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แรงงานต่างด้าวขับขี่ - สูญเสีย 9 เจ็บ 3
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาเพื่อทางานเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน จากสถิติแรงงาน
ต่างด้าวที่เดิน ทางเข้ามาทางานในประเทศไทยในปี 2560 ที่ได้รับอนุญาตทางานทั่วราชอาณาจักรมีจานวน
ทั้งสิ้น 1,470,225 คน (สานักบริหารต่างด้าว กรมการจัดหางาน, 2560) ซึ่งแรงงานต่างด้าวประกอบไปด้วย
3 สัญชาติคือ พม่า กัมพูชา และลาว อีกทั้งการเปิดประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอาจจะก่อให้เกิดการ
หลั่งไหลเข้ามาของแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่องและเกิดผลกระทบในหลากหลายมิติ อาทิ กรณี เหตุการณ์
อุบัติเหตุรถโม่ปูนซีเมนต์ที่มีชายสัญชาติพม่าชื่อ นายอาดู่ ไม่มีนามสกุล เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเป็น
ผู้ ขั บ เหตุ เกิ ด ขึ้ น บนถนนพหลโยธิ น ในเขตพื้ น ที่ บ้ า นขั ว แตะ หมู่ 12 ต.นางแล อ.เมื อ ง จั งหวั ด เชี ย งราย
หลักกิโลเมตรที่ 946 บริเวณจุดเกิดอุบัติเหตุเป็นถนนที่มีเส้นทางเดินรถจานวน 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางถนน
แบ่งช่องจราจรเป็น 2 ฝั่ง เดินรถแบบสวนทางกั นบนทางคู่ขนานฝั่งละ 2 ช่องจราจรโดยมีเกาะกลางถนนกั้น
กลาง รถโม่ปูนเป็นรถคันต้นเหตุที่ขับขี่มาบนเส้นถนนพหลโยธินออกจากตัวเมืองเชียงรายมุ่งหน้าไปทางอาเภอ
แม่สาย ขณะที่รถโม่ปูนซีเมนต์พยายามจะแซงรถยนต์คันอื่นที่ขับอยู่บนช่องจราจรด้านซ้าย แต่จังหวะที่แซงรถ
คันดังกล่าวพ้นไปแล้วนั้นมีรถจักรยานยนต์ที่หักหลบรถยนต์ที่จอดอยู่ริมทางออกมา ทาให้รถโม่ปูนซีเมนต์หัก
หลบรถจักรยานยนต์กะทันหันและเป็นสาเหตุให้รถโม่ปูนซีเมนต์เสียหลักพลิกคว่าและพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
ไปสู่อีกฝั่งถนนที่เป็นทางคู่ขนาน และชนกับรถตู้ที่วิ่งบนเส้นถนนคู่ขนานอีกฝั่งปกติ อีกทั้งรถเก๋งและรถปิ๊กอัพที่
วิ่งตามหลังมาพุ่งชนซ้าต่อกันเป็นจานวน 3 คัน ทาให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ทันทีจานวน 8 ศพ เสียชีวิตใน
เวลาต่อมาจานวน 1 ศพ และบาดเจ็บอีก 3 ราย (มติชน: วันที่ 15 ก.พ. 2560)
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงปัญหาช่องว่างด้านกฎหมายแรงงานต่างด้าว การออกใบอนุญาตขับ
ขี่รถบรรทุก ด้านกฎหมายการจ้างงานและมาตรการด้านความปลอดภัย ของผู้ปฏิบัติงานขับรถบรรทุก อีกทั้ง
จากการสืบสวนข้อมูลผู้ขับรถโม่ปูนซีเมนต์ยังพบว่า ไม่มีบัตรประจาตัวและไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งคาดว่าน่าจะ
เป็ นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทางานอย่างผิดกฎหมาย จากประเด็นการเกิดอุบัติเหตุนี้ยังไม่พบการ
รายงานถึงความรับผิดชอบและบทลงโทษกับผู้ประกอบการถึงความผิดที่ทาการจ้างงานแก่ผู้ใช้แรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายและความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อีกด้วย
สถิติของการเกิดอุบั ติเหตุ ของแรงงานต่างด้าวในช่วงปี 2558 - 2559 ตามรายงานสถิติการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความรุนแรงและสิ่งที่ทาให้ประสบอันตรายของแรงงาน
ต่างด้าว ของสานักงานกองทุนเงินทดแทน พบว่า เสียชีวิตจานวน 4 คน หยุดงานเกิน 3 วันจานวน 60 คน
และหยุดงานไม่เกิน 3 วันจานวน 116 คน ดังแสดงในกราฟที่ 1
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กราฟที่ 1 สิ่ ง ที่ ทาให้ ป ระสบอั น ตรายของแรงงานต่ า งด้ า ว
(ยานพาหนะ)
2559

2

2

27

33

44

62

2558

ตาย

ห ยุ ด งาน เ กิ น 3 วั น

ห ยุ ด งาน ไ ม่ เ กิ น 3 วั น

ที่มา: สานักงานกองทุนเงินทดแทน
นอกจากนี้ จานวนการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากรถบรรทุกตั้งแต่ รถโดยสารขนาดใหญ่ รถบรรทุก
6 ล้อขึ้นไปและรถบรรทุกสิบล้อนั้น พบว่า มีจานวนในการเกิดอุบัติทั้งสิ้น 3,644 ครั้ง จากทั้งสิ้น 46,450 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 7.84 เปอร์เซ็นต์ของจานวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ (กรมการขนส่งทางบก, 2559)
จากกรณีตัวอย่างอุบัติเหตุรถโม่ปูน ซีเมนต์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิ ตและทรัพย์สินนั้น ยังคงมี
กรณีอุบั ติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายในอดีตอีกมากมาย เช่น กรณี รถทัวร์พลั ดตกเหวที่เขาพลึง จังหวัด
อุตรดิตถ์ ซึ่งสูญเสียชีวิตถึง 18 ศพ และบาดเจ็บจานวน 20 คน (ไทยรัฐ, 22 พ.ย. 2559) ทาให้กรณีการเกิด
อุบั ติเหตุในรถประเภทนี้ มิควรละเลยและควรมี มาตรการป้ องกัน ปัญ หาการเกิดอุบั ติเหตุในด้านกฎหมาย
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ด้านกฎหมายการจ้างงาน และมาตรการด้านความปลอดภัยในผู้ปฏิบัติงานขับ
รถบรรทุก
ด้านกฎหมาย
ข้อกาหนดทางกฎหมายและบทลงโทษในการจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย พบว่า ประเทศ
ไทยมี ข้อกฎหมายในการห้ ามจ้ างแรงงานต่างด้ างผิ ดกฎหมายและบทลงโทษแล้ ว โดยมีก ารก าหนดตาม
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ต่อนายจ้างดังต่อไปนี้ (กระทรวงแรงงาน, 2551)
• รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทางานเข้าทางาน (มาตรา 27) มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง
100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน (มาตรา 54)
• รับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทางานแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทางานกับตน (มาตรา 27) มีโทษ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 54)
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• ให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทางานกับตนทางานนอกเหนือจากประเภทหรือลักษณะงานที่
ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องที่ หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 27)
• ไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียกหรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่มีเหตุอันควร (มาตรา 48) มีโทษ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 55)
ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ใน 4 ข้อหา ได้แก่
• ประกอบการขนส่ งโดยไม่ได้ รับ อนุ ญ าต (มาตรา 23) มี โทษจาคุ กไม่ เกิน 5 ปี ปรับ ตั้ งแต่
20,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
• ใช้รถโดยไม่จดทะเบียนและชาระภาษี (มาตรา 71) มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
• ใช้แผ่นป้ายทะเบียนและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ทางราชการออกให้สาหรับรถคัน
หนึ่งไปใช้กับรถอีกคันหนึ่ง (มาตรา 160) มีโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
• ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 เนื่องจากยินยอมให้
บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถมาทาหน้าที่ (มาตรา 36) มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
ดังนั้น หน่วยงานที่มีบ ทบาท หน้าที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบ กากับดูแลการจ้างแรงงานที่ผิ ด
กฎหมายและการขับ ขี่ย านพาหนะบนท้องถนน โดยไม่มีใบอนุญ าตขับรถมาขับขี่ อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะ
แรงงานต่างด้าว เนื่องจากอาจจะไม่คุ้นชินเส้นทาง ไม่คุ้นเคยกับการขับยานพาหนะในช่องจราจรที่ต่างและ
พวงมาลั ยรถที่ ต่าง ซึ่งต้องอาศัย ทักษะ ประสบการณ์ และการเรียนรู้ หากพบว่ามีการกระทาผิดควรมีการ
ดาเนินการลงโทษขั้นสูงสุด
มาตรการด้านความปลอดภัยในผู้ปฏิบัติงานขับรถบรรทุก
จากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างบรรยากาศความปลอดภัยในอุตสาหกรรมรถบรรทุกที่ส่งผล
ต่อความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขับรถบรรทุก พบว่ามีการพัฒนา 6 ปัจจัยหลักดังนี้
(1) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย : บริษัท/องค์กรหรือผู้ว่าจ้างทาการบริหารจัดการในด้าน
ต่างๆ เช่น การรั บ ฟัง ผู้ กากับ ดูแล การจั ดการกับความผิ ดพลาดที่เกิดขึ้น ผู้ ประกอบการมีการบารุงรักษา
ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานด้วยความปลอดภัย เสมอ และการรายงานความเสี่ยงที่นามาสู่ความไม่
ปลอดภัยทางถนน

4

(2) การประสานงานและการสื่อสารภายในหน่วยงาน: การสื่อสารและประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน
การให้ คาปรึกษาหรือขอคาปรึกษาโดยไม่เกรงว่าจะมีผลต่อผลงานในการปฏิบัติห น้าที่ สื่ อสารให้ เข้าใจว่า
ช่วงเวลาวิกฤตินั้นคือ กระบวนการคิดและติดสินใจอย่างระมัดระวังและเฝ้าระวังผู้ขับคนอื่นเพื่อความปลอดภัย
(3) มุมมองต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเอง: ความสามารถในการประเมินสมรรถนะใน
การขับขี่ของตนเองได้ตามความเป็นจริง
(4) การทางานเป็นทีม: การรับฟังและการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานอีกทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานจะช่วยลดความเครียดในการทางาน
(5) การรับมือกับการทางานในเวลาจากัดและเครียด: การรับมือหรือประเมินตนเองต่อการปฏิบัติงาน
ที่ไม่ให้เกินความสามารถของตนที่จะรับได้ไหว
(6) ความตระหนักที่มีต่อความเสี่ยง: ความตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่น
ไม่ ดื่ม แอลกอฮอล์ ในขณะปฏิ บั ติงาน (Li, Y. & Itoh, K. Cogn Tech Work,2014) ซึ่ งผลการศึ ก ษาพบว่ า
ผู้ประกอบการควรจะตระหนักและมีมาตรการด้านความปลอดภัยในด้านหลักดังนี้
• ควรจะปรับปรุงให้คนขับรถบรรทุกได้มีสังคมและมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานเพื่อลด
ความเครียดและความกดดันในการทางาน
• ควรจะปรับปรุงและพัฒนาระบบความปลอดภัยในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการ
บารุงรักษายานพาหนะที่ใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยเสมอๆ
• ควรจะปรับปรุงศักยภาพและความสามารถในการขับรถบรรทุก อาทิเช่น การจัดอบรมด้าน
การขับขี่ และอื่นๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้ผู้ขับประเมินถึงสมรรถนะในการขับรถ
ของตนเมื่อต้องปฏิบัติงานได้ตามความเป็นจริง
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยได้ แยกการสอบใบขับขี่ประเภท 2 ออกมา คือ ใบอนุญ าตขับขี่ รถบรรทุก
แต่ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพในหลักสูตรการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการทดสอบก่อนได้รับ
ใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุกที่มีประสิทธิภาพ โดยอาจนาแนวทางจากต่างประเทศมาประกอบการพัฒนาระบบ
การจัดการความปลอดภัยทางถนนของสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ขนส่งคน เพื่อไม่ให้
เกิดการสูญเสียชีวิตดั่งกรณีรถโม่ปูนซีเมนต์
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