ งดาเนินการทุกปี
บางปลาม้าโมเดล บอกอะไรเราได้บา้ ง คาตอบแรกที่เห็นชัดคือ ระบบการจัดการโดยชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน และมี
เครื อข่ายที่ทางานร่ วมกัน คอยติดตามประเมินผล ช่วยเหลือ ระหว่าง พนักงานขับรถ โรงเรี ยน นักเรี ยน และผูป้ กครอง ในขณะที่
หน่ วยงานภายนอก เช่ น ขนส่ งจังหวัด ตารวจในพื้นที่ ให้การสนับสนุ นด้านข้อมู ลการให้ความรู ้ อบรมเสริ มทักษะ และ
ตรวจสอบสภาพรถให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ โรงเรี ยนไม่ตอ้ งแบกภาระเรื่ องการดูแลรถ เพราะมี
ชมรมดูแล ชมรมมีโรงเรี ยนที่ คอยให้ความช่วยเหลือการจัดการเส้นทาง จัดหาเด็กนักเรี ยน รวมถึงการต่อรองค่าเดิ นทางกับ
ผูป้ กครอง นักเรี ยนและผูป้ กครองมีความปลอดภัยในการเดินทาง หน่วยงานรัฐสามารถตรวจสอบรถมีประวัติ เพราะโรงเรี ยน
เตรี ยมข้อมูลให้ ถือเป็ นการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน เป็ นต้นแบบที่สามารถนาไปทดลองใช้ได้ในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเริ่ ม
ก่อตั้งจุดจัดการที่โรงเรี ยน มีเครื อข่ายชมรมรถรับส่งนักเรี ยน เปรี ยบเสมือนเลขานุการ ตรวจสอบโดย นักเรี ยน ผูป้ กครอง โดยมี
การปรับปรุ งเพิ่มเติมตามสภาพปั ญหาของแต่ละพื้นที่ ผลสุดท้ายคือความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรี ยนอย่างยัง่ ยืน

