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บทที่ 1 โครงการศึกษาวิจัย มาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรียน
1. ทีม่ าของโครงการศึกษาวิจัย
ปั จจุบนั ได้มีชาวบ้านเป็ นจานวนมาก นารถยนต์คนั ที่ ตนเองมีอยู่สาหรับใช้งานในชี วิตประจาวันและ
การประกอบอาชี พ ทาการดัดแปลงสภาพใส่ หลังคาและเบาะที่ นงั่ โดยไม่เป็ นไปตามหลักแห่ งความปลอดภัย
เพื่อนาไปใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนจากบ้านไปยังโรงเรี ยนและจากโรงเรี ยนกลับมาสู่ บา้ นอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ทั้ง
รถที่ได้รับอนุ ญาตตามแนวทางปฏิ บตั ิในการอนุ ญาตให้ใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนของกรมการขนส่ งทางบก
และที่ไม่ได้รับอนุ ญาต ซึ่ งไม่วา่ จะเป็ นรถที่ขออนุ ญาตหรื อไม่ขออนุ ญาตเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยน ก็ได้ส่งผลให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยแก่นกั เรี ยนผูใ้ ช้บริ การทั้งสาเหตุที่มาจากตัวรถและผูข้ บั รถ มีนกั เรี ยนต้องเสี ยชีวิตและได้รับ
บาดเจ็บเป็ นจานวนมาก ดังข่าวที่ปรากฏทางสื่ อมวลชนอย่างต่อเนื่อง
สานักงานขนส่ งจังหวัดจันทบุรีได้ดาเนิ นโครงการจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรี ยนในจังหวัด ด้วยการจัด
ประชุ ม ให้ความรู ้ เกี่ ยวกับ การใช้รถเพื่ อรั บ จ้างรั บ ส่ งนักเรี ยนตามแนวทางปฏิ บ ตั ิ ของกรมการขนส่ งทางบก
ซึ่ งส่ งผลให้กลุ่มผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยนในจังหวัดจันทบุรีรวมถึงคณะครู และผูป้ กครองมีความรู ้และความเข้าใจ
เกี่ ยวกับความปลอดภัยของการใช้รถรับส่ งนักเรี ยนเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ ง แต่เนื่ องจากลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ และลักษณะของถนนเส้ นทางต่างๆ ในจังหวัดจันทบุ รีมีลกั ษณะที่ แตกต่างกัน จึงเป็ นเหตุ ให้เจ้าของรถ
รับส่ งนักเรี ยนที่ อยู่นอกเหนื อเงื่ อนไขที่ กรมการขนส่ งทางบกกาหนด ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามแนวทางปฏิ บ ตั ิ
ดังกล่าวของกรมการขนส่ งทางบกได้
จากการศึ ก ษาพบว่า รถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย นมิ ใ ช่ ห น่ ว ยของระบบรถโดยสารประจ าทางตามกฎหมาย
การขนส่ งทางบก หากแต่เป็ นรู ปแบบการขนส่ งทางสังคมของชุมชน ที่เกิดขึ้นเพราะระบบรถโดยสารประจาทาง
และไม่ประจาทางในพื้นที่ รวมถึงบทบาทและความพร้อมในการใช้อานาจหน้าที่สาหรับการควบคุมและกากับ
ดู แ ลรถโดยสารของหน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ส ามารถท าหน้ าที่ ส นองตอบความต้อ งการของนัก เรี ย นซึ่ งเป็ น
ผูใ้ ช้บริ การได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ จึงส่ งผลให้ชุมชนต้องหาวิธีจดั การและดาเนิ นการด้วยตนเอง
เพื่อให้นกั เรี ยนมีรถเดินทางจากบ้านไปโรงเรี ยนและจากโรงเรี ยนมายังบ้านด้วยรถที่มีอยูใ่ นชุ มชนนั้นประกอบ
กับวุฒิภาวะในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ ที่ไม่ปกติหรื อความไม่ปลอดภัยต่างๆ ของนักเรี ยนแต่ละช่วงชั้น
อายุจะอยูใ่ นระดับที่แตกต่างกันและน้อยกว่าวุฒิภาวะของบุคคลโดยทัว่ ไปที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ส่ วนในด้านของ
ความต้องการทางด้านการบริ การ ก็จาเป็ นต้องได้รับการจัดให้บริ การในระดับที่สูงกว่าการให้บริ การโดยปกติ
ของรถโดยสารประจาทางทัว่ ไป
จากรู ปแบบของรถรับส่ งนักเรี ยน เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหาการเดินทางของนักเรี ยนในชุ มชนในลักษณะ
เชิ งพื้นที่ ที่แตกต่างกัน โดยมุ่งให้ความสาคัญแก่ ปั จจัยทางด้านของการมีรถรับส่ งนักเรี ยนเพียงประการเดี ยว
เหมื อนกัน จึงมิได้ให้ความสาคัญต่อหลักแห่ งความปลอดภัยของรถที่ ใช้สาหรับรับส่ งนักเรี ยนไม่มีมาตรการ
ควบคุมตรวจสอบและกากับดูแลพฤติกรรมการขับรถและการให้บริ การของผูข้ บั รถ รวมถึงขาดการมีส่วนร่ วม
ในการบริ ห ารจัด การรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นร่ ว มกัน ของผู เ้ กี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่ ผู ป้ กครอง ครู ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
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เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผูน้ าในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมและเกิดความปลอดภัยแก่นกั เรี ยนใน
ฐานะผูใ้ ช้บริ การ
ด้วยเหตุน้ ี ในสถานการณ์ปัจจุบนั รถที่ชาวบ้านนามารับส่ งนักเรี ยนทัว่ ทุกภูมิภาคในประเทศไทย จึงยัง
ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอแก่การนามาใช้รับส่ งนักเรี ยน จึ งมีความจาเป็ นที่จะต้องศึกษาถึงมาตรฐานความ
ปลอดภัยของรถที่ ใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนประเภทต่าง ๆ ตลอดจนความพร้ อมของผูข้ บั รถและผูค้ วบคุ มดู แล
นักเรี ยน รวมถึงกระบวนการบริ หารจัดการรถรับส่ วนนักเรี ยน เพื่อให้รถรับส่ งนักเรี ยนเหล่านี้ มีความปลอดภัย
และไม่เป็ นสาเหตุหนึ่งของอุบตั ิเหตุทางถนน
สาหรับประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้นจากรู ปแบบของรถรับส่ งนักเรี ยน มีดงั นี้
1.1 ประเด็นปัญหาของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และเครื อข่ ายผู้ปกครอง
1) ระบบรถโดยสารประจาทาง(ผู ป้ ระกอบการ/เส้ น ทางเดิ น รถ/การบริ ก าร)ในพื้ น ที่ ไม่ ส ามารถ
สนองตอบต่อความต้องการจริ งของนักเรี ยน ในการเดินทางจากบ้านไปสู่ โรงเรี ยนและจากโรงเรี ยนกลับสู่ บา้ น
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) การเดิ น ทางของนัก เรี ยนด้วยรถโดยสารประจาทางยังไม่ มี ค วามปลอดภัย อย่างเพี ยงพอ ต่ อชี วิต
ร่ างกาย/สวัสดิภาพและคุณภาพชีวติ ของนักเรี ยน
3) ขาดความรู ้ และความเข้าใจ เกี่ ยวกับ กฎหมายและหลัก แห่ งความปลอดภัยของรถรั บ ส่ งนักเรี ย น
รวมถึงหลักประกันและการชดใช้เยียวยาในกรณี ได้รับผลกระทบจากอุบตั ิเหตุ
4) ขาดกระบวนการมีส่วนร่ วมอย่างมีความรับผิดชอบกับภาคส่ วนอื่นๆ ทางสังคมในพื้นที่(สถานศึกษา/
กรมการขนส่ งทางบกหรื อสานักงานขนส่ งจังหวัด/สถานี ตารวจ )ในการจัดการแก้ไขปั ญหาการเดิ นทางของ
นักเรี ยนร่ วมกัน
5) การกาหนดอัตราค่าจ้างรถรับส่ งนักเรี ยนอยูบ่ นพื้นฐานที่ไม่เป็ นธรรมและไม่เหมาะสม ระหว่างฝ่ าย
ผูป้ กครองกับฝ่ ายรถรับส่ งนักเรี ยน
6) ขาดมิ ติความสัมพันธ์ เชิ งอานาจหน้าที่ ในการควบคุ มตรวจสอบและกากับดู แลตัวรถ ผูข้ บั รถและ
เจ้าของรถรับส่ งนักเรี ยน
7) เครื อข่ายผูป้ กครอง กรรมการสถานศึกษาและผูน้ าในท้องถิ่ น ไม่ได้เข้ามามี บทบาทในการจัดการ
แก้ไขปั ญหาการเดินทางของนักเรี ยนร่ วมกับสถานศึกษา ผูป้ กครองและนักเรี ยน
1.2 ประเด็นปัญหาของรถทีน่ ามาใช้ รับส่ งนักเรียน
1) มีการนารถตามกฎหมายรถยนต์และกฎหมายขนส่ งหลายประเภทหลายลักษณะที่เจ้าของรถมีไว้เพื่อ
ใช้ในชี วิตประจาวันและในการประกอบอาชี พมาใช้รับส่ งนักเรี ยนในลักษณะของการเข้ามาเพื่อการประกอบ
อาชีพ และตามความจาเป็ นทางสังคมของชุมชน
2) มีการดัดแปลงสภาพรถเพื่อให้บรรทุกจานวนนักเรี ยนได้มาก จนเกินขีดความสามารถในการทรงตัว
การบังคับควบคุมรถและการหยุดอย่างกะทันหัน
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3) ตัวรถมีอายุการใช้งานมานาน มีการซ่ อมแซมและใช้อุปกรณ์ ส่วนควบที่ไม่เหมาะสมแก่การเป็ นรถ
โดยสารของนักเรี ยนที่ ตอ้ งการความปลอดภัยสู งกว่าระดับปกติ รวมถึ งการไม่มีเครื่ องมื อที่ จาเป็ นสาหรับใน
สถานการณ์ฉุกเฉิ น เช่น สัญญาณแจ้งเหตุสาหรับนักเรี ยนที่ถูกลืมไว้ในรถ
4) รถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นรู ปแบบการขนส่ งทางสังคมของชุ มชน ที่มีความแตกต่างกับรู ปแบบการขนส่ ง
ของระบบรถโดยสารตามกฎหมายการขนส่ งทางบกและการใช้รถตามกฎหมายรถยนต์ ทาให้ไม่สามารถใช้
กฎหมายการขนส่ งทางบกและกฎหมายรถยนต์แก้ไขปั ญหาของรถรับส่ งนักเรี ยนได้
5) แนวทางปฏิ บตั ิในการอนุ ญาตให้ใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน(พ.ศ.2559) ของกรมการขนส่ งทางบก
โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 ไม่สามารถจัดการ
และแก้ไขปั ญหาข้อเท็จจริ งตามความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นของรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6) ขาดการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยของรถประเภทต่าง ๆ ที่ นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน ตลอดจน
คุณลักษณะของอุปกรณ์และส่ วนควบรวมถึงการไม่มีประกันภัยภาคสมัครใจ
7) ขาดหลักประกันการเยียวยาและชดใช้ในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุและความสู ญเสี ย
1.3 ประเด็นปัญหาของคนขับรถและเจ้ าของรถ
1) ขาดความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับ การใช้รถและการขับ รถตามหลักแห่ งความปลอดภัยส าหรั บ
รถโดยสาร และขาดจิตสานึกสาธารณะของงานบริ การที่ตอ้ งรับผิดชอบความปลอดภัยของนักเรี ยนที่อยูบ่ นรถ
2) เข้ามาประกอบอาชี พเพื่อต้องการรายได้มากกว่าการให้บริ การ และมีพฤติกรรมเอาเปรี ยบนักเรี ยน
และผูป้ กครอง รวมถึงการไม่เคารพและการปฏิบตั ิตามกฎหมายและหลักแห่งความปลอดภัย
3) ไม่มีมาตรการหรื อหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่ เหมาะสม ส าหรับ การคัดกรองผูท้ ี่จะเข้ามาประกอบ
อาชีพเป็ นผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยน ที่ตอ้ งมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สูงกว่าการเป็ นผูข้ บั รถโดยสารสาธารณะ
4) ขาดมิติความสัมพันธ์ในฐานะผูใ้ ห้บริ การกับฝ่ ายผูป้ กครองนักเรี ยนและสถานศึกษา
1.4 ประเด็นปัญหาของสถานศึกษา
1) บุคลากรมีจานวนน้อยและมีหน้าที่ เฉพาะของตนในการสอนหนังสื อและการดาเนิ นกิ จกรรมของ
โรงเรี ยนทาให้ไม่มีบุคคลกรมาทาหน้าที่โดยตรง
2) ขาดความรู ้ และความเข้า ใจเกี่ ย วกับ มาตรฐานความปลอดภัย ของรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นรู ป แบบและ
ลักษณะต่าง ๆ
3) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การไม่สนับสนุนต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนที่โรงเรี ยนในพื้นที่
4) ขาดกฎหมายที่ให้อานาจหน้าที่แก่ครู และสถานศึกษาในการคัดกรองและตรวจสอบ รถและคนขับรถ
รั บ ส่ ง นัก เรี ย น รวมถึ งการมี อานาจหน้าที่ ในการควบคุ ม ตรวจสอบ สั่ งให้ แก้ไ ขปรั บ ปรุ ง หรื อลงโทษหรื อ
เพิกถอนหรื อระงับ การใช้รถหรื ออนุญาตให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดทาหน้าที่ขบั รถรับส่ งนักเรี ยน
5) ขาดการมี ส่วนร่ วมกับผูป้ กครอง ผูข้ บั รถและเจ้าของรถรับส่ งนักเรี ยน กรมการขนส่ งทางบกหรื อ
สานักงานขนส่ งจังหวัด สถานี ตารวจ และสถานศึกษาอื่นๆ รวมถึงผูป้ ระกอบการรถโดยสารประจาทาง (ถ้ามี)
ในการจัดการแก้ไขปั ญหาการเดินทางของนักเรี ยนและรถรับส่ งนักเรี ยนร่ วมกัน
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1.5 ประเด็นปัญหาของเจ้ าหน้ าทีต่ ารวจในพืน้ ที่
1) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัดและต่อเนื่ อง จะทาให้เด็กนักเรี ยนไม่มีรถเดิ นทางไปโรงเรี ยน
และกลับสู่ บา้ นพัก
2) ขาดความรู ้ แ ละความเข้า ใจเกี่ ย วกับ มาตรฐานความปลอดภัยของรถรั บ ส่ งนัก เรี ย นรู ป แบบและ
ลักษณะต่าง ๆ
3) ขาดการมี ส่วนร่ วมกับผูป้ กครอง ผูข้ บั รถและเจ้าของรถรับส่ งนักเรี ยน กรมการขนส่ งทางบกหรื อ
สานักงานขนส่ งจังหวัด และสถานศึกษา รวมถึงผูป้ ระกอบการรถโดยสารประจาทาง (ถ้ามี) ในการจัดการแก้ไข
ปั ญหาการเดินทางของนักเรี ยนและรถรับส่ งนักเรี ยนร่ วมกัน
1.6 ประเด็นปัญหาของกรมการขนส่ งทางบก/สานักงานขนส่ งจังหวัด
1) แนวทางปฏิ บตั ิในการอนุ ญาตให้ใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน(พ.ศ.2559) ของกรมการขนส่ งทางบก
โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 ไม่สามารถจัดการ
และแก้ไขปั ญหาข้อเท็จจริ งของรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) ขาดการศึกษาข้อเท็จจริ งและสภาพการณ์ทางสังคมที่เป็ นจริ งของรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ต่าง ๆ ทา
ให้ไม่มีขอ้ มู ลที่เหมาะสมและถู กต้องต่อการออกแนวทางปฏิ บตั ิในการอนุ ญาตให้ใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
และการจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหา
3) ไม่สามารถจัดให้มีรถโดยสารประจาทางวิ่งให้บริ การแก่ประชาชนและนักเรี ยนในพื้นที่ได้ รวมถึ ง
การไม่สามารถควบคุมตรวจสอบให้ผูป้ ระกอบการรถโดยสารประจาทางจัดการเดิ นรถโดยสารประจาทางให้
สนองตอบต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนและนักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) บุ ค ลากรมี จานวนน้อย ไม่ส ามารถท าหน้าที่ ได้อย่างต่ อเนื่ อง รวมถึ งการขาดความรู ้ ค วามเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของรถที่ใช้รับส่ งนักเรี ยน
5) ขาดการมีส่วนร่ วมกับผูป้ กครอง ผูข้ บั รถและเจ้าของรถรับส่ งนักเรี ยน สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ตารวจ
รวมถึงผูป้ ระกอบการรถโดยสารประจาทาง (ถ้ามี) ในการจัดการแก้ไขปั ญหาการเดิ นทางของนักเรี ยนและรถ
รับส่ งนักเรี ยนร่ วมกัน
2. ประเด็นการศึกษา
2.1 มาตรฐานความปลอดภัยของรถที่ใช้รับส่ งนักเรี ยนรู ปแบบและลักษณะต่าง ๆ
2.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้ามาประกอบอาชีพใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
2.3 กฎหมายหรื อระเบียบสาหรับการอนุญาตให้ใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
2.4 รู ป แบบความสัม พันธ์ เชิ งอานาจหน้าที่ ในการบริ หารจัดการรถรั บส่ งนักเรี ยน ระหว่าง นัก เรี ยน
ผูป้ กครองนักเรี ยน สถานศึกษาและครู กรมการขนส่ งทางบกและสานักงานขนส่ งจังหวัด สถานี ตารวจ และ
องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่
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3. กรอบและแนวคิดการศึกษา
จากสถานการณ์ ของรถรับส่ งนักเรี ยนตามที่ ปรากฏในบทต่อๆ ไป เป็ นข้อบ่งชี้ ให้เห็ นเป็ นแนวคิ ดว่า
ความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยนหรื อความเสี่ ยงจากการเกิ ดอุ บตั ิ เหตุของรถรับส่ งนักเรี ยน ประกอบด้วย
เงื่อนไขปั จจัยที่เกี่ยวข้องในลักษณะพลวัตร 3 ประการ กล่าวคือ 1)รถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน 2)คนขับรถรับส่ ง
นักเรี ยน และ 3)จุดจัดการ

แผนภาพแสดง แนวคิดความเสี่ยงของอุบัตเิ หตุ

4. พืน้ ทีศ่ ึกษา
4.1 พืน้ ทีศ่ ึกษานาร่ อง
สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี จานวน 3 กลุ่มๆ ละ 2 โรงเรี ยน
กลุ่มที่ 1 โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอเมืองจันทบุรี
โรงเรี ยนสฤษดิเดช ระดับประถมศึกษาและมัธยมต้น
โรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์ ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย
กลุ่มที่ 2 โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาประจาอาเภอ
โรงเรี ยนมะขามสรรเสริ ญ อาเภอมะขาม ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย
โรงเรี ยนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์ นุกูล” อาเภอท่าใหม่ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย
กลุ่มที่ 3 โรงเรี ยนระดับตาบลในเขตจังหวัดจันทบุรี
โรงเรี ยนบ้านตาเรื อง(ตารวจชายแดนสงเคราะห์) อาเภอสอยดาว ระดับอนุบาล ประถมศึกษา
และมัธยมต้น
โรงเรี ยนบ้านเนินจาปา อาเภอแก่งหางแมว ระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมต้น

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

1-5

โครงการศึกษาวิจยั : การขับเคลือ่ นมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรี ยน

4.2 พืน้ ทีศ่ ึกษาเปรียบเทียบคู่ขนานกับพืน้ ที่ศึกษานาร่ อง จานวน 5 ภาค 15 จังหวัด
• ภาคกลาง : กรุ งเทพมหานคร ชัยนาท อ่างทอง สิ งห์บุรีศึกษาตัวอย่างการจัดการรถรับจ้างรับส่ ง
นักเรี ยนภายใต้บริ บทของครู ดูและ แลมีการใช้รถประจาทางวิง่ รับส่ งนักเรี ยน
• ภาคเหนือ : ตาก ลาปาง น่านศึกษาประเด็นความเสี่ ยงของเส้นทางที่เป็ นทางเขาลาดชันและการ
จัดการโดยองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น
• ภาคตะวันออก : อุดร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ศึกษาในประเด็น การจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรี ยน
โดยมีสานักงานขนส่ งจังหวัดเป็ นผูเ้ ริ่ มดาเนินการ
• ภาคตะวันตก : สมุทรสงครามศึกษาประเด็นการเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานขับรถเพราะเป็ น
จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว ในระดับปานกลาง
• ภาคใต้ : นครศรี ธรรมราช สงขลา สตูล ปั ตตานี ศึกษาประเด็นเรื่ องความแตกต่างทางศาสนาที่
มีผลต่อการจัดรู ปแบบรถรับส่ งนักเรี ยน
4.3 พืน้ ทีถ่ อดบทเรียน โครงการต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับรถรับส่ งนักเรียน ทีม่ ีผ้ ดู าเนินการไว้ แล้ ว
• โครงการบางปลาม้าโมเดล โรงเรี ยนบางปลาม้า(สู งสุ มารผดุงวิทย์) ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า
จ.สุ พรรณบุรีระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย
• โครงการรถรับส่ งนักเรี ยนโรงเรี ยนสิ งห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมืองสิ งห์บุรี จ.สิ งห์บุรีระดับมัธยม
ต้นและมัธยมปลายระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย
• โครงการพลังประชารัฐร่ วมใจ โรงเรี ยนศีขรภูมิพิสัย อ.ศีขรภูมิ จ.สุ รินทร์ ระดับมัธยมต้นและ
มัธยมปลาย
• โครงการรถรับส่ งนักเรี ยนปลอดภัย โรงเรี ยนท่านครญาณนวโณภาสอุทิศ ต.ปากนคร อ.เมือง
จ.นครศรี ธรรมราช ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย
• โครงการจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรี ยน โรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ สตรี วิทยา พุทธมณฑลสาย
3 กรุ งเทพมหานคร ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย
5. รู ปแบบการศึกษา
5.1 ระดับพืน้ ทีศ่ ึกษาโรงเรียนนาร่ อง 3 โรงเรียน และโรงเรียนคู่ขนาน 3 โรงเรียน
รู ป แบบการศึ ก ษาเพื่ อเป็ นพื้ น ที่ ใ นการผลิ ตและทดลองกระบวนการจัด การรถรั บ ส่ งนัก เรี ย น ผ่า น
สถานศึ ก ษา รวมทั้ง เป็ นพื้ น ที่ ใ ช้ท ดลองชุ ด ความรู ้ ที่ เคยผลิ ต มาก่ อ นและที่ ไ ด้มี ก ารศึ ก ษาใหม่ เพิ่ ม เติ ม มี
กระบวนการดาเนินงาน ดังนี้
5.1.1 การลงพื้ น ที่ เพื่ อ สร้ างความเข้า ใจในระดับ โรงเรี ย นน าร่ อ ง 3 โรงเรี ย นและโรงเรี ย นคู่ ข นาน
3 โรงเรี ยน เสนอภาพรวมของสถานการณ์ ปัญหาและสร้ างแนวร่ วม กลุ่มเป้ าหมาย ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และ ครู
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
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5.1.2 ประชุ มเป็ นรายกลุ่ม กรอบเวลาไม่เกิน 120 วันเพื่อนาเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและเก็บรวม
รวมทัศ นคติ ค วามคิ ด เห็ น จากกลุ่ ม เป้ า หมายที่ เกี่ ย วข้อ งพร้ อ มเสนอกระบวนการและวิ ธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล
ประกอบด้วย
- กลุ่มครู อาจารย์ ผูป้ กครองและนักเรี ยน รวมถึ งหน่วยงานทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน
ขนส่ งจังหวัด เจ้าหน้าที่ตารวจ และผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
- กลุ่มผูป้ ระกอบการรถรับส่ งนักเรี ยน นาเสนอความเสี่ ยงของสถานการณ์ปัญหาเพื่อสร้างแนวร่ วม
และดึงเข้ามาสู่ กระบวนการจัดการในระดับโรงเรี ยน
5.1.3 การลงพื้นที่ ประชุ มเปิ ดโครงการ ขับเคลื่ อนประเด็นรถรับจ้างรบส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ เป้ าหมาย
เพื่อชี้แจงโครงการ และรวมวางแผนการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปั ญหาความเสี่ ยงจากข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมจาก
ข้อ 5.1.2 โดยมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นโรงเรี ยน อาจารย์ นักเรี ยน ผูป้ ระกอบการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
5.1.4 การลงพื้นที่เพื่อติดตามการดาเนินงานโครงการฯ ตามแผนที่ได้กาหนดไว้ท้ งั 3 พื้นที่นาร่ องและ 3
พื้ นที่ คู่ ขนาน เพื่ อประเมิ น การท างานของคณะท างานแก้ไขปั ญหาในโรงเรี ยนตามความรู ้ และคู่ มื อต้นแบบ
พร้อมให้คาปรึ กษาความเสี่ ยงที่ยงั ไม่ได้รับการแก้ไข ถอดบทเรี ยนปั ญหา
5.1.5 การลงพื้นที่เพื่อปิ ดโครงการ สรุ ปปั ญหา ถอดบทเรี ยนชุ ดความรู ้ตามรายประเด็นความเสี่ ยง พร้อม
สรุ ปข้อเสนอเชิงนโยบายและเตรี ยมข้อมูลพร้อมขับเคลื่อนในระดับจังหวัด
5.2 ศึกษาลงพื้นที่ ใน 15 จังหวัดและโมเดลการขับเคลื่อนรถรั บส่ งนักเรี ยนที่ได้ ดาเนินการจนเกิดผล
สาเร็จ เพื่อถอดบทเรี ยนนาข้อสรุ ปที่ได้มาเสริ มโมเดลการขับเคลื่อนในพื้นที่นาร่ องและพื้นที่คู่ขนานทั้ง 6 พื้นที่
ในจังหวัดจันทบุรี เนื่ องจากรถรับส่ งนักเรี ยนมีความหลากหลายในรู ปแบบการให้บริ การและปั จจัยที่เกี่ยวข้องที่
สามารถส่ งผลต่อการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ เช่ น เส้นทางลาดชัน หรื อตัวอย่างการจัดการบริ หารที่มีจุดจัดการนอกจาก
โรงเรี ยนเพื่อเป็ นทางเลือกในชุ ดความรู ้ สามารถนาไปใช้ได้อยากหลากหลายวิธี โดยการลงพื้นที่ท้ งั 15 จังหวัด
ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินโมเดล วิเคราะห์เป้ าหมายกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น นามา
สนับสนุนการทางานในโครงการฯ
6. ระยะเวลาและขั้นตอนการศึกษา
กันยายน 2560 ถึงเดือน กรกฎาคม 2561(10 เดือน)
เพื่อให้ได้ รู ปแบบเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนที่เหมาะสมกับบริ บทของพื้นที่ต่างๆ ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายหลัก
ของการศึกษาวิจยั ฯ โครงการศึกษาวิจยั ฯ จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ไว้ ดังนี้
1) ศึกษา ถอดบทเรี ยน วิเคราะห์ การจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนที่มีรูปแบบอยูแ่ ล้ว
2) ศึกษาการจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนต่างๆ
3) ศึกษารถที่ชาวบ้านนามารับส่ งนักเรี ยน
4) กาหนดพื้นที่ตน้ แบบเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่นาร่ องจังหวัดจันทบุรี
5) สังเคราะห์กระบวนการจัดการและความร่ วมมือของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
6) วิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการชุดความรู ้และคู่มือต่างๆ
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7) ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายต่อกรมการขนส่ งทางบกและกระทรวงศึกษาธิ การ และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
8) ข้อเสนอแนะร่ างกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยน
โดยกาหนดขั้นตอนการศึกษาในพื้นที่นาร่ องจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่คู่ขนาน ออกเป็ น 3 ระยะ ตั้งแต่
เดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้
ระยะแรก ศึกษาแนวคิดเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนพื้นที่นาร่ องและพื้นที่คู่ขนาน เดือนกันยายน 2560 ถึง
เดือนมกราคม 2561
ระยะที่ ส อง การจัด ตั้ ง เครื อข่ า ยรถรั บ ส่ งนั ก เรี ยนพื้ น ที่ น าร่ อง เดื อ นมกราคม 2561 ถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม 2561
ระยะที่ ส าม การขับ เคลื่ อนเครื อ ข่ ายรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นพื้ น ที่ น าร่ อ ง เดื อ นพฤษภาคม 2561 ถึ ง เดื อ น
กรกฎาคม 2561

ตารางแสดง ระยะเวลาและขั้นตอนการศึกษา

7. งบประมาณ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
8. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
8.1 ข้อกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยของรถที่นามาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
8.2 ข้อกาหนดคุณลักษณะของผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยน
8.3 รู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งอานาจหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบและกากับดูแลมาตรฐานการบริ การของ
รถรับส่ งนักเรี ยนระหว่าง สถานศึกษา ผูป้ กครอง เจ้าของ/ผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยน และภาคประชาสังคม
8.4 ร่ างกฎหมายสาหรับรถที่นามาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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8.5 ชุดความรู ้และคู่มือ ได้แก่
(1) ข้อปฏิบตั ิของนักเรี ยนสาหรับการเดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน
(2) ข้อปฏิบตั ิการให้บริ การของผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยน
(3) ข้อกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยของรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน
(4) คู่มือการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานการให้บริ การของผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยน
(5) คู่มือการจัดตั้งองค์กรสาหรับการควบคุมและกากับดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนเชิงพื้นที่
(6) คู่มือกระบวนการอบรมให้ความรู ้รถรับส่ งนักเรี ยนสาหรับเจ้าหน้าที่ขนส่ งจังหวัดใช้ทางานในพื้นที่
9. ปัญหาและอุปสรรค
9.1 ไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูเ้ กี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ
9.2 ได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ
9.3 ผูด้ าเนินโครงการและทีมงานขาดความรู ้และความเข้าใจที่เพียงพอ

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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บทที่ 2 ข้ อมูลพืน้ ฐานและกฎหมายเกีย่ วกับ “รถโรงเรียน”
ในทางสั ง คม บุ ค คลโดยทั่ว ไปต่ า งมี ค วามเข้า ใจว่ า “รถโรงเรี ย น” กับ “รถรั บ ส่ งนั ก เรี ย น” มี
ความหมายเหมื อนกัน คือ รถที่ มีนักเรี ยนอยู่บนรถ หรื อ รถที่ นักเรี ยนใช้เดิ นทางไปโรงเรี ยน และมักจะเรี ยก
รวมๆ ว่ารถนักเรี ยน แต่ ในทางวิช าการแล้ว ค าสองคานี้ มีที่ ม าจากกฎหมายต่ างฉบับ และต่างข้อเท็จจริ งกัน
กฎหมายที่ใช้บงั คับ ลักษณะของรถและการจดทะเบียนรถก็มีความแตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ ี จึงไม่สามารถนาคา
สองคานี้ มาใช้ปะปนกันไปมากับกฎหมายอื่น ๆ ได้ เพราะจะทาให้เกิดความสับสนและความคลาดเคลื่อนต่อ
เจตนาและวัตถุ ป ระสงค์ใ นการออกกฎหมาย น าหลัก เกณฑ์ ตามกฎหมายหนึ่ ง ไปใช้ก ับ อี ก กฎหมายหนึ่ ง
จนส่ งผลให้ ไ ม่ ส ามารถดาเนิ น การเพื่ อให้ เป็ นไปตามกฎหมายได้ ท าให้ ก ฎหมายไม่ ส ามารถท าหน้าที่ เป็ น
เครื่ องมือในการสร้างความปลอดภัยให้แก่นกั เรี ยนในระหว่างเดินทางได้
1. การจดทะเบียนรถตามกฎหมายไทย
นับย้อนหลังไปในอดีต ประเทศไทยได้นาระบบกฎหมายที่เกี่ยวกับการขนส่ งทางถนนจากต่างประเทศ
มาใช้ โดยตราเป็ นกฎหมายขึ้นบังคับใช้ ได้แก่ กฎหมายจราจรทางบก กฎหมายรถยนต์ กฎหมายล้อเลื่อน และ
กฎหมายการขนส่ งทางบก แต่เนื่ องมาจากความคลาดเคลื่อนต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละประเภทซึ่ งเป็ น
กฎหมายมหาชน จึงทาให้การกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การจดทะเบียนรถสาหรับใช้ในกิจการส่ วนตัวของ
ผูท้ ี่ เป็ นเจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครองกับการใช้รถเพื่อการรับจ้างปะปนอยู่ในกฎหมายเดี ยวกัน แม้แต่มาจะได้มี
การยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมและตราเป็ นกฎหมายฉบับใหม่ข้ ึนใช้บงั คับแทน แต่เนื้ อหาในกฎหมายเดิมก็ยงั คง
ปรากฏอยูใ่ นกฎหมายที่ประกาศขึ้นใช้บงั คับใหม่ โดยมิได้มีการศึกษาแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับบริ บทการใช้รถ
ตามวิถีของไทย และยังคงยึดใช้กฎหมายนั้นมาจนถึงยุคปั จจุบนั
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนใช้รถ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522
1. พระราชบั ญ ญั ติรถยนต์ พ.ศ.2522 เป็ นกฎหมายที่ มี ข ้อก าหนดเกี่ ยวการใช้รถยนต์ ของผูท้ ี่ เป็ น
เจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครอง ดังนี้
1) ใช้รถยนต์ที่มีที่นงั่ ไม่เกิน 7 คน เพื่อการส่ วนตัวและเพื่อการรับจ้าง ได้
2) ใช้รถยนต์ส่ วนบุ คคลที่ มีที่ นั่งเกิ น 7 คน แต่ไม่เกิ น 12 คน และรถยนต์บรรทุ กส่ วนบุ คคลที่ มี
น้ าหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม เพื่อการส่ วนตัวได้ แต่ใช้รับจ้างไม่ได้ (ถ้ าที่นั่งไม่ เกิน 7 คน ใช้ รับจ้ างได้ )
3) การใช้รถจักรยานยนต์ รถพ่วง(พ่วงจากรถตามกฎหมายรถยนต์) รถบดถนน รถแทรกเตอร์
2. พระราชบั ญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 เป็ นกฎหมายที่ มีข ้อกาหนด เกี่ ยวการใช้รถเพื่ อการ
ขนส่ ง คน สัตว์ และสิ่ งของ เพื่อสิ นจ้าง หรื อเพื่อธุ รกิ จการค้าประกอบการขนส่ ง โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
สาหรับรถและการใช้รถตามพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 ดังนี้
1) เป็ นการใช้รถเพื่ อการขนส่ ง คน สั ตว์ หรื อสิ่ งของ เพื่ อสิ นจ้าง(กฎหมายใช้ คาว่ าสิ นจ้ าง ซึ่ งมี
ความหมายเดียวกับคาว่ าค่ าจ้ าง) หรื อเพื่อใช้ในธุ รกิจการค้าของผูข้ ออนุญาต
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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2) การใช้รถตามข้อ 1. จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งจากนายทะเบียน
- ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจาทาง
- ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจาทาง
- ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งโดยรถขนาดเล็ก
- ใบอนุญาตประกอบการขนส่ วนบุคคล
- ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งระหว่างประเทศ
3) รถที่ ใช้ในการขนส่ งผูโ้ ดยสาร รถที่ ใช้ในการขนส่ งสั ตว์ห รื อ สิ่ ง ของ รถขนาดเล็ ก จะต้องมี
ลักษณะ ตามที่กฎหมายการขนส่ งทางบกกาหนด
4) รถที่ ส ามารถน ามาจดทะเบี ย นตามกฎหมายขนส่ ง ได้ จะต้องมี ที่ นั่งเกิ น 7 คน ขึ้ นไป หรื อ มี
น้ าหนักรถไม่นอ้ ยกว่า 2,200 กิโลกรัม
เกี่ยวกับการจดทะเบียนใช้รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขนส่ งทาง
บก พ.ศ.2522 มีขอ้ สังเกตที่น่าสนใจ เช่น
1) นารถยนต์ที่มีที่นงั่ ไม่เกิน 7 คน จดทะเบียนเป็ นรถรับจ้างได้ตามกฎหมายรถยนต์ แต่จดทะเบียน
ตามกฎหมายขนส่ งไม่ได้ เท่ากับเป็ นการยกเว้นหลักของกฎหมายการขนส่ งทางบก ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การใช้รถเพื่อการรับจ้างและธุ รกิจการค้า
2) รถที่มีที่นงั่ เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และรถที่มีน้ าหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ถ้าใช้รถเพื่อ
การส่ วนตัว ก็ตอ้ งจดทะเบียนได้ตามกฎหมายรถยนต์ แต่ถา้ ใช้รถเพื่อการรับจ้างก็ตอ้ งจดทะเบียนตามกฎหมาย
การขนส่ งทางบก ไม่สามารถจดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์เหมือนรถที่มีที่นงั่ ไม่เกิน 7 คน ได้ จึงเป็ นเหตุให้
รถที่มีลกั ษณะอย่างเดียวกัน สามารถจดทะเบียนได้ 2 กฎหมาย ซึ่ งส่ งผลให้ผใู ้ ช้รถ นารถไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
ในการจดทะเบียนรถ ภายใต้ขอ้ จากัดของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
3) กฎหมายรถยนต์ กาหนดหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ประเภทรถกระบะ แยกออกจากกัน ระหว่าง
การใช้เป็ นรถยนต์นั่ง ส่ วนบุ ค คล กับ การใช้เป็ นรถยนต์บ รรทุ ก ส่ วนบุ ค คล ซึ่ งตามข้อเท็จ จริ งทางสั งคม
ชาวบ้านใช้รถกระบะเพื่ อ การส่ ว นตัวและในการประกอบอาชี พ ที่ เป็ นส่ วนตัว ซึ่ งมี ล ัก ษณะการใช้งานที่
ผสมผสานระหว่างการใช้บรรทุกคนและบรรทุกสิ่ งของร่ วมกัน ในเมื่อกฎหมายกาหนดให้จดทะเบียนการใช้รถ
แยกออกจากกัน จึงทาให้เกิดปั ญหาในการใช้รถของชาวบ้านทั้งที่ไม่ได้นาไปใช้รับจ้าง
จะเห็ นว่า กฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และกฎหมายการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 เป็ น
กฎหมายที่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถเพื่อการใช้รถ โดยหลักการอย่างกว้างๆ ถ้าเป็ นการใช้รถเพื่อ
การส่ วนตัวของผูเ้ ป็ นเจ้าของรถ ก็จดทะเบียนรถตามกฎหมายรถยนต์ และแม้ว่าการจดทะเบี ยนเป็ นรถรับจ้าง
ตามกฎหมายรถยนต์ ก็ตอ้ งใช้รับจ้างเฉพาะบุคคล จะใช้รับจ้างคนหลายๆ คน ด้วยรถคันเดี ยว โดยผูว้ า่ จ้างไม่มี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั เลยไม่ได้ ส่ วนการใช้รถตามกฎหมายการขนส่ งทางบก เป็ นการใช้รถเพื่อสิ นจ้างหรื อ
ธุ รกิ จการค้า การนารถไปใช้รับจ้างก็ตอ้ งเป็ นไปตามประเภทที่กาหนดไว้ในใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ ง แต่
เนื่ องจากแผ่นป้ ายทะเบียนรถแม้ว่าจะมีขนาดที่ แตกต่างกัน โดยแผ่นป้ ายทะเบียนรถตามกฎหมายรถยนต์จะมี
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ขนาดที่เล็กกว่าขนาดของแผ่นป้ ายทะเบียนรถตามกฎหมายการขนส่ งทางบก แต่สีของแผ่นป้ ายทะเบียนรถก็มีสี
ขาวและสี เหลืองที่เหมือนกัน จึงสมควรที่จะทราบประเภทของรถจากแผ่นป้ ายทะเบียนรถ ดังนี้
ตัวอย่างแผ่นป้ ายทะเบียนรถ ตามกฎหมายรถยนต์
รถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่)

รถจักรยานยนต์สาธารณะ(จักรยานยนต์รับจ้าง)

รถยนต์บริ การธุ รกิจ

รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด

รถยนต์สี่ลอ้ เล็กรับจ้าง
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ตัวอย่างแผ่นป้ ายทะเบียนรถตามกฎหมายขนส่ ง
รถโดยสารประจาทาง

รถโดยสารไม่ประจาทาง

รถโดยสารส่ วนบุคคล

ภาพเปรี ยบเทียบแผ่นป้ ายทะเบียนรถตามกฎหมายรถยนต์กบั กฎหมายขนส่ ง
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2. วิวฒ
ั นาการของกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับรถโรงเรียน
จากการศึกษาทบทวนกฎหมายรถยนต์ กฎหมายขนส่ ง และกฎหมายจราจรทางบก นับแต่อดี ตจนถึ ง
ปัจจุบนั พบความเป็ นมาและวิวฒั นาการของกฎหมายที่เกี่ยวกับรถโรงเรี ยน มีดงั นี้
2.1 กฎหมายรถยนต์
จากการศึ ก ษาทบทวนวรรณกรรมและกฎหมายที่ เกี่ ย วกับ รถยนต์ และการใช้ท างหลวงหรื อถนน
สาธารณะในอดีต พบว่า
ในปี พ.ศ.2444 ตรงกับ รั ช สมัย พระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเหล้าเจ้า อยู่หัว รั ช กาลที่ 5 ได้ท รงตรา
กฎหมายพระราชบัญญัติรถลาก ร.ศ.120 ขึ้ นใช้บงั คับ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อจัดระเบี ยบจราจรและควบคุ ม
กิจการรถลาก โดยกาหนดให้ประชาชนที่มีรถลากต้องไปจดทะเบียน โดยมีการกาหนดระยะทางและอัตราค่า
โดยสารด้วย และในปี พ.ศ.2448 ก็ได้ทรงตรากฎหมายพระราชบัญญัติรถจ้าง ร.ศ.214 กาหนดให้ลอ้ เลื่อนที่ใช้
บนถนนทางหลวงจะต้องจดทะเบียนและรับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ในปี พ.ศ.2459 ตรงกับ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงตรากฎหมาย
พระราชบัญ ญัติ ข นาดเกวี ย น พ.ศ.2459 โดยก าหนดให้ มี ที่ มี เกวี ย นต้อ งน าไปจดทะเบี ย น และกฎหมาย
พระราชบัญญัติลอ้ เลื่อน พ.ศ.2460 ซึ่ งใช้บงั คับเฉพาะล้อเลื่อนที่อยูใ่ นเขตจังหวัดพระนครธนบุรีตอ้ งจดทะเบียน
สาหรับกฎหมายที่ถือว่าเป็ นกฎหมายที่มีการควบคุมและกากับดูแลการขนส่ งและการเดินทางทางถนน
ทางหลวงฉบับแรกของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติลอ้ เลื่อน พ.ศ.2478 ซึ่ งได้บญั ญัติข้ ึนเพื่อใช้บงั คับแทน
พระราชบัญญัติลอ้ เลื่อน พ.ศ.2460 โดยมีเจตนาเพื่อควบคุมยานพาหนะที่ใช้กาลังขับเคลื่อนด้วยคนและสัตว์
ในปี พ.ศ.2473 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิ ปก พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ได้ทรง
ตรากฎหมายที่เกี่ ยวกับรถยนต์ฉบับแรกของประเทศไทยขึ้นใช้บงั คับ คือ พระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช
2473 (ต่ อมาในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ใช้ คาว่ า ยนต์ แทนคาว่ า ยนตร์ ) เพราะมีจานวนของรถยนต์
รถจักรยานยนต์ รถเมล์ และรถพ่วง เพิ่มจานวนมากขึ้ น และมี การนารถยนต์ออกมารับจ้างกันมากขึ้ น โดยมี
เสนาบดีทาหน้าที่รักษาการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และมีนายทะเบียนซึ่ งเป็ นเจ้าพนักงานซึ่ งเสนาบดีต้ งั
ให้ เป็ นนายทะเบี ย น ต่ อ มาได้มี ก ารออกกฎหมายพระราชบัญ ญัติ ร ถยนตร์ เพิ่ ม เติ ม อี ก หลายฉบับ เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ ในขณะนั้นๆ จนถึ ง พ.ศ.2522 ได้มีการแก้ไขครั้งใหญ่ โดยได้ยกเลิ กพระราชบัญญัติ
รถยนตร์ พุทธศักราช 2473 และประกาศใช้พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ขึ้นใช้บงั คับแทน ซึ่ งมีผลใช้บงั คับ
มาจนถึงปัจจุบนั
จากการศึกษาทบทวนพระราชบัญญัติรถยนตร์ พุทธศักราช 2473 และฉบับเพิ่มเติมทุกฉบับ รวมถึง
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พบว่า
1) กฎหมายรถยนต์ฉบับพ.ศ.2473 และฉบับพ.ศ.2522 ไม่มีบทบัญญัติใดกล่าวถึง “รถโรงเรี ยน”
2) มาตรา 22 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 เป็ นบทบัญญัติที่กาหนดเป็ นข้อยกเว้น
ของข้อห้ามตามวรรคแรก ที่ อนุ ญาตให้นารถยนต์ที่ไม่ใช่ รถโดยสารประจาทาง มาใช้รับส่ งนักเรี ยน คนงาน
นักท่องเที่ยว หรื อการรับส่ งผูโ้ ดยสาร เป็ นครั้งคราวได้ โดยต้องได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากนายทะเบียนก่อน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 22 บัญญัติไว้วา่
“ห้ามมิให้ผใู ้ ดใช้รถยนต์อื่นนอกจากรถโดยสารประจาทางรับจ้างรับคนโดยสาร ซึ่ งเสี ยค่าโดยสารเป็ น
รายตัวตามรายทางในทางที่ได้รับอนุญาตให้มีรถยนต์โดยสารประจาทางทางหรื อในเขตจากทางนั้นไม่เกินหนึ่ ง
ร้อยเมตร
ความในวรรคหนึ่ ง มิให้ใช้บงั คับในกรณี ที่เป็ นการรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน คนงาน นักท่องเที่ยวหรื อการ
รับส่ งผูโ้ ดยสารเป็ นครั้งคราวซึ่ งได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากนายทะเบียน
จะเห็ น ว่า ข้อ ความในมาตรา 22 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ รถยนต์ พ.ศ.2522 นี้ มิ ใ ช่ ก ารก าหนดนิ ย าม
ความหมายของคาว่า “รถโรงเรี ยน” เพียงแต่เป็ นการกาหนดเงื่ อนไขของการนารถตามกฎหมายรถยนต์มาใช้
รับส่ งนักเรี ยนเป็ นครั้งคราว เท่านั้น
2.2 กฎหมายการขนส่ งทางบก
จากรายงานการศึกษาและค้นคว้า เรื่ อง ปั ญหารถโดยสารประจาทางในจังหัดพระนคร-ธนบุรี โดย
พ .อ.ป ราก าร ภู วน ารถ นุ รั ก ษ์ แล ะคณ ะ นั ก ศึ ก ษ าวิ ช า พั ฒ น าก ารเศรษ ฐกิ จ รุ่ น ที่ 6 พ .ศ.2508
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้ก ล่ าวถึ งประวัติค วามเป็ นมาและวิวฒั นาการของรถโดยสารประจาทางของ
ประเทศไทยในอดี ต ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารประกาศใช้ ก ฎหมายพระราชบัญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ.2522
อย่างน่าสนใจโดยสรุ ป ดังนี้
รถโดยสารประจาทางไทยได้อุบตั ิข้ ึนเมื่อประมาณปี พ.ศ.2450 โดยในช่วงแรกๆ ใช้รถม้าเทียมเกวียน
ต่อมาได้วิวฒั นาการใช้รถบัสโดยสารรับส่ งผูโ้ ดยสาร ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของรถหรื อเจ้าของกิ จการในสมัยนั้นจะเป็ น
ผูก้ าหนดเส้นทางวิ่งรถและอัตราค่าโดยสารเองอย่างอิสระ ยังไม่มีกฎหมายควบคุ มเป็ นการเฉพาะจึงทาให้เกิ ด
ความวุน่ วายไม่เป็ นระเบียบ
ในปี พ.ศ.2473 กรมตารวจในสมัยนั้น จึ งได้ป ระกาศใช้ก ฎหมายหลายฉบับ เพื่ อให้เกิ ดความเป็ น
ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยเกี่ ย วกับ การใช้ ร ถบนถนนหรื อ ทางสาธารณะและกิ จ การรถโดยสารประจ าทาง และ
เป็ นหลัก ประกัน ของประชาชนทางด้า นความปลอดภัย ได้ แ ก่ พระราชบัญ ญัติ ร ถยนต์ พ.ศ.2473 และ
พระราชบัญญัติลอ้ เลื่ อน พ.ศ.2473 โดยกรมตารวจในสมัยนั้นได้อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติรถยนต์ส่วน
หนึ่ ง และพระราชบัญญัติจราจรทางบกอีกส่ วนหนึ่ ง เข้าควบคุมกาหนดเส้นทาง กาหนดระเบียบแบบแผนของ
รถโดยสารประจาทางให้ใกล้เคียงกับประเทศที่เจริ ญแล้ว
ต่อมา กระทรวงคมนาคมเห็ นว่า การขนส่ งผูโ้ ดยสารเป็ นภาระหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม และใน
ขณะนั้นยังไม่มีกฎหมายควบคุ มและจัดระเบียบกิจการขนส่ ง เช่นอารยประเทศ จึงเป็ นงานที่ไปฝากไว้กบั กรม
ตารวจและกรมเจ้าท่า แต่เมื่อประเทศไทยมีความเจริ ญก้าวหน้าขึ้น ยวดยานพาหนะเพิ่มจานวนมากขึ้น การที่จะ
หวังให้งานขนส่ งเป็ นงานที่มีสมรรถภาพจึงต้องกระทากันอย่างจริ งจัง โดยเจ้าหน้าที่ ซ่ ึ งจัดไว้โดยเฉพาะและ
ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ที่ซ่ ึ งมีอยูเ่ ฉพาะสาหรับการนี้ เท่านั้น กระทรวงคมนาคมในสมัยนั้น จึงได้เสนอนโยบายต่อ
รั ฐ บาลในสมั ย นั้ น ซึ่ งรั ฐ บาลมี ม ติ ใ ห้ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ข นส่ งขึ้ นมา และได้ มี ก ารประกาศใช้ เมื่ อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2497 โดยให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรี วา่ การกระทาทรวงมหาดไทย
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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รักษาการตามพระราชบัญญัติขนส่ ง พ.ศ.2497 กรมการขนส่ งทางบกจึงได้เริ่ มมีการควบคุมการขนส่ งรถโดยสาร
ประจาทางเป็ นครั้งแรกนับแต่น้ นั มา
จากการศึกษาทบทวน พระราชบัญญัติการขนส่ ง พ.ศ.2497 พบว่า พระราชบัญญัติการขนส่ ง พ.ศ.2497
เป็ นกฎหมายหลักของการขนส่ งทางบกฉบับแรกของประเทศ เกิ ดขึ้ นท่ามกลางสถานการณ์ ขอ้ เท็จจริ งทาง
สังคมที่มีการเปลี่ ยนแปลงในขณะนั้น และความจาเป็ นที่จะต้องมีหน่ วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ต้ งั ขึ้ นโดยเฉพาะ
เพื่อทาหน้าที่ในการควบคุมและกากับดูแล โดยได้กาหนดให้มีการควบคุมการประกอบการขนส่ งไว้ 4 ประเภท
ที่ตอ้ งขออนุ ญาต ได้แก่ การขนส่ งประจาทาง การขนส่ งสาธารณะ การขนส่ งส่ วนบุ คคล และการขนส่ งด้วย
เครื่ องทุ่นแรง โดยผูป้ ระกอบการจะต้องได้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ ง และมีคณะกรรมการควบคุ มการ
ขนส่ ง เพื่อทาหน้าที่ควบคุมและกากับดูแลให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติขนส่ ง พ.ศ.2497 กาหนด
จนถึงปี พ.ศ.2522 จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 ประกาศขึ้นบังคับใช้โดย มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ควบคุมและ
กากับดู แลการกระกอบการขนส่ งทางถนน ทั้งการขนส่ งคน การขนส่ งสัตว์ และการขนส่ งสิ นค้า โดยการออก
ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ ง มีการควบคุ มการประกอบกิ จการตั้งแต่การเข้ามาประกอบกิ จการ และระหว่าง
การประกอบกิ จการ ก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขในการประกอบกิ จการ และครอบคลุ ม ในเรื่ องของการ
บริ ก าร เพื่ อ ให้ เกิ ดความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อย ไม่ เกิ ด การขัดแย้ง ระหว่างผูป้ ระกอบการ และป้ อ งกัน มิ ใ ห้
ประชาชนต้องเสื่ อมประโยชน์จากการใช้บริ การ อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 มิได้
ใช้บงั คับแก่การขนส่ งที่อยูภ่ ายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ เช่น รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน
เจ็ดคน เป็ นต้น
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 กาหนดให้มีใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งไว้ห้าประเภท
ได้แ ก่ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ประจ าทาง ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ไม่ ป ระจาทาง ใบอนุ ญ าต
ประกอบการจนส่ ง โดยรถโดยสารขนาดเล็ ก ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ส่ ว นบุ ค คล และใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่ งระหว่างประเทศ ซึ่ งใบอนุญาตประกอบการขนส่ งแต่ละประเภท จะกาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขส าหรับ การจดทะเบียนรถและการใช้รถ ส าหรับ รถตามใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งนั้นๆ เพื่อให้
เป็ นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน
จากการศึกษาทบทวนพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 ในช่ วงเริ่ มแรกที่มีการประกาศใช้
พบว่า พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 มิได้มีการกาหนดนิ ยามของคาว่า “รถโรงเรี ยน” ไว้ และไม่มี
บทบัญญัติมาตราใดกล่าวถึงการใช้รถรับส่ งนักเรี ยนไว้ดว้ ยเช่นกัน
ต่อมาในปี พ.ศ.2526 กระทรวงคมนาคมจึงได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) ออกตามความ
ในพระราชบั ญ ญั ติก ารขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 (กฎกระทรวงเป็ นกฎหมายล าดับ รองจากพระราชบั ญ ญัติ )
สาหรับรถและการใช้รถรับส่ งนักเรี ยนขึ้นเป็ นการเฉพาะ ซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางด้านความปลอดภัย
สาหรับการใช้รถรับส่ งนักเรี ยน และกาหนดให้ใช้ชื่อของรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน นั้นว่า “รถโรงเรียน” ซึ่ ง
ถือได้วา่ กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) นี้ เป็ นกฎหมายที่เกี่ยวกับรถโรงเรี ยน ฉบับแรกของประเทศไทย
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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หากนับ ย้อ นไปในอดี ต ก่ อ นหน้ าในปี พ.ศ.2522 ซึ่ งเป็ นปี ที่ มี ก ารออกกฎหมายสามฉบับ ได้แ ก่
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขนส่ ง
ทางบก พ.ศ.2522 ขึ้นใช้บงั คับในเวลาติดต่อกัน กฎหมายที่มีผลใช้บงั คับก่อนปี พ.ศ.2522 ได้แก่ พระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ.2473 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2477 และพระราชบัญญัติการขนส่ ง พ.ศ.2497 กฎหมาย
ทั้งสามฉบับนี้ไม่มีกฎหมายฉบับใดกล่าวถึงรถโรงเรี ยนไว้แต่อย่างใด ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะในยุคสมัยนั้นนักเรี ยน
ยังมีเป็ นจานวนน้อยและเรี ยนอยูก่ บั โรงเรี ยนในหมู่บา้ นและในตาบล การเดินทางของนักเรี ยนเพื่อไปโรงเรี ยนจึง
ยังไม่เป็ นประเด็นสาคัญเหมือนกับยุคสมัยนี้ที่จะต้องใช้รถที่กาหนดขึ้นเป็ นการเฉพาะ
กฎกระทรวงฉบับ ที่ 22 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติก ารขนส่ งทางบก พ.ศ.2522
ก าหนดนิ ย ามความหมายของ “รถโรงเรี ย น” ให้ ห มายความว่ า “รถที่ โ รงเรี ย นใช้ รั บ ส่ ง นั ก เรี ย น และให้
หมายความรวมถึงรถที่ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งนาไปใช้ในการรับส่ งนักเรี ยนเพื่อการศึกษาปกติ”
การจดทะเบียนเป็ นรถโรงเรี ยนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) นี้ กฎหมายการขนส่ งทางบก
มิได้แยกชนิ ดของแผ่นป้ ายทะเบียนรถไว้ต่างหากจากรถประเภทอื่นๆ ดังนั้น รถที่จดทะเบียนเป็ นรถโรงเรี ยนก็
จะได้รับแผ่นป้ ายทะเบี ยนรถ ซึ่ งอยู่ในหมวดเดี ยวกับ รถโดยสารส่ วนบุ คคล เป็ น แผ่นป้ ายทะเบี ยนรถสี ขาว
หมวดป้ ายทะเบียนกาหนดประเภทรถ เป็ นตัวเลขสี ดา ขึ้นต้นด้วย 40
ในระยะแรกของการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) นั้น ยังมิได้กาหนดให้รถโรงเรี ยน
ต้องมี สี เหลื องคาดสี ดา และห้ามติ ดฟิ ล์ม กรองแสงหรื อห้ ามติ ดม่ าน รถโรงเรี ยนในช่ วงนั้น จึงมี สี ของตัวรถ
เหมือนกับรถทัว่ ๆ ไป จะมีขอ้ สังเกตถึงความแตกต่าง คือ รถโรงเรี ยนจะมีป้ายข้อความว่า “รถโรงเรี ยน” และ
ไฟสัญญาณกระพริ บ เท่านั้น ดังนั้น รถโรงเรี ยนในช่วงสมัยนั้น ตัวรถจึงยังไม่มีสีเหลืองคาดสี ดา

ภาพตัวอย่ าง แสดงรถโรงเรียนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) ตัวรถไม่ต้องมีสีเหลืองคาดสีดา
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ต่อมา ในปี พ.ศ.2537 กระทรวงคมนาคมในยุคสมัยนั้น ได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2537)
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ.2533 ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม กฎกระทรวงฉบับ ที่ 22
(พ.ศ.2526) โดยกาหนดให้ ยกเลิกการถอดหรื อปิ ดคลุมข้อความรถโรงเรี ยนเมื่อไม่ได้ใช้รถ และให้เพิ่มข้อ 2 ทวิ
ให้รถโรงเรี ยนต้องใช้สีเหลื องคาดสี ดา เป็ นสี ของตัวรถ และข้อ 2 ตรี กาหนดให้ กระจกรถโรงเรี ยนต้องเป็ น
กระจกที่โปร่ งใส และห้ามนาวัสดุอื่นใดมาติดหรื อบังที่กระจกหรื อกล่าวได้วา่ ติดฟิ ล์มกรองแสงและม่าน ดังนี้
“ข้อ 2 ทวิ รถโรงเรี ยนต้องใช้สีเหลืองเป็ นสี ของตัวถังรถ และให้มีสีดาคาดตลอดรอบตัวถังรถยกเว้น
ด้านหน้ารถจานวนหนึ่ งเส้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่าสิ บเซนติเมตรแต่ไม่เกิ นยี่สิบเซนติเมตรโดยเริ่ มตั้งแต่แนว
ขอบหน้าต่างด้านข้างรถลงมาสิ บเซนติเมตร”
“ข้อ 2 ตรี กระจกรถโรงเรี ยนต้องเป็ นกระจกที่ โปร่ งใสสามารถมองเห็ นสภาพภายในรถและสภาพ
การจราจรภายนอกรถได้ชดั เจน และห้ามมิให้นาวัสดุอื่นใดมาติดหรื อบังส่ วนหนึ่งส่ วนใดของกระจกเว้นแต่เป็ น
การติ ดเครื่ องหมายหรื อเอกสารตามที่ ก ฎหมายก าหนด หรื อการติ ดวัส ดุ ส าหรับ บังหรื อกรองแสงแดดไว้ที่
ด้านบนของกระจกกันลมด้านหน้าตามขนาดที่กรมการขนส่ งทางบกกาหนด"
ผลของกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2537) ทาให้ นับแต่น้ นั เป็ นต้นมา รถโรงเรี ยนจึงมีสีเหลื องคาดสี
ดา และห้ามติดฟิ ล์มกรองแสงที่กระจกรถ
อนึ่ ง เหตุ ผลในการประกาศใช้ก ฎกระทรวงฉบับ ที่ 47 (พ.ศ.2537) มี ดังนี้ “เนื่ องจากปรากฏว่าการ
กาหนดให้รถโรงเรี ยนต้องถอดแผ่นป้ ายหรื อปิ ดคลุมข้อความว่า "รถโรงเรี ยน" ซึ่ งติดอยูท่ ี่ดา้ นหน้าและด้านท้าย
ของตัว รถ เมื่ อ มิ ไ ด้ใ ช้ ร ถนั้ น เป็ นรถโรงเรี ย นตามกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 22 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. 2522 ได้ก่อให้เกิ ดปั ญหาในทางปฏิ บตั ิเพราะการถอดแผ่นป้ ายหรื อปิ ด
คลุมข้อความดังกล่าวกระทาได้ยากและไม่สะดวก สมควรยกเลิกข้อกาหนดดังกล่าวประกอบกับสมควรกาหนด
สี ของรถโรงเรี ยนให้แตกต่างจากรถอื่ น และกาหนดห้ามมิ ให้นาวัสดุ อื่นใดที่ติดหรื อบังไว้บนกระจกของรถ
โรงเรี ยน เว้นแต่เป็ นการติดเครื่ องหมายหรื อเอกสารที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการป้ องกันอันตรายและ
เพิ่มความปลอดภัยให้แก่นกั เรี ยนจึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้”(รก.2537/38ก/38/7 กันยายน 2537)
ต่อมา ในปี พ.ศ.2539 กระทรวงคมนาคมก็ได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 51 (พ.ศ.2539) กาหนดให้รถ
โรงเรี ยนที่จดทะเบียนไว้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2536) ให้แก้ไขปรับปรุ งรถให้เป็ นไปตาม ข้อ 2 ทวิ
ให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 7 กันยายน 2540
ด้วยเหตุน้ ี นับแต่วนั ที่ 7 กันยายน 2540 เป็ นต้นมา รถโรงเรี ยนทุกคันในประเทศไทยที่จดทะเบียนเป็ น
รถโรงเรี ยน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2536) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก จึงมีสี
เหลืองคาดสี ดา และห้ามติดฟิ ล์มกรองแสงและม่าน นับแต่น้ นั มา
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถโรงเรี ยน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) มีดงั นี้
1. เป็ นรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายการขนส่ งทางบก มาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 หรื อ มาตรฐาน 3 ที่มี
ทางขึ้นลงของนักเรี ยนด้านข้างตัวรถ
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กฎกระทรวงฉบับนี้ กาหนดลักษณะเฉพาะของรถโรงเรี ยน กล่าวคือ จะต้องมีทางขึ้นลงของนักเรี ยน
ที่ตวั รถด้านข้างเท่านั้น จะใช้รถที่มีทางขึ้นลงท้ายรถเหมือนรถกระบะลักษณะสองแถวไม่ได้ ส่ วนรถที่นามาจด
ทะเบียนเป็ นรถโรงเรี ยนได้น้ นั จะต้องมีลกั ษณะดังนี้
1.1 รถมาตรฐาน 1 หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศพิเศษ ที่ มีห้องโดยสารแยกเป็ นสัดส่ วนจากห้องผู ้
ขับรถ มีหอ้ งสุ ขภัณฑ์ แต่มีที่สาหรับผูโ้ ดยสารยืน
1.2 รถมาตรฐาน 2 หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศ ห้องโดยสารไม่แยกออกเป็ นสัดส่ วนกับห้องผู ้
ขับรถ ไม่มีหอ้ งสุ ขภัณฑ์ มีที่สาหรับผูโ้ ดยสารยืนหรื อไม่ก็ได้
1.3 รถมาตรฐาน 3 หมายถึ ง รถโดยสารที่ ไ ม่ มี เครื่ อ งปรั บ อากาศ ห้ อ งโดยสารไม่ แยกออกเป็ น
สัดส่ วนกับห้องผูข้ บั รถ ไม่มีหอ้ งสุ ขภัณฑ์ มีที่สาหรับผูโ้ ดยสารยืนหรื อไม่ก็ได้
2. ตัวรถต้องใช้สีเหลืองคาดสี ดา ตามแบบที่กรมการขนส่ งทางบกกาหนด
3. ตัวรถด้านหน้าและด้านท้าย ต้องมีป้ายข้อความว่า “รถโรงเรี ยน” ตัวหนังสื อสี ดา มีความสู งไม่นอ้ ย
กว่า 15 เซนติ เมตร บนแผ่นป้ ายพื้ นสี ส้ม สะท้อนแสง ขนาดกว้างอย่างน้อย 35 เซนติ เมตร ยาวอย่างน้อย 85
เซนติเมตร และมองเห็ นได้ชดั เจนในระยะไม่นอ้ ยกว่า 50 เมตร และเมื่อไม่ใช้เป็ นรถโรงเรี ยน ให้ถอดแผ่นป้ าย
หรื อปิ ดคลุมข้อความ
4. ตัวรถด้านหน้าและด้านท้ายทั้งสองฝั่ง ต้องมีไฟสัญญาณสี เหลืองอาพันปิ ดเปิ ดเป็ นระยะ เพื่อให้ผขู ้ บั
รถที่สวนทางมาและตามหลัง มองเห็นได้ในระยะไม่นอ้ ยกว่า 150 เมตร
5. ในรถต้องมี เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาเป็ น ดังนี้ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก และเหล็กชะแลง ที่เก็บไว้
ในที่ปลอดภัย มองเห็นง่ายและสามารถหยิบใช้ง่าย
6. ในรถต้องมี ป้ ายแสดงข้อความเตือนเรื่ องความปลอดภัยในการโดยสาร ตามที่กรมการขนส่ งทางบก
กาหนด หรื อตามที่กรมการขนส่ งทางบกให้ความเห็นชอบ
7. ต้องมี ผู ค้ วบคุ ม ดู แลนัก เรี ย น ที่ มี อายุไม่ น้อ ยกว่า 18 ปี ประจาอยู่ใ นรถตลอดเวลาที่ ใ ช้รถรั บ ส่ ง
นักเรี ยน เพื่อควบคุมดูแลและช่วยเหลือนักเรี ยน
8. ผูข้ บั รถ ต้องได้รับใบอนุญาตให้เป็ นผูข้ บั รถตามกฎหมายขนส่ งทางบก มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี และ
ไม่มีประวัติเสี ยหายอันเกิดจากการขับรถ
9. ต้องรับส่ งนักเรี ยนถึงที่อยูอ่ าศัยหรื อสถานที่ที่ตกลงไว้กบั ผูป้ กครอง

ภาพแสดง รถโรงเรียนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) หลังวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2540
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(ผู้เขีย น : ข้ อ สั ง เกตที่ น่ า สนใจ เกี่ ย วกั บ กรณี ที่ ก ฎกระทรวงฉบั บ ที่ 47 (พ.ศ.2537) ก าหนดให้ รถ
โรงเรี ยนต้ องใช้ สีเหลืองคาดสี ดาเป็ นสี ของตัวรถ ทั้งที่กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) ซึ่ งเป็ นกฎหมายฉบับ
แรกของรถโรงเรี ยน มิได้ กาหนดเป็ นหลักเกณฑ์ เงื่อนไขไว้ แต่ อย่ างใด ซึ่ งโดยหลักคิดทางด้ านความปลอดภัย ที่
รถโรงเรี ยนจะต้ องได้ รับการระมัดระวังเป็ นพิ เศษจากรถอื่ นที่ใช้ ทางร่ วมกันแล้ ว ควรที่ จะต้ องกาหนดให้ รถ
โรงเรี ยนใช้ สีเหลื องคาดสี ดาเป็ นสี ของตัวรถ นับแต่ ที่ได้ มีการประกาศใช้ กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526)
เพราะเหตุใด จึ งเพิ่งได้ กาหนดขึน้ มาในภายหลังจากที่ได้ ประกาศใช้ กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) มาแล้ ว
ถึ ง 11 ปี เหตุผลหนึ่ งที่ ผ้ ูเขียนขอยกขึ น้ กล่ าวอ้ างอิ ง กล่ าวคื อ หลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขของการกาหนดให้ รถ
โรงเรี ยนต้ องใช้ สีเหลืองคาดสี ดาเป็ นสี ของตัวรถ มาจากข้ อกาหนด ข้ อ 12 แห่ งระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่ า
ด้ วยการควบคุ ม ดู แลการใช้ รถโรงเรี ย น พ.ศ.2536 ซึ่ งประกาศใช้ ก่ อนที่ ก ระทรวงคมนาคม จะประกาศใช้
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2537) เป็ นเวลา 1 ปี ซึ่ งอาจแสดงให้ เห็นว่ า ในยุคสมัยนั้น แนวคิ ดของผู้บริ หาร
กระทรวงคมนาคมและแนวคิดทางกฎระบบกฎหมาย ยังมิได้ ให้ ความสาคัญแก่ รถโรงเรี ยน และการเดินทางของ
นักเรี ยน ซึ่ งอาจจะมีมุม มองว่ า นั กเรี ยนสามารถเดิ นทางไปโรงเรี ยนด้ วยรถโดยสารประจาทางและมีค วาม
ปลอดภัยในระดับที่กฎหมายกาหนดอยู่แล้ ว จึงเป็ นเหตุให้ มองข้ าม ข้ อเท็จจริ งทางด้ านความปลอดภัยซึ่ งเป็ น
ลั ก ษณะเฉพาะของรถโรงเรี ย น และ มองข้ า มการจั ด รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารของรถโดยสารประจ าทางให้
สนองตอบต่ อความต้ องการในการเดินทางของนักเรียน โดยอาจมีมมุ มองว่ า นักเรี ยนเป็ นเพียงผู้โดยสารคนหนึ่ง
ที่มีความต้ องการทางด้ านการบริ การเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไป ซึ่ งเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ นักเรี ยนส่ วนใหญ่
ของประเทศ ไม่ นิยมใช้ บริ การรถโดยสารประจาทางเป็ นยานพาหนะในการเดิ นทางไปโรงเรี ยน แต่ ใช้ บริ การ
ของรถรั บส่ งนักเรี ยนในปั จจุบันแทน)
2.3 กฎหมายจราจรทางบก
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวกับประวัติกฎหมายการจราจรทางบก พบว่า ในปี พ.ศ.2470
ในจังหวัดกรุ งเทพ มีรถยนต์ไม่ถึง 1,000 คัน และมีถนนไม่กี่สายที่รถยนต์วงิ่ ได้โดยสะดวก ถนนระหว่างจังหวัด
ยังไม่มี แม้ในจังหวัดธนบุรีที่ติดกับจังหวัดกรุ งเทพ ก็ไม่มีถนนและไม่มีรถยนต์ และในขณะนั้นยังไม่มีตารวจ
จราจร ในยุคสมัยนั้นกฎหมายพระราชบัญ ญัติรถยนต์ พ.ศ.2463 และกฎหมายลัก ษณะอาญา รศ.121 ได้ให้
อานาจตารวจในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเดินทางขนส่ งทางถนน และในสมัยนั้นยังไม่มีคาว่า จราจร
ต่ อ มาในปี พ.ศ.2475 รถยนต์ช นิ ด ต่ า ง ๆ ในจัง หวัด กรุ ง เทพและจัง หวัด ธนบุ รี ได้มี เพิ่ ม มากขึ้ น
ประกอบกับได้มีการเปิ ดใช้งานสะพานพุทธยอดฟ้ า มีอุบตั ิเหตุ เกิ ดเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ.2477 กรมตารวจใน
ขณะนั้น จึงได้จดั ตั้ง“กองจัดยวดยาน” เพื่อทาหน้าที่ออกตรวจและควบคุมการจราจร และต่อมาในปี เดียวกันนั้น
กรมตารวจได้เสนอร่ างพระราชบัญญัติจราจรทางบกต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้ออกเป็ นกฎหมาย โดย
ดัดแปลงมาจากหลักกฎหมายจราจรของประเทศอังกฤษ โดยมี พันตารวจเอก ซี .บี.ฟอลเล็ต เป็ นผูย้ กร่ าง คาว่า
จราจรซึ่ งมีอยูใ่ นกฎหมายพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2477 จึงกระจายไปสู่ ประชาชนคนไทย นับแต่
นั้นมา
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ต่อมาด้วยความเจริ ญทางสังคมและการขับเคลื่ อนระบบเศรษฐกิ จของประเทศจากสังการเกษตรไปสู่
สังคมอุตสาหกรรม ทาให้รถยนต์มีความจาเป็ นในการเดินทางและการขนส่ งสิ นค้ามากขึ้น มีการพัฒนารถและ
เครื่ อ งยนต์ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น กฎหมายพระราชบัญ ญัติ จราจรทางบก พ.ศ.2477 จึ งได้มี ก ารแก้ไ ข
ปรับปรุ ง ไปสู่ ความทันสมัย และต่อมาใน พ.ศ.2522 จึงได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2477
และตราพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ขึ้นใช้บงั คับแทน มาจนถึงปั จจุบนั นี้
จากการศึกษาทบทวน พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2477 พบว่า ไม่มีบทบัญญัติมาตราใด
กล่ าวถึ ง “รถโรงเรี ยน” แต่อย่างใด และจากการศึกษาทบทวน พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ.2522 และ
พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบกฉบับ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พบว่ า มี เพี ย งมาตรา 4 ที่ ไ ด้ ก าหนดนิ ย ามของค าว่ า
“รถโรงเรี ยน” หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที่โรงเรี ยนใช้รับส่ งนักเรี ยน เท่านั้น
2.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่ าด้ วยการควบคุมดูแลการใช้ รถโรงเรียน พ.ศ.2536
ในปี พ.ศ.2536 กระทรวงศึกษาธิ การ ในฐานะหน่ วยงานที่มีอานาจหน้าที่ โดยตรงในการควบคุ ม
และกากับดูแลการดาเนินการและการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาต่างๆ ทัว่ ประเทศ ทั้งที่
เป็ นของรั ฐ และของเอกชน ได้ ป ระกาศใช้ ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม ดู แ ลการใช้
รถโรงเรี ยน พ.ศ.2536 เพื่อเป็ นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการควบคุมดูแลรถที่โรงเรี ยนนามาใช้รับส่ งนักเรี ยน
หรื อที่เรี ยกว่า “รถโรงเรี ยน” โดยระเบียบดังกล่าว ได้กาหนดนิ ยมความหมายของคาว่า “รถโรงเรี ยน” ไว้อย่าง
ชัดเจน ได้กาหนดขอบเขตบทบาทอานาจหน้าที่ ของโรงเรี ยน คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ผูค้ วบคุมดูแลนักเรี ยน
และก าหนดให้ มี ผูด้ าเนิ น กิ จการโรงเรี ย น เพื่ อท าหน้าที่ ในการควบคุ ม ดู แลการรั บ ส่ งนัก เรี ยนให้ เกิ ดความ
ปลอดภัยและทาหน้าที่ในการคัดเลือกตรวจสอบผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยนและผูค้ วบคุมดู แลนักเรี ยน อีกทั้งยังได้
กาหนดลักษณะของรถที่ นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน อุ ป กรณ์ ส่วนควบที่ รถโรงเรี ยนพึ งต้องมี และกาหนดให้รถ
โรงเรี ยนต้องใช้สีเหลืองคาดดาตามแบบที่กรมการขนส่ งทางบกกาหนด
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรี ยน พ.ศ.2536 ได้กาหนดให้รถ
ที่โรงเรี ยนสามารถนามาใช้รับส่ งนักเรี ยนและมีความหมายเป็ นรถโรงเรี ยนได้น้ นั จะต้องเป็ นรถที่เป็ นประเภท
ใดประเภทหนึ่ ง ดังต่อไปนี้ กล่าวคือ ประเภทแรก รถที่ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งนาไปใช้ในการ
รั บ ส่ งนั ก เรี ยนเพื่ อ การศึ ก ษาปกติ ประเภทที่ ส อง รถที่ โ รงเรี ยนให้ บุ ค คลภายนอกมารั บ ส่ งนั ก เรี ยน
เพื่อการศึกษาปกติ
ประเภทแรก รถที่ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งนาไปใช้ในการรับส่ งนักเรี ยนเพื่อการศึกษา
ปกติ ซึ่ งหมายถึ ง รถตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 โดยรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนได้จะต้องเป็ นรถมาตรฐาน
1 คื อ รถโดยสารปรั บ อากาศพิ เศษ หมายความว่า รถที่ ใ ช้ในการขนส่ ง ผูโ้ ดยสาร มี เครื่ อ งปรั บอากาศ ห้อ ง
สุ ขภัณฑ์ ไม่มีที่สาหรับผูโ้ ดยสารยืน รถมาตรฐาน 2 คื อ รถโดยสารปรับอากาศ หมายความว่า รถที่ใช้ในการ
ขนส่ งผูโ้ ดยสาร มีเครื่ องปรับอากาศ ไม่มีหอ้ งสุ ขภัณฑ์ มีและไม่มีที่สาหรับผูโ้ ดยสารยืน หรื อรถมาตรฐาน 3 คือ
รถโดยสารที่ ไม่มีเครื่ องปรับอากาศ หมายความว่า รถที่ใช้ในการขนส่ งผูโ้ ดยสาร ไม่มีเครื่ องปรับอากาศ ไม่มี
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ห้องสุ ขภัณฑ์ มี และไม่มีที่สาหรั บผูโ้ ดยสารยืน ที่ ต่อตัวถังให้มีทางขึ้นลงข้างรถ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4
(พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 ข้อ 10 (1) (2) และ (3) ใช้สีเหลืองคาด
ด า มี อุ ป กรณ์ ส่ วนควบตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวงที่ อ อกตามความในมาตรา 71 วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญ ญัติก ารขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 รถที่ โรงเรี ยนนามาใช้รับ ส่ งนัก เรี ย นนี้ จะเป็ นรถของโรงเรี ย น
โดยตรงก็ได้ หรื อเป็ นรถที่โรงเรี ยนมีสัญญาเช่ากับบุคคลอื่นเพื่อนามาใช้รับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนก็ได้
ประเภทที่สอง รถที่โรงเรี ยนให้บุคคลภายนอกมารับส่ งนักเรี ยนเพื่อการศึกษาปกติ ซึ่ งหมายถึ ง
รถของบุ คคลอื่ นที่ โรงเรี ยนอนุ ญาตให้นามาใช้รับ ส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยน ในกรณี รถของบุ คคลภายนอกที่
โรงเรี ยนให้นามารับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนได้ จะต้องเป็ นรถที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ งให้นาไปใช้ใน
การรับส่ งนักเรี ยนได้ กล่าวคือ ต้องเป็ นรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายขนส่ งเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยน สี เหลืองคาดดา
ตัวถังมีทางขึ้นลงข้างรถ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 ประกอบด้วย กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตาม
ความในพระราชบัญ ญัติก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ.2522 ข้อ 10 (1) (2) และ (3) และการอนุ ญ าตหรื อ การให้
บุคคลภายนอกนารถมารับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนได้น้ นั จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 4
ของระเบียบกระทรวงศึกษาฯ ด้วย กล่าวคือ ต้องมีผดู ้ าเนินกิจการรถโรงเรี ยน ซึ่ งหมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่
ให้บริ การรับส่ งนักเรี ยนโดยอยูใ่ นการกากับดูแลของโรงเรี ยน
จากการศึกษาทบทวนกฎหมายทั้งสี่ ฉบับดังที่กล่าวมานี้ จะเห็นว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วย
การควบคุมดู แลการใช้รถโรงเรี ยน พ.ศ.2536 เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526)
ซึ่ งออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 หรื อกล่าวได้วา่ รถที่โรงเรี ยนจะนามาใช้รับส่ ง
นักเรี ยนได้ ต้องเป็ นรถที่ จดทะเบียนตามกฎหมายขนส่ งเท่ านั้น (ป้ ายทะเบี ยนรถขึ้ นต้นด้วยเลข 40 หรื อ 41)
และในประการสาคัญ แม้วา่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การฉบับดังกล่าวนี้ จะเป็ นเพียงประกาศและมีสถานะใน
ลาดับที่ต่ากว่าพระราชบัญญัติและกฎกระทรวง แต่ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิ การฉบับนี้ ก็เป็ นกฎหมายเพียง
ฉบับเดียว ที่ กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการควบคุ มและกากับดู แลการใช้รถโรงเรี ยนของบุ คคลต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้อง มีการกาหนดนิ ยามความหมายของคาว่า “รถโรงเรี ยน” ไว้อย่างชัดเจน และยังได้กาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของรถที่ มีลกั ษณะเป็ น “รถโรงเรี ยน” ตามกฎหมาย และประเภทของรถที่ ส ามารถนามาใช้เป็ น
“รถโรงเรี ยน” ไว้อย่างชัดเจน ที่ผเู ้ กี่ยวข้องทุกภาคส่ วนจะต้องปฏิบตั ิตามอีกด้วย
จากการศึกษาทบทวน พบว่า รถที่จะมีความหมายเป็ น “รถโรงเรี ยน” อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่วา่
รถนั้น จะเป็ นรถของโรงเรี ย นหรื อเป็ นรถของบุ ค คลอื่ น ๆ ก็ ตาม รถคัน นั้น จะต้องเป็ นรถที่ จดทะเบี ยนตาม
กฎหมายขนส่ ง คือ กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) ซึ่ งออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก
พ.ศ.2522 และมีสีเลื องคาดดา มีทางขึ้นลงด้านข้าง(รถหมวดป้ ายทะเบียนขึน้ ต้ นด้ วยเลข 40 หรื อ 41 หรื อ 42)
เท่านั้น แต่ถา้ เป็ นรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์ หรื อเป็ นรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายขนส่ ง ให้ได้รับ
ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งประจาทางหมวดทะเบียนรถขึ้นต้นด้วยเลข 10 ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่
ประจาทางหมวดทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลข 30 และหมวดทะเบียนรับจ้างพิเศษขึ้นต้นด้วยเลข 36 และแม้วา่ จะใช้สี
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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เหลื อ งคาดด าและมี ท างขึ้ นลงข้ า งรถ ก็ ไ ม่ ถื อ ว่ า รถนั้ นเป็ น “รถโรงเรี ย น” แต่ อ ย่ า งใด ดั ง ที่ ก ล่ า วมานี้
“รถโรงเรี ยน” จึงมีที่มาจาก กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) ซึ่ งออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ ง
ทางบก พ.ศ.2522 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรี ยน พ.ศ.2536
กฎหมาย / ปี พ.ศ.

พ.ศ. 2473

พ.ศ.2477

พ.ร.บ.รถยนต์ 2473

พ.ศ.2497

พ.ศ.2522

พ.ศ.2526

พ.ศ.2536

พ.ศ.2547 เป็ นต้นมา

ฉบับใหม่

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2477

ฉบับใหม่

พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522

ฉบับใหม่

กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งฯ ประกาศใช้
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรี ยน พ.ศ.2536 ประกาศใช้
ตารางแสดงความเป็ นมาของกฎหมายรถโรงเรียน

3. องค์ ประกอบของการเป็ นรถโรงเรียนตามกฎหมาย
คาว่า “รถโรงเรี ยน” เป็ นคาที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายสามฉบับ ดังนี้
ฉบับแรก พระราชบัญ ญัติ จ ราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 4 (22) ได้ ก าหนดนิ ย ามของค าว่ า “รถ
โรงเรี ยน” หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที่โรงเรี ยนใช้รับส่ งนักเรี ยน
ฉบับที่ สอง กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.
2522 ได้กาหนดคานิ ยาม “รถโรงเรี ยน” หมายความว่า รถที่โรงเรี ยนใช้รับส่ งนักเรี ยน และให้
ความรวมถึ งรถที่ ผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ งน าไปใช้ใ นการรั บ ส่ งนัก เรี ย นเพื่ อ
การศึกษาตามปกติ
ฉบับที่สาม ระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการควบคุ มดูแลการใช้รถโรงเรี ยน พ.ศ.2536 ข้อ 3 ได้
กาหนดนิ ยามว่า “รถโรงเรี ยน” หมายความว่า รถที่ โรงเรี ยนใช้รับ ส่ งนัก เรี ยน และให้ค วาม
รวมถึ ง รถที่ ไ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง น าไปใช่ ใ นการรั บ ส่ ง นัก เรี ย น และรถที่
โรงเรี ยนให้บุคคลภายนอกมารับส่ งนักเรี ยน เพื่อการศึกษาตามปกติ
กฎหมายทั้งสามฉบับ นี้ ให้นิยามความหมายของค าว่า “รถโรงเรี ยน” ไว้สอดคล้องตรงกัน คื อ
รถโรงเรียนเป็ นรถที่โรงเรียนใช้ รับส่ งนักเรียน ซึ่ งคาว่า “ใช้” ในประโยคดังกล่าวเป็ นคากริ ยาของคาว่าโรงเรี ยน
ซึ่ งหมายถึง โรงเรี ยนเป็ นผูม้ ีสิทธิ ในการใช้รถคันนั้นรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยน แต่ถา้ โรงเรี ยนไม่มีสิทธิ ใช้รถ
คันดังกล่าวรับส่ งนักเรี ยน ก็ตอ้ งถือว่า รถคันนั้นไม่ใช่รถรับส่ งนักเรี ยนตามนิยามของกฎหมายทั้งสามฉบับนี้
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คาว่า “รถโรงเรียน” ตามนิยามของกฎหมายทั้งสามฉบับนี้ อาจจาแนกองค์ประกอบตามกฎหมาย
ของการเป็ นรถโรงเรี ยน ได้ดงั นี้
(1) การมีสิทธิใช้ รถ
นิ ย ามของกฎหมายทั้ง สามฉบับ มี ถ้อ ยค าที่ ต รงกัน กล่ า วคื อ “เป็ นรถที่ โ รงเรี ย นใช้รั บ ส่ ง
นักเรี ยน” ซึ่ งหมายถึง ต้องเป็ นรถที่โรงเรี ยนมีสิทธิ ในการใช้รถคันนั้นรับส่ งนักเรี ยนของตนเอง ซึ่ งจะเป็ นสิ ทธิ
ที่เกิดขึ้นโดยกฎหมาย เช่น เป็ นเจ้าของรถตามทะเบียนรถ หรื อสิ ทธิ ที่เกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญาซึ่ งเป็ นสิ ทธิ โดย
พฤตินยั ก็ได้ เช่น รถที่โรงเรี ยนว่างจ้างมาใช้รับส่ งนักเรี ยน เป็ นต้น
สิ ทธิในการใช้รถ ตามเจตนาของกฎหมาย หมายถึง โรงเรี ยนจะโดยผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนหรื อ
ครู ที่ได้รับมอบหมาย ต้องเป็ นผูม้ ีอานาจหรื อมีสิทธิ ในการใช้รถคันนั้นรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยน ซึ่ งสามารถ
จาแนกได้เป็ นสองกรณี กล่าวคือ
กรณี แรก เป็ นรถของโรงเรี ยนหรื อที่โรงเรี ยนเป็ นเจ้าของในฐานะผูถ้ ื อกรรมสิ ทธิ์ หรื อผูม้ ีสิทธิ
ครอบครอง ถ้าโรงเรี ยนใช้รถคันนั้นในกิจการของโรงเรี ยนและใช้ในการรับส่ งนักเรี ยนด้วย กรณี น้ ี ก็ตอ้ งถือว่า
ในระหว่างที่โรงเรี ยนใช้รถคันนั้นรับส่ งนักเรี ยน รถคันนั้นก็มีสถานะเป็ นรถโรงเรี ยนตามนิ ยามของกฎหมายทั้ง
สองฉบับ และส่ งผลให้ โรงเรี ยนมี หน้าที่ ที่ จะต้องปฏิ บ ตั ิ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ ก าหนดตามระเบี ย บ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารฯ แต่ ถ้าโรงเรี ยนไม่ ได้ใช้รถคันนั้น รั บ ส่ งนัก เรี ยน ก็ ต้องถื อว่ารถคัน นั้นไม่ ได้เป็ นรถ
โรงเรี ยนตามนิยามของกฎหมาย
กรณี ที่ ส อง เป็ นรถของบุ ค คลภายนอก กรณี น้ ี กฎหมายมี เจตนาให้โรงเรี ย นมี อานาจอย่า ง
สมบูรณ์ ในการใช้รถของบุ คคลภายนอกนั้นรั บส่ งเรี ยนของโรงเรี ยน เช่ น การกาหนดจานวนนักเรี ยนบนรถ
การกาหนดเส้นทางและจุดรับส่ งนักเรี ยน เป็ นต้น ซึ่ งอานาจในการใช้รถรับส่ งนักเรี ยนตามเจตนาของกฎหมาย
ทั้งสองฉบับนี้ ต้องเป็ นอานาจฝ่ ายเดียวของโรงเรี ยน ที่มีอานาจในการใช้รถเหนื อกว่าอานาจของบุคคลภายนอก
ที่เป็ นเจ้าของรถ ซึ่ งเหมือนกับอานาจของผูป้ ระกอบการที่ได้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งตามกฎหมายการ
ขนส่ งทางบก มีอานาจหรื อมีสิทธิ ในการใช้รถที่เข้าร่ วมประกอบการ เหนือกว่าอานาจของผูเ้ ข้าร่ วมที่เป็ นเจ้าของ
รถหรื อผูค้ รอบครอง แต่ ถ้าโรงเรี ยนไม่มี อานาจในการใช้รถของบุ คคลภายนอกรั บ ส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยน
ก็ตอ้ งถือว่า รถของบุคคลภายนอกที่นามารับส่ งนักเรี ยนนั้น ไม่ใช้รถโรงเรี ยน ตามนิยามของกฎหมาย
(2) อานาจในการกากับดูแล
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) ซึ่ งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 ไม่มีบทบัญญัติกาหนดให้โรงเรี ยนมีอานาจหน้าที่ในการ
กากับดูแลรถโรงเรี ยนไว้แต่อย่างใด แต่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรี ยน
พ.ศ.2536 ได้กาหนดไว้ใน ข้อ 5. ให้โรงเรี ยนมีหน้าที่ในการกากับดูแลการจัดรถโรงเรี ยน ไว้ 3 ประการ ดังนี้
1) กากับดูแลการจัดรถโรงเรี ยนของผูด้ าเนินกิจการรถโรงเรี ยน
2) จัดให้มีทะเบียนรถโรงเรี ยน ทะเบียนประวัติของพนักงานขับรถ และผูค้ วบคุมดูแลนักเรี ยน
ตามแบบที่กาหนด
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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3) รายงานผลการใช้รถโรงเรี ยนต่ออธิ บดีกรมเจ้าสังกัด หรื อส่ วนราชการที่ควบคุมดูแลสาหรับ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรื อหน่วยงานที่ควบคุมดูแลที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่สาหรับ
จังหวัดอื่น ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง ตามแบบที่กาหนดในกรณีทเี่ กิดอุบัติเหตุให้ รายงานให้ ทราบเป็ นการด่ วน
อานาจหน้าที่ ของโรงเรี ยนตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การ ข้อ 5. นี้ เรี ยกว่า อานาจในการ
สั่งการหรื ออานาจในการควบคุมและกากับดู แล ซึ่ งถือว่าเป็ นเงื่อนไขที่สาคัญที่สุด เพราะลาพังโรงเรี ยนมีสิทธิ
ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยน แต่ไม่มีอานาจในการควบคุ มและกากับดู แลการจัดการใดๆ ของรถที่นามาใช้
รับส่ งนักเรี ยนเลย ก็ยงั ไม่อาจถื อได้วา่ รถคันนั้นอยู่ในการควบคุมและกากับดู แลจากโรงเรี ยน และมีผลให้รถ
คันนั้นไม่ใช่รถโรงเรี ยนตามกฎหมาย
(3) ประเภทของรถทีน่ ามาใช้ รับส่ งนักเรียน
พระราชบัญ ญัติ จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 4 (22) ก าหนดให้ รถที่ โรงเรี ย นสามารถ
นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนและมีความหมายเป็ นรถโรงเรี ยนได้น้ นั จะต้องเป็ นรถบรรทุกคนโดยสาร ตามมาตรา 4
(21) ได้กาหนดนิ ยามว่า รถบรรทุกคนโดยสาร หมายความว่า รถยนต์ที่สร้ างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารเกิ น
เจ็ดคน และตามความในมาตรา 4 (16) ได้กาหนดนิ ยมว่า รถยนต์ หมายความว่า รถที่มีลอ้ ตั้งแต่สามล้อและเดิน
ด้วยกาลังเครื่ องยนต์ กาลังไฟฟ้ าหรื อพลังงานอื่น ยกเว้นรถที่เดิ นบนราง ซึ่ งตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ.2522 ประเภทของรถที่โรงเรี ยนนามาใช้รับส่ งนักเรี ยน และมีความหมายเป็ นรถโรงเรี ยน ก็คือ รถยนต์ที่มี
ล้อตั้งแต่ ส ามล้อ เดิ น ด้วยก าลังเครื่ องยนต์ ก าลังไฟฟ้ าหรื อพลังงานอื่ น ที่ ถู ก สร้ างขึ้ นเพื่ อให้ นามาใช้รับ ส่ ง
นักเรี ยนของโรงเรี ยน โดยมีที่นงั่ บนรถเกินกว่าเจ็ดคน
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เป็ นกฎหมายที่ถูกตราขึ้นเพื่อ
ใช้บงั คับสาหรับการจัดระเบียบและจัดระบบในการขับขี่รถบนท้องถนน มิใช่ กฎหมายสาหรับการจัดประเภท
ลักษณะของรถสาหรับการจดทะเบียนและเรี ยกเก็บภาษีรถ ดังนั้น รถที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครองรถหรื อ
ผูข้ บั ขี่ รถได้นามาใช้ขบั ขี่บ นถนนหรื อทางสาธารณะ จึงต้องมี ความถู ก ต้องและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของกฎหมายพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522
ด้วยเหตุน้ ี การที่โรงเรี ยนจะนารถมาใช้รับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
โรงเรี ยนจะต้องปฏิ บตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการควบคุ มดู แลการใช้รถโรงเรี ยน พ.ศ.2536
ประกอบด้วย กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522
กล่าวคือ ต้องเป็ นรถที่ จดทะเบียนเป็ นรถโรงเรี ยนตามกฎหมายขนส่ ง ใช้สีเหลืองคาดดา มี ทางขึ้นลงด้านข้าง
ไม่วา่ รถคันนั้นจะเป็ นรถที่โรงเรี ยนเป็ นเจ้าของ หรื อเป็ นรถของบุคคลภายนอกที่โรงเรี ยนมีสิทธิ นามาใช้รับส่ ง
นักเรี ยนของโรงเรี ยน ก็ตาม
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4. สถานการณ์ ทางสั งคมและกฎหมาย ของรถโรงเรียน
ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น กระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ งทาง
บก พ.ศ.2522 และระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม ดู แ ลการใช้ ร ถโรงเรี ย น พ.ศ.2536
เป็ นกฎหมายหลักของรถโรงเรี ยน ที่เป็ นบทบังคับเด็ดขาดให้โรงเรี ยนและผูอ้ ื่นที่จะนารถมาใช้วงิ่ รับส่ งนักเรี ยน
ของโรงเรี ยนภายใต้การควบคุมและกากับดูแลจากโรงเรี ยนจะต้องปฏิบตั ิตาม และจะนารถประเภทหรื อลักษณะ
อย่า งอื่ น ที่ น อกเหนื อ จากที่ ก ฎหมายทั้ง สองฉบับ ก าหนดไว้ม าใช้รับ ส่ ง นัก เรี ย นก็ ไ ม่ ไ ด้ ดังจะเห็ น ได้จ าก
ข้อ ก าหนดในกฎหมายที่ ก าหนดให้ รถโรงเรี ย นต้องเป็ นรถที่ จดทะเบี ย นรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการตาม
กฎหมายขนส่ ง และตัวรถต้องมีสีเหลืองคาดสี ดา มีทางขึ้นลงด้านข้าง มีอุปกรณ์ ส่วนควบตามที่กาหนด และ
ต้องมีป้ายข้อความว่า “รถโรงเรี ยน” ติดไว้ที่ตวั รถข้างหน้าและข้างหลัง มีไฟกระพริ บที่ตวั รถทั้งสองด้านทาง
หน้ารถและหลังรถและเปิ ดไฟสัญญาณกระพริ บเมื่อมีนกั เรี ยนอยู่ในรถ เพื่อแสดงให้ผูข้ บั รถคันอื่นทราบว่า มี
นักเรี ยนอยูใ่ นรถ และยังกาหนดให้มีกลไกในการควบคุมและกากับดู แลรถโรงเรี ยนให้เกิดความปลอดภัย ด้วย
การกาหนดอานาจหน้าที่ของโรงเรี ยน คนขับรถ คนดูแลนักเรี ยน และผูด้ าเนินการรถโรงเรี ยน โดยอานาจหน้าที่
ในการควบคุ มและกากับดูแลรถโรงเรี ยน เป็ นอานาจที่กฎหมายกาหนดรับรองให้เป็ นอานาจของทางโรงเรี ยน
เพื่อจะได้ควบคุมและกากับดูแลการใช้รถโรงเรี ยนให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินทางของนักเรี ยน ไม่วา่ รถคัน
นั้นจะเป็ นของโรงเรี ยนหรื อของบุ คคลอื่นๆ ก็ตาม ดังที่ กล่ าวมานี้ จะเห็ นว่า กฎหมายให้ความสาคัญกับความ
ปลอดภัยของนักเรี ยนในระหว่างเดิ นทางเป็ นอย่างมาก จึงได้กาหนดให้รถโรงเรี ยนต้องมีลกั ษณะที่พิเศษและ
รู ปแบบการดูแลช่วยเหลือที่แตกต่างไปจากรถโดยสารประเภทอื่นๆ
หากนับ เวลาจากปี ที่ ป ระกาศใช้ก ฎหมายจนถึ งเวลานี้ ปี พ.ศ.2561 นับ ว่าเป็ นเวลาถึ ง 35 ปี แล้ว ที่
กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) ประกาศใช้ และเป็ นเวลา 25 ปี ที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ดังกล่าวได้
ประกาศใช้ และจากหลักการที่ ว่า กฎหมายเป็ นเครื่ องมื อในการขับเคลื่ อนสังคมให้มีความเจริ ญก้าวหน้าและ
พัฒนาประเทศ การชี้ วดั ความสาเร็ จของกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) และระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ
ที่ มี อ ายุ ถึ ง 35 ปี และ 25 ปี ตามล าดับ ก็ ต้อ งพิ จ ารณาจากจ านวนรถที่ จ ดทะเบี ย นเป็ นรถโรงเรี ย นตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) นับแต่ปี พ.ศ.2526 จนถึ งปี พ.ศ.2561 ว่ามี จานวนรถโรงเรี ยนจดทะเบียน
สะสมเป็ นจานวนเท่ าไร เพื่ อเปรี ย บสั ดส่ วนจานวนรถโรงเรี ย นที่ จดทะเบี ย นสะสมกับ จานวนโรงเรี ย นทั่ว
ประเทศและจานวนนักเรี ยนที่เดินทางไปโรงเรี ยนด้วยรถโรงเรี ยนมีสัดส่ วนต่อกันอย่างไร
จากการสื บค้นข้อมูลทางสถิ ติของกรมการขนส่ งทางบก ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการจด
ทะเบียนรถโรงเรี ยนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) ปรากฏว่า ไม่มีขอ้ มูลการจดทะเบียนรถโรงเรี ยนแต่
อย่างใด ทาให้ไม่ทราบว่า ณ ปั จจุบนั มีรถโรงเรี ยนจดทะเบียนแล้วกี่คนั
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายจะได้กาหนดให้ “รถโรงเรี ยน” มีลกั ษณะที่แตกต่างไปจากรถโดยสาร
อื่นๆ ทัว่ ไป มีกลไกในการควบคุมและกากับดูแลเพื่อให้รถโรงเรี ยนมีความปลอดภัยต่อการเดินทางของนักเรี ยน
ก็ตาม แต่ขอ้ เท็จจริ งที่ปรากฏอย่างชัดเจน โรงเรี ยนหลายแห่งไม่ใช้รถโรงเรี ยนที่จดทะเบียนตามกฎหมายขนส่ ง
รับส่ งนักเรี ยน แต่ใช้รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์เป็ นรถโรงเรี ยน ด้วยสาเหตุสาคัญหลายประการ ดังนี้
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1. ประเทศไทยไม่ใช่ผผู ้ ลิตรถบัสโดยสาร การนารถบัสทั้งคันเข้ามาในประเทศจะต้องเสี ยภาษีในราคา
ที่ สู ง กว่า ตัว รถหลายเท่ า ท าให้ ไ ม่ เป็ นที่ นิ ย มใช้ ร ถบัส ที่ ป ระกอบส าเร็ จ รู ป มาจากต่ า งประเทศ มาใช้ เป็ น
รถโรงเรี ยนในประเทศไทย หากจะนารถกระบะ 6 ล้อ ซึ่ งมีราคาถูกกว่า ทาการต่อเติมดัดแปลงกระบะรถจากการ
ขึ้นลงท้ายรถเป็ นทางขึ้นลงข้างรถ ก็จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการทาตัวถังที่สูง และยังต้องเสี ยค่ารับรองแบบทาง
วิศวกรรมในการจดทะเบียนรถอีก ด้วย นับว่าเป็ นการยุ่งยากและเพิ่มค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของรถหรื อผูท้ ี่ จะจด
ทะเบียนรถโรงเรี ยนเป็ นอย่างมาก และในภายหลังถ้าเลิกใช้รถคันนี้เป็ นรถโรงเรี ยน ก็จะไม่มีราคาในการขายต่อ
และอาจจะต้องเสี ยเงินในการทาให้รถอยูใ่ นสภาพเหมือนรถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ปกติทวั่ ไป
2. อาชี พ ใช้รถรั บ จ้างเป็ นรถโรงเรี ยนเพื่ อรั บ ส่ งนัก เรี ย นของโรงเรี ยน ไม่ เป็ นนิ ย มในประเทศไทย
เพราะค่าจ้างที่ได้รับจากโรงเรี ยนไม่สูงมากพอ ต่อความเสี่ ยงและความรับผิดต่อความปลอดภัยของนักเรี ยน และ
การจัดทารถให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
3. ข้อกาหนดให้ผขู ้ บั รถจะต้องมีใบอนุ ญาตขนส่ งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่มีลกั ษณะ
เป็ นการจากัดสิ ท ธิ ข องผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญ าตขับ รถอย่างไม่ เป็ นธรรม และท าให้ เกิ ดความยุ่งยากในการปฏิ บ ัติ
จะต้องหาผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตมาแล้วเกิน 3 ปี ในขณะที่การขับรถโดยสารประจาทางหรื อไม่ประจาทาง สามารถ
ขับรถได้ในทันที่ที่มีใบอนุญาตขับรถ
4. ข้อก าหนดห้ามรถโรงเรี ยนติ ดฟิ ล์ม กรองแสงหรื อม่ าน ซึ่ งโรงเรี ยนต่ างๆ และผูป้ ระกอบการรถ
โรงเรี ยนต่างไม่เห็นพ้องด้วย แม้ว่าจะเป็ นข้อกาหนดทางด้านความปลอดภัยเพื่อป้ องกันการหลงลื มนักเรี ยนไว้
ในรถ และเพื่อให้ผขู ้ บั รถคันอื่นที่ใช้ทางร่ วมกันและบุคคลที่อยูภ่ ายนอกได้มองเห็นว่าในรถมีนกั เรี ยนอยู่ จะได้
ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นกว่าปกติ ก็ตาม แต่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ ยวกับรถโรงเรี ยน ก็กาหนดให้รถโรงเรี ยน
ต้องมี ผูค้ วบคุ มดู แลนักเรี ยนอยู่บนรถด้วยตลอดเวลา จึงเป็ นไปได้ยากที่จะหลงลื มนักเรี ยนไว้บนรถ จึงไม่มี
ความจาเป็ นที่ระเบียบจะต้องกาหนดห้ามมิให้รถโรงเรี ยนติดฟิ ล์มกรองแสง ประกอบกับเมืองไทยมีอากาศร้อน
จาเป็ นที่ รถยนต์จะต้อ งติ ดฟิ ล์ ม กรองแสง เพื่ อช่ วยลดอุ ณ หภู มิ ใ นรถและรั ก ษาระดับ ความเย็น ไว้ในรถได้
ตลอดเวลา รถโรงเรี ย นที่ ไ ม่ ติดฟิ ล์ม กรองแสง ก็ จะไม่ มี นัก เรี ย นขึ้ นโดยสารบนรถ ท าให้ โรงเรี ย นไม่ ใช้รถ
โรงเรี ยนที่จดทะเบียนตามกฎหมายขนส่ งทางบก เพราะข้อกาหนดขัดแย้งกับข้อเท็จจริ งของการใช้รถ
5. ข้อกาหนดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ที่ กาหนดให้มี ผูด้ าเนิ นกิ จการรถโรงเรี ยน ซึ่ งในทาง
ปฏิ บตั ิ โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ จะไม่มีผูด้ าเนิ นกิ จการรถโรงเรี ยน เพราะเป็ นการติ ดต่อว่าจ้างระหว่างโรงเรี ยนกับ
เจ้าของรถเป็ นรายบุ คคลหลายๆ คน หากมีผูด้ าเนิ นกิ จการรถโรงเรี ยนจะทาให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพราะ
อาจจะต้องว่าจ้างบุคคลอื่นมาทาหน้าที่ เป็ นผูด้ าเนิ นกิ จการโรงเรี ยน และไม่สามารถตกลงกันได้ว่าเจ้าของรถ
โรงเรี ยนหรื อโรงเรี ยน จะต้องเป็ นผูแ้ บกรับภาระค่าใช้จ่ายของผูด้ าเนินกิจการรถโรงเรี ยน
ด้วยเหตุดงั ที่กล่าวมานี้ จึงพบว่า โรงเรี ยนเอกชนหลายแห่ งและโรงเรี ยนของรัฐที่มีฐานะทางการเงินดี
จะใช้รถยนต์ที่จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์มาใช้รับส่ งนักเรี ยน แทนการใช้รถโรงเรี ยนที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายการขนส่ งทางบก ไม่ว่าจะเป็ นรถของโรงเรี ยนและรถของบุคคลภายนอกที่โรงเรี ยนรับจ้างให้รับส่ ง
นัก เรี ย นของโรงเรี ย นและหลัง จากที่ มี รถตู ้เริ่ ม เป็ นที่ แ พร่ ห ลายในประเทศไทย เมื่ อ ประมาณปี พ.ศ.2540
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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เป็ นต้นมา โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ก็หนั ไปใช้รถตูท้ ี่จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์เป็ นรถโรงเรี ยน และแม้วา่ จะมี
ทางขึ้นรถข้างรถ สามารถจดทะเบี ยนเป็ นรถโรงเรี ยนได้อย่างถู กต้องตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526)
แต่โรงเรี ยนก็เลื อกที่ จะจดทะเบี ยนรถตูเ้ หล่านั้นเป็ นรถยนต์ส่วนบุ คคลตามกฎหมายรถยนต์ เพราะไม่มีความ
ยุง่ ยากและข้อปฏิบตั ิที่มากมายดังที่กฎหมายการขนส่ งทางบกกาหนด
5. บทสรุ ป
ตามที่กล่าวมาข้างต้นในบทนี้ สามารถสรุ ปได้วา่
1) “รถโรงเรี ย น” เกิ ด ขึ้ น โดยกฎหมายการขนส่ ง ทางบก คื อ กฎกระทรวงฉบับ ที่ 22 (พ.ศ.2526)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 ประกอบด้วย ระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การ
ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรี ยน พ.ศ.2526
2) การใช้ รถรั บ ส่ งนัก เรี ย น และมี ค วามหมายเป็ น “รถโรงเรี ย น” ตามกฎหมาย รถนั้น จะต้องจด
ทะเบียนตามกฎหมายพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522
3) “รถโรงเรี ยน” หมายถึง รถของโรงเรี ยนหรื อบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตามกฎหมายขนส่ งเป็ นรถรับส่ ง
นักเรี ยน และโรงเรี ยนนามาใช้รับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยน ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลจากโรงเรี ยน
4) ในปั จจุบนั โรงเรี ยนไม่นิยมจดทะเบียนรถโรงเรี ยน หากแต่นารถที่จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์
มาใช้รับส่ งนักเรี ยน และเรี ยกว่ารถโรงเรี ยน เพราะไม่มีความยุง่ ยากในการปฏิบตั ิ./

ภาพแสดง รถตู้ทจี่ ดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์ และโรงเรียนนามาใช้ เป็ นรถโรงเรียน
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บทที่ 3 ข้ อมูลพืน้ ฐานและกฎหมายเกีย่ วกับ “รถรับส่ งนักเรียน”
1. ความนา
ในบทที่ผา่ นมา ได้กล่าวถึงความเป็ นมาและวิวฒั นาการของรถโรงเรี ยน ซึ่ งเป็ นรถที่มีข้ ึนโดยนัยของ
กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) ซึ่ ง ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 ซึ่ งเป็ น
กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับรถโรงเรี ยน และระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรี ยน
พ.ศ.2536 ตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ รถที่โรงเรี ยนจะนามาใช้รับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนได้
จะต้อ งเป็ นรถที่ จ ดทะเบี ย นตามกฎหมายขนส่ ง ตัว รถมี สี เหลื อ งคาดสี ด า มี ท างขึ้ น ลงทางข้า งรถ เท่ า นั้ น
โดยกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ มีความมุ่งหมายให้รถโรงเรี ยนมีความปลอดภัยต่อการใช้เป็ นยานพาหนะในการ
เดินทางของนักเรี ยน มีกลไกในการควบคุมตรวจสอบและกากับดูแล
แต่ ในความเป็ นจริ งที่ เกิ ดขึ้ น ด้วยหลัก เกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ ก ฎหมายทั้งสองฉบับ ก าหนดไว้อ ย่า ง
เฉพาะเจาะจง ไม่มีความยืดหยุน่ และไม่สามารถปรับให้เหมาะสมกับบริ บทของพื้นที่และสถานการณ์ ต่างๆ ได้
เช่ น การก าหนดอายุ ข องผูข้ ับ รถที่ จะต้อ งมี อ ายุเกิ น 25 ปี ขึ้ น ไป และได้รับ ใบอนุ ญ าตให้ เป็ นผูข้ ับ รถตาม
กฎหมายขนส่ งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ในขณะที่การเป็ นผูข้ บั รถประเภทอื่นๆ ตามกฎหมายขนส่ ง ไม่มีขอ้ จากัด
เหมือนการเป็ นผูข้ บั รถโรงเรี ยน จึงเป็ นสาเหตุทาให้โรงเรี ยนต่างๆ ไม่นิยมใช้รถโรงเรี ยนในการรับส่ งนักเรี ยน
หรื อกล่าวได้ว่า ไม่จดทะเบียนรถเป็ นรถโรงเรี ยนตามกฎหมายขนส่ ง หากแต่ใช้รถที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
รถยนต์มาใช้รับส่ งนักเรี ยน มีป้ายข้อความว่ารถโรงเรี ยน และเรี ยกว่า รถโรงเรี ยน
ที่จะกล่าวต่อไปในบทนี้ เป็ นรถอีกประเภทหนึ่งที่มีการนามาใช้รับส่ งนักเรี ยนไปโรงเรี ยนและกลับมา
ยังบ้าน ซึ่ งไม่ใช่ รถโรงเรี ยนตามกฎหมายขนส่ ง และไม่ได้เป็ นรถที่โรงเรี ยนเป็ นผูน้ ามาใช้รับส่ งนักเรี ยนของ
โรงเรี ยน และมิ ได้อยู่ในการควบคุ ม กากับ ดู แลจากโรงเรี ยน หากแต่ รถประเภทที่ จะกล่ าวถึ งต่อไปในบทนี้
เป็ นรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์และตามกฎหมายการขนส่ งทางบกที่ เป็ นของชาวบ้าน และชาวบ้าน
เป็ นผูน้ ามาใช้รับจ้างผูป้ กครองหลายๆ คน เพื่อรับส่ งนักเรี ยนไปโรงเรี ยนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเอง โดยไม่ได้
อยูใ่ นการควบคุมดูแลจากโรงเรี ยน
2. นิยามความหมาย “รถรับส่ งนักเรียน”
จากการสื บ ค้น บทความ บทวิจยั รายงานการศึ ก ษาและวรรณกรรมต่ าง ๆ ปรากฏว่า ยัง ไม่ มี ผูใ้ ด
ได้ศึกษาประวัติความเป็ นมาของ “รถรั บส่ งนักเรี ยน” ไว้ ว่าเกิ ดขึ้ นเมื่อใดและอย่างไร คงมี หลักฐานบ่งชี้ จาก
ระเบี ยบกฎหมายที่ กรมการขนส่ งประกาศขึ้ นมาบังคับ ใช้ และกาหนดให้รถที่ ชาวบ้านนามาใช้รับจ้างรั บส่ ง
นักเรี ยนจะต้องมีป้ายข้อความติดไว้ที่ตวั รถเสมือนเป็ นการตั้งชื่ อรถ ซึ่ งก็มีการเปลี่ ยนแปลงไปตามวาระของผู ้
ออกระเบียบกฎหมายที่ตอ้ งการให้เป็ นไป
ระเบี ยบกรมการขนส่ งทางบก ว่าด้วยการขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ใช้รถในการรั บ จ้างรั บ ส่ ง
นักเรี ยน พ.ศ.2547 ข้อ 4 ซึ่ งประกาศใช้โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ.2522 ให้นิยามของคาว่า “รถรับส่ งนักเรี ยน” หมายความว่า รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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เกิ นสิ บ สองคน( รย.2) ตามกฎหมายรถยนต์ที่ นาไปใช้ในการรั บจ้างรั บ ส่ งนัก เรี ยน และกาหนดให้รถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนนั้น มีป้ายข้อความว่า “รถรับ-ส่ งนักเรี ยน”
ต่ อ มา กฎกระทรวงก าหนดความปลอดภัย ในการรั บ จ้างบรรทุ ก คนโดยสาร พ.ศ.2555 ข้อ 5 (2)
กาหนดให้รถรับส่ งนักเรี ยนมีแผ่นป้ ายข้อความว่า “รถโรงเรี ยน” ติดไว้ที่ดา้ นหน้าและด้านท้ายของตัวรถ นับแต่
นั้นมาจนถึงปั จจุบนั
จะเห็ น ว่า กฎหมายสองฉบับ ก าหนดป้ า ยข้อ ความที่ รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นจะต้อ งมี ต่ างกัน และหาก
พิจารณาในด้านของการมีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมายแล้ว ก็ตอ้ งใช้ป้ายข้อความว่า “รถโรงเรี ยน” ตามที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวงกาหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุ กคนโดยสาร พ.ศ.2555 เพราะยังมีผลบังคับใช้เป็ น
กฎหมายอยูใ่ นปั จจุบนั ส่ วนระเบียบกรมการขนส่ งทางบก ว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้ใช้รถในการ
รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน พ.ศ.2547 ศาลปกครองสู งสุ ดได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนระเบียบฉบับนี้ไปแล้ว จึง
มีผลทาให้ระเบียบฉบับดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมายได้ต่อไป
แต่เนื่ องจาก คาว่า “รถโรงเรี ยน” เป็ นคาที่เกิ ดขึ้นตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) ซึ่ งออกตาม
ความในพระราชบัญ ญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 และโดยนิ ย ามความหมายตามกฎกระทรวงฉบับ นี้ ก็
สะท้อนให้เห็ นภาพของสังคมและบริ บทแวดล้อมของการเป็ นรถโรงเรี ยนอย่างชัดเจนและถูกต้องตามลักษณะ
การใช้รถ เป็ นการสื่ อไปยังกลุ่มผูถ้ ูกบังคับใช้กฎหมายโดยตรง
แต่ในด้านของ รถที่ ชาวบ้านนามาใช้รับ จ้างผูป้ กครองรั บส่ งนักเรี ยน ซึ่ งมี ลกั ษณะที่ แตกต่างกับ รถ
โรงเรี ย นอย่ า งสิ้ น เชิ ง หากจะก าหนดให้ ร ถที่ ช าวบ้ า นน ามาใช้ รั บ จ้า งรั บ ส่ ง นั ก เรี ย น มี ป้ า ยข้อ ความว่ า
“รถโรงเรี ยน” ก็จะทาให้สังคมและผูท้ ี่ ตอ้ งถู กบังคับใช้กฎหมายได้แก่ ผูข้ บั รถ และผูบ้ งั คับใช้กฎหมายได้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกิดการสับสน เพราะข้อความหรื อวลีซ่ ึ งเป็ นภาษาทางกฎหมายมิได้สื่อความหมายว่า เป็ นรถที่
ชาวบ้านนามาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน แต่ถา้ ใช้ป้ายข้อความว่า “รถรับส่ งนักเรี ยน” จะทาให้ผตู ้ อ้ งถูกบังคับใช้
กฎหมาย และผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย รวมถึงสังคม มีเข้าใจวัตถุ ประสงค์และเจตนาของกฎหมายได้ในทันที อย่าง
ชัดเจนว่า หมายถึง รถที่ชาวบ้านนามาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
ด้วยเหตุ น้ ี จึงควรกาหนดให้ รถที่ ชาวบ้านนามาใช้รับจ้างรั บส่ งนักเรี ยนมี ชื่อ และกาหนดให้มี ป้าย
ข้อความว่า “รถรับส่ งนักเรี ยน” และต่อไปในรายงานการศึกษานี้ ก็จะเรี ยกว่า “รถรับส่ งนักเรี ยน”
ดังนั้น เพื่อให้คานิ ยามความหมายของคาว่า “รถรับส่ งนักเรี ยน” มีความครอบคลุ มและสอดคล้องกับ
บริ บทข้อเท็จจริ งในพื้นที่ จึงกาหนดนิ ยามความหมายของ คาว่า “รถรั บส่ งนักเรี ยน” หมายถึง “รถที่ชาวบ้ าน
นามาใช้ รับจ้ างผู้ปกครอง เพื่ อรั บส่ งนั กเรี ยนจากบ้ านไปยังโรงเรี ยนและจากโรงเรี ยนกลับมายังบ้ านเป็ นการ
ประจา ตามเงื่อนไขการว่าจ้ างทีต่ กลงกัน”
3. ความเป็ นมาและวิวฒ
ั นาการทางกฎหมายของ “รถรับส่ งนักเรียน”
“รถรับส่ งนักเรี ยน” แม้วา่ จะยังไม่ได้มีผใู ้ ดทาการศึกษาเก็บบันทึกความเป็ นมาและวิวฒั นาการ ไว้เป็ น
เอกสารหรื อมีการศึกษาค้นคว้าความเป็ นมาของรถรับส่ งนักเรี ยนมาก่อน แต่อาจกล่าวได้วา่ มีความเป็ นมาควบคู่
กับ ความเป็ นมาของรถโดยสารประจาทางอย่างต่อเนื่ องเพี ยงแต่ในอดี ตที่ ผ่านมา รถรั บ ส่ งนักเรี ยนมี อยู่เป็ น
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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จานวนน้อยชัว่ ระยะเวลาหนึ่ งในระยะทางใกล้ๆ ภายในเขตตาบลและอาเภอเท่านั้น แต่ในช่ วงเวลาต่อๆ มา
ประเทศไทยมีการพัฒนาความเจริ ญไปตามลาดับ จานวนประชากรต่อปี มีเพิ่มจานวนมากขึ้น ความต้องการของ
ประชาชนทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ก็มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ความต้องการที่เพิ่มขึ้น
เหล่านี้ ในสังคมชนบทไม่ได้ทาให้พฤติกรรมของคนในชุมชนหรื อหมู่บา้ น ต้องกลายเป็ นคนที่มีพฤติกรรมเดี่ยว
หรื อสังคมเดี่ยวเหมือนกับคนที่อยูใ่ นเมืองหลวงหรื อตามหมู่บา้ นจัดสรรต่างๆ หากแต่ความสัมพันธ์ของคนใน
ชนบทยังคงมีพฤติกรรมของสังคมกลุ่ม ยังคงมีน้ าใจให้ความช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันอย่างเหนียวแน่น
ด้วยความสัมพันธ์ในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันของคนในสังคมชนบทไทย ที่ฝังแน่นเป็ นขนบธรรมเนียม
ประเพณี และยึดถือปฏิบตั ิต่อกันมานานนับแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั การใช้รถรับส่ งเฉพาะบุตรหลานของตนเองไป
โรงเรี ยน ก็ตอ้ งพัฒนาไปสู่ การรับบุตรหลานของคนข้างบ้านและญาติพี่นอ้ งไปโรงเรี ยนด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
และในที่สุดเมื่อความต้องการและความจาเป็ นของผูป้ กครองมี เพิ่มมากขึ้ น รถรับส่ งนักเรี ยนต้องวิวฒั นาการ
ตนเองไปสู่ การรั บจ้าง และยึดเป็ นอาชี พ เพื่ อสร้ างรายได้ให้แก่ ตนเองและครอบครัว ในปั จจุบนั (พ.ศ.2561)
คาดการณ์วา่ ทั้งประเทศไทย มีรถที่ชาวบ้านนามาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 คัน และน่ าจะมี
จานวนเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ผา่ นมายังไม่มีประเด็นที่เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุของรถรับส่ งนักเรี ยนที่
มีความรุ นแรง จนเป็ นสาเหตุให้สังคมเกิ ดความสนใจเป็ นพิเศษ แม้แต่หน่ วยงานภาครัฐก็ยงั เพิกเฉยและละเลย
ต่อการควบคุมและกากับดูแลการประกอบอาชีพใช้รถรับส่ งนักเรี ยนของชาวบ้าน
จนกระทัง่ ในปี พ.ศ.2558 ได้เกิดเหตุรถรับส่ งนักเรี ยนเกิดอุบตั ิเหตุและมีนกั เรี ยนเสี ยชีวติ เช่น กรณี เมื่อ
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 ได้เกิ ดเหตุรถตูร้ ับส่ งนักเรี ยนชนประสานงานกับรถกระบะที่วิ่งสวนทางมา และ
แซงรถที่วงิ่ อยูข่ า้ งหน้าไม่พน้ จึงชนเข้ากับรถตูร้ ับส่ งนักเรี ยนที่วงิ่ รถอยูใ่ นช่องทางเดินรถของตนเองอย่างรุ นแรง
ท าให้นัก เรี ย นเสี ย ชี วิต 1 ราย และบาดเจ็บ 13 คน ซึ่ งนัก เรี ย นส่ วนใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ค าดเข็ ม ขัด นิ รภัย และกรณี
อุบตั ิเหตุเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ.2558 เวลาประมาณ 17.30 น.ได้เกิ ดเหตุรถที่ชาวบ้านนามารับส่ งนักเรี ยน
โรงเรี ยนนราสิ ขาลัยและโรงเรี ยนบางนราวิทยา อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส ได้เกิดเหตุรถผูข้ บั รถเกิดอาการ
วูบหลับ ในขณะขับ รถ เป็ นเหตุ ให้เท้าเหยียบคันเร่ งรถ และพุ่งตกลงข้างทางด้วยความเร็ ว 120 กิ โลเมตรต่ อ
ชัว่ โมง แล้วไปชนเข้ากับต้นไม้ขา้ งทาง เป็ นเหตุให้ผูข้ บั รถเสี ยชีวติ ทันที และนักเรี ยนที่อยูใ่ นรถคันนั้นเสี ยชี วิต
ในที่เกิดเหตุ 9 ราย และบาดเจ็บสาหัสอีก 2 ราย ดังภาพข่าวที่แสดงนี้
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อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับรถที่ชาวบ้านนามารับส่ งนักเรี ยน ในปี พ.ศ.2558 ดังที่กล่าวมานี้ นับว่าสร้างความ
สู ญเสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ ครับครั วของนักเรี ยนและสังคมเป็ นอย่างมาก จึงเป็ นประเด็นปั ญหาที่
สังคมและหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ต่างหันมาให้ความสนใจให้ความสาคัญ และหาทางแก้ไขให้รถ
รับส่ งนักเรี ยนเหล่านั้น มีความปลอดภัยต่อการใช้เป็ นยานพาหนะในการเดินทางของนักเรี ยน
จากการลงพื้นที่ ด้วยการสัมภาษณ์ บุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับรถรับ ส่ งนักเรี ยนและรถโดยสารประจาทาง
ได้แก่ คนขับ รถรั บ ส่ งนักเรี ยน คนขับ รถโดยสารประจาทาง ผูป้ ระกอบการรถโดยสารประจาทาง ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ครู ผูป้ กครองนักเรี ยน ผูใ้ หญ่บา้ น กานัน ผูน้ าชุ มชนท้องถิ่ น เจ้าหน้าที่ ตารวจ และเจ้าหน้าที่ ของ
กรมการขนส่ งทางบกจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ นาร่ องจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดคู่ขนาน ได้ขอ้ มู ลที่ สอดคล้อง
ต้องกัน เกี่ยวกับความเป็ นมาและวิวฒั นาการของรถรับส่ งนักเรี ยนที่เป็ นจริ งและมีความชัดเจน สามารถลาดับ
ความเป็ นมาได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องต้องกันได้อย่างมีเหตุผล
เพื่อให้เห็ นภาพ วิวฒั นาการของรถรับส่ งนักเรี ยนที่ ชดั เจนทั้งในด้านของข้อเท็จจริ งและในด้านของ
กฎหมาย ที่ไม่อาจอธิ บายแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ผูศ้ ึกษาวิจยั จึงใช้ปี พ.ศ. ที่มีการประกาศใช้กฎหมายที่
เกี่ยวกับการใช้รถและรถรับส่ งนักเรี ยน ซึ่ งมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจและมีคุณค่าแก่การศึกษาเกิดขึ้น เป็ นเกณฑ์ใน
การแบ่งช่วงวิวฒั นาการของรถรับส่ งนักเรี ยน ซึ่งสามารถจาแนกเป็ นช่วง 4 ระยะเวลา ดังนี้
1) ก่อนปี พ.ศ.2522
2) ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2522 – พ.ศ.2547
3) ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2559
4) ช่วงปี พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบนั
1) ก่อนปี พ.ศ.2522
ประเทศไทย เริ่ ม มี “รถโรงเรี ยน” และ “รถรั บ ส่ งนัก เรี ยน” เกิ ดขึ้ น เป็ นครั้ งแรกเมื่ อใดนั้น ไม่ มี
หลักฐานปรากฏชัด เพราะไม่มีการรวบรวมบันทึ กข้อมูลไว้ แต่จากคาบอกเล่าจากบุคคลที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
หรื อเกิดก่อน พ.ศ.2500 ต่างให้ขอ้ มูลที่สอดคล้องตรงกันว่า
ในช่ วงแรกๆ ของต้น พุ ท ธศัก ราช 2500 นักเรี ยนจะเรี ยนอยู่กบั โรงเรี ยนในหมู่ บ ้านและโรงเรี ยน
ประจาตาบลหรื อประจาอาเภอ จะไม่เดิ นทางไปเรี ยนในตัวเมืองหรื อในตัวจังหวัด ใช้การเดิน เท้าไปโรงเรี ยน
หรื อจักรยาน เพราะในสมัยนั้นความเจริ ญยังไม่ได้กระจายไปทัว่ ทุกที่ ถนนหนทางมีเฉพาะในตัวเมือง และจาก
ตัวเมืองไปยังอาเภอและตาบลที่ใหญ่ๆ เท่านั้น ถนนหนทางเป็ นดินลูกรังและเป็ นหลุมบ่อไม่ราบเรี ยบ ในสมัย
นั้น รถโดยสารประจาทางมีวิ่งเฉพาะในตัวเมืองของบางจังหวัดที่ใหญ่ๆ ส่ วนถนนที่เชื่อมระหว่างตัวจังหวัดไป
ยังอาเภอต่างๆ ก็ยงั มีไม่ทวั่ ถึง นักเรี ยนในยุคสมัยนั้น ถ้าจะต้องเข้ามาเรี ยนที่โรงเรี ยนประจาอาเภอ ก็จะย้ายมาอยู่
กับญาติที่มีบา้ นอยู่ใกล้กบั โรงเรี ยน หรื อไปอยู่กบั พระตามวัดต่างๆ หรื อไปอยูห่ อพักที่โรงเรี ยน เช่ น โรงเรี ยน
สิ งห์บุรี จังหวัดสิ งห์บุรี(โรงเรี ยนสิ งห์ บุรีตั้งขึน้ เมื่อปี พ.ศ.2449)

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ในช่ วงประมาณปี พ.ศ.2515-2522 ประเทศไทยเริ่ มมีความเจริ ญมากขึ้น นักเรี ยนมีจานวนมากขึ้น
การเดิ น ทางเริ่ ม มี ค วามสะดวกมากขึ้ น มี ร ถโดยสารประจ าทางเกิ ด ขึ้ น เกื อ บทุ ก จังหวัด ของประเทศไทย
ประชาชนมี ก าลัง ที่ จ ะซื้ อ รถยนต์ม ากขึ้ น นัก เรี ย นเริ่ ม ไปเรี ย นยัง โรงเรี ย นไกลบ้า นมากขึ้ น ทั้ง โดยรถไฟ
รถโดยสารประจาทาง ทางเรื อ และผูป้ กครองนารถยนต์ที่มีอยูไ่ ปรับส่ ง สาหรับการเดินทางทางถนนรถยนต์ถา้
มีรถโดยสารประจาทางวิ่งผ่าน ผูป้ กครองก็จะให้บุตรหลานไปโรงเรี ยนด้วยรถโดยสารประจาทางที่วิ่งผ่านอยู่
นั้น แต่ถา้ ไม่มีรถโดยสารประจาทางวิง่ ผ่าน ผูป้ กครองก็จะให้นกั เรี ยนไปโรงเรี ยนด้วยรถจักรยาน หรื อเดินเท้า
ไปต่อรถโดยสารประจาทางอีกต่อหนึ่ง (อาจจะถือได้ ว่าเป็ นยุคที่ประชาชนเปลี่ยนการเดินทางจากรถไฟและเรื อ
ไปสู่รถรั บจ้ าง) สาหรับผูป้ กครองที่มีรถยนต์เป็ นของตนเอง ก็จะนารถไปรับส่ งบุตรหลานของตนเองที่โรงเรี ยน
แต่เนื่ องจากวิถี ชีวิตของประชาชนตามชนบทที่ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน ผูป้ กครองของนัก เรี ยนที่ ไม่ มี
รถยนต์และไม่มีรถโดยสารประจาทางจากที่บา้ นไปยังโรงเรี ยน ก็จะฝากบุตรหลานของตนให้ไปโรงเรี ยนกับ
เพื่อนบ้านที่ มีรถยนต์และไปส่ งบุ ตรหลานที่ โรงเรี ยนด้วย แต่ในยุคสมัยนั้นยังไม่ มีการรั บจ้าง เพี ยงแต่มีการ
ช่วยเหลือค่าน้ ามันรถเป็ นการตอบแทนบ้าง รถที่ชาวบ้านในยุคนั้นใช้รับส่ งบุตรหลานไปโรงเรี ยนในช่วงก่อนปี
2522 จะมีท้ งั รถเก๋ ง รถกระบะ ทั้ง 4 ล้อ และ 6 ล้อ และมีธุรกิจไฟแนนซ์เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 เป็ นปี ที่รัฐบาลในสมัยนั้น ได้ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ 2
ฉบับ ในเวลาติดต่อกันได้แก่ พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
ผลจากการประกาศใช้ กฎหมายทั้งสองฉบับนี้ ทาให้มีการแบ่งแยกประเภทการใช้รถระหว่าง รถยนต์ที่มีไว้ใช้
เพื่ อ การส่ ว นตัว ของผูเ้ ป็ นเจ้า ของ หรื อ การรั บ จ้า งที่ มี ผู โ้ ดยสารไม่ เกิ น เจ็ ด คน จะต้อ งจดรถทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 กับรถยนต์ที่มีไว้เพื่อการรับจ้างขนส่ งประจาทางและไม่ประจาทางหรื อการ
ขนส่ งสั ต ว์ แ ละสิ่ งของหรื อเพื่ อ การค้า หรื อธุ ร กิ จ ของบุ ค คลผู ้เป็ นเจ้า ของ จะต้ อ งจดทะเบี ย นรถตาม
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522
กฎหมายพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 23 กาหนดเป็ นหลักเกณฑ์สาหรับการ
ประกอบการขนส่ งประจาทางไว้ กล่าวคือ ผูท้ ี่จะประกอบอาชีพขนส่ งผูโ้ ดยสารด้วยรถโดยสารประจาทาง หรื อ
ที่ชาวบ้านเรี ยกว่า “คิวรถประจาทาง” จะต้องได้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งประจาทางจากนายทะเบียน
ดังนั้น หลังจากที่รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก ปี พ.ศ.2522 แล้ว กรมการขนส่ งทางบกจึง
ได้ดาเนิ นการให้ผูท้ ี่ใช้รถทาการขนส่ งผูโ้ ดยสารแบบรถโดยสารประจาทาง ไปจดทะเบียนรถเป็ นรถโดยสาร
ประจาทาง ใช้แผ่นป้ ายทะเบี ยนรถสี เหลื องตัวหนังสื อสี ดา ขึ้ นต้นด้วยหมวดทะเบียนตัวเลย 10 เหมือนกันทั้ง
ประเทศนับแต่น้ นั มา
ด้วยเหตุน้ ี เจ้าของรถที่ใช้รถรับจ้างแบบรถโดยสารประจาทางในลักษณะของการประกอบอาชี พ
ซึ่งในสมัยนั้นเป็ นรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2473 จึงต้องนารถไปจดทะเบียน
เป็ นรถโดยสารประจาทางตามพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 นับแต่น้ นั มาจนถึงปั จจุบนั
แต่เนื่ องจาก รถที่ชาวบ้านนามาใช้รับส่ งนักเรี ยนที่เป็ นบุตรหลานไปโรงเรี ยนนั้น ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของรถ
ไม่ได้เป็ นรถตั้งใจใช้รถประกอบเป็ นอาชีพเพื่อรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน หากแต่เป็ นการมีรถไว้ในในกิจการงานของ
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ตนเองและครอบครัว และการใช้รถรับส่ งนักเรี ยนก็เป็ นการรับส่ งเฉพาะช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง เช้ากับเย็น เท่านั้น
และในขณะนั้นก็มีรถรับส่ งนักเรี ยนในลักษณะนี้ เป็ นจานวนน้อย เจ้าหน้าที่ก็มิได้เคร่ งครัดกับรถรับส่ งนักเรี ยน
เหล่านี้ การรับส่ งนักเรี ยนในยุคสมัยนั้นก็เป็ นการรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่อยู่ในเขตเส้นทางของรถโดยสารประจา
ทาง จึงไม่มีผลกระทบกับผูป้ ระกอบการและเจ้าของรถโดยสารประจาทางในพื้นที่ ด้วยเหตุน้ ี รถรับส่ งนักเรี ยน
ในยุคสมัยก่อนปี พ.ศ.2522 นั้น จึงยังคงรับส่ งนักเรี ยนได้ตามปกติเรื่ อยมา โดยไม่ตอ้ งจดทะเบียนเป็ นรถโดยสาร
ประจาทาง

ภาพแสดงการเดินทางของนักเรียน ในปี พ.ศ.2499 (ภาพจากเวปไซด์ สยามเมื่อวันวาน)

ภาพแสดงการเดินทางของนักเรียน ในปี พ.ศ.2506 (ภาพจากเวปไซด์ สยามเมื่อวันวาน)

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ภาพแสดงการเดินทางของนักเรียน ในปี พ.ศ.2516 (ภาพจากเวปไซด์ สยามเมื่อวันวาน)

ภาพแสดง การเดินทางของนักเรียนด้ วยรถโดยสารประจาทางในกรุงเทพมหานคร ก่ อนปี พ.ศ.2522

ดังที่กล่าวมานี้ จะเห็นว่า การเดินทางของนักเรี ยนในยุคสมัยก่อนปี พ.ศ.2522 นั้น ส่ วนใหญ่เป็ นการ
เดินทางไปโรงเรี ยนด้วยตนเอง โดยการเดินเท้า โดยรถจักรยาน โดยผูป้ กครองที่มีรถไปรับส่ งที่โรงเรี ยน และ
โดยรถโดยสารประจาทาง ยังไม่มีรถโรงเรี ยนหรื อรถรับส่ งนักเรี ยนขึ้นเป็ นการเฉพาะ การเดินทางไปโรงเรี ยน
ด้วยรถของบุ คคลอื่น ก็เป็ นไปในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันและกันระหว่างเจ้าของรถกับผูป้ กครองของ
นักเรี ยน ที่มีความรู ้จกั และอยูใ่ นชุ มชนสังคมเดียวกันหรื อเป็ นญาติพี่นอ้ งกัน นักเรี ยนยังคงเรี ยนอยูก่ บั โรงเรี ยน
ใกล้บา้ นหรื อโรงเรี ยนในพื้นที่ การรับส่ งนักเรี ยนในยุคสมัยนั้น ไม่ได้เกิ ดขึ้นจากความต้องการทางด้านค่าจ้าง
หรื อมีลกั ษณะเป็ นการประกอบเป็ นอาชีพ แต่อย่างใด
สรุ ป ลักษณะสาคัญของรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนในยุคก่อนปี พ.ศ.2522 มีดงั นี้
(1) มีรถรับส่ งนักเรี ยนจานวนน้อย
(2) ส่ วนใหญ่รับส่ งนักเรี ยนไปยังโรงเรี ยนที่อยูใ่ นตัวตาบลและอาเภอ
(3) ไม่ใช่การรับจ้าง แต่เป็ นการช่วยเหลือค่าน้ ามันรถ
(4) ยังไม่มีกฎหมายควบคุมและกากับดูแล เป็ นไปโดยอิสระ
ยุคก่อนปี พ.ศ.2522 นี้ อาจถือว่าเป็ น ยุคเริ่ มต้นอย่างไม่เป็ นทางการของรถรับส่ งนักเรี ยน

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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2) ช่ วงระหว่างปี พ.ศ.2522 – พ.ศ.2547
ในช่ วงระหว่างปี พ.ศ.2522 จนถึ งปี พ.ศ.2547 รถรับส่ งนักเรี ยนเริ่ มมีการเปลี่ ยนแปลงไปสู่ ความ
ชัดเจน ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลทุกยุคสมัย มีนโยบายส่ งเสริ ม
ให้มีการค้า การลงทุ นและการส่ งออก และให้ความส าคัญต่อคุ ณ ภาพชี วิตของประชาชนและการพัฒนาทุ น
มนุษย์ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงจากการดาเนินนโยบายต่างๆ เหล่านั้นของรัฐบาล ได้ส่งผลกต่อวิถีการดาเนินชีวิต
ของประชาชนเป็ นอย่างมาก และได้ส่งผลกระทบต่อเนื่ องมายังรถรับส่ งนักเรี ยนทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ ง
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังรถรับส่ งนักเรี ยน ประกอบด้วย
1) ในด้านของการพัฒนาประเทศ รัฐบาลทุกยุคสมัย กาหนดให้มีและใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่ งชาติ เป็ นกรอบและทิ ศทางในการพัฒนาประเทศ โดยเริ่ มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-พ.ศ.2509) เมื่อปี พ.ศ.2504 มีวาระแผนฯ ละ 5 ปี
ในช่วง พ.ศ.2522 เป็ นช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แผนที่ 4 (พ.ศ.2520-2524)
ที่ เน้ น การฟื้ นฟู เศรษฐกิ จ ของประเทศและการกระจายรายได้ ซึ่ งส่ ง ผลให้ มี ก ารขยายตัว ทางภาคการค้า
การบริ ก ารและภาคอุ ต สาหกรรม ที่ ต่ อ เนื่ อ งมาจากแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 3
(พ.ศ.2515-2519) ในขณะที่ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ฉบับ ที่ 6
(พ.ศ.2530-2534) ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ต่างมุ่งเน้น
ให้ความสาคัญทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม และการกระจายความเจริ ญจากส่ วนกลางไปยังส่ วนภู มิภาคและ
ท้องถิ่ น รั ฐบาลของแต่ ล ะยุค สมัยได้มี ก ารลงทุ น เพื่ อพัฒ นาประเทศทางด้านสาธารณู ป โภคและโครงสร้ าง
พื้นฐานต่างๆ พร้อมๆ กับมุ่งเน้นให้ประเทศเป็ นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและเป็ นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซี ยน
ผลจากการขับ เคลื่ อ นแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ต่ า งๆ ส่ ง ผลให้ ประเทศไทยมี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากประเทศกาลังพัฒนา ไปสู่ ประเทศที่พฒั นาอย่างก้าวหน้า การเดินทางสัญจรของประชาชนจาก
พื้นที่ต่างๆ สามารถเดินทางไปมาหาสู่ และเชื่ อมต่อกันได้ง่ายและสะดวกขึ้น ถนนทุกสายมุ่งหน้าเข้าสู่ ตวั เมืองที่
เป็ นศู นย์กลางความเจริ ญ ของแต่ละจังหวัด มี การขยายและปรับ ปรุ งถนนและการก่ อสร้ างถนนเส้ นทางสาย
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ทาให้การเดินทางจากตาบลและอาเภอต่างๆ ที่อยูน่ อกเมืองมาสู่ ตวั เมืองเป็ นไปด้วยความสะดวก
และรวดเร็ วมากขึ้น
ผลจากการพัฒนาถนนหนทางตามโครงสร้ างพื้นฐานของประเทศนี้ ทาให้หลังจากปี พ.ศ.2522
เป็ นต้นมา นักเรี ยนที่อยูต่ ามตาบลและอาเภอรอบนอกตัวจังหวัด สามารถเดินทางไปเข้ารับการศึกษายังโรงเรี ยน
ที่อยูใ่ นเมืองได้โดยสะดวก
2) ในด้านของฐานะทางเศรษฐกิ จและชี วิตความเป็ นอยู่ของประชาชน ภายใต้ระบบการค้าเสรี ทุน
นิยม รัฐบาลในยุคสมัยนั้นต่างดาเนินมาตรการกระจายรายได้และส่ งเสริ มให้ประชาชนมีงานทาทั้งในภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรมและการส่ งออก เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากมีการหมุนเวียน ส่ งผลให้ประชาชนมีรายได้
และมี กาลังซื้ อเพิ่ มขึ้ น เศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศดี ข้ ึ นเป็ นที่ เชื่ อถื อของนานาประเทศ มีการผลิ ตและนา
รถยนต์ประเภทต่างๆ จาหน่ายในประเทศ มีสถาบันการเงินให้สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์เพิ่มขึ้น
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ในช่ วงปี พ.ศ.2510 บริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ ส จากประเทศญี่ปุ่น(ก่ อตั้งในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.
2505) เริ่ มนารถตูโ้ ตโยต้าไฮเอช เข้ามาจาหน่ ายในประเทศไทย แต่ยงั ไม่เป็ นที่ แพร่ หลายมากนัก เพราะตัวรถ
เป็ นตูท้ ึบไม่มีที่นงั่ โดยสาร ส่ วนใหญ่จึงนามาใช้ในกิ จการขนส่ งบรรทุกสิ นค้า ต่อมาในปี พ.ศ.2532 บริ ษทั โต
โยต้า ได้พฒั นาออกแบบรถตูโ้ ตโยต้าไฮเอช ขึ้นใหม่ ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้น มีกระจกรอบคันและ
มีที่นงั่ โดยสารในรถ รถตูร้ ุ่ นนี้ จึงเป็ นที่ นิยมและเป็ นที่แพร่ หลายของสังคมไทย มีการนาไปใช้งานในภาคการ
ขนส่ งและของหน่วยราชการไทยหลายๆ แห่ ง คนไทยเรี ยกรถตูร้ ุ่ นนี้ วา่ รุ่ นหัวจรวด และมียอดการจาหน่ายมาก
ที่สุดเป็ นระยะเวลายาวนานถึง 15 ปี ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นรุ่ นปั จจุบนั รถตูโ้ ตโยต้าไฮเอช รุ่ นหัวจรวด
นี้ ได้มีประชาชนเริ่ มซื้ อมาใช้ในชี วติ ประจาวันและการประกอบกิจการ รวมถึงการนามาใช้รับส่ งนักเรี ยน และ
เริ่ มมีมากขึ้นในช่วงประมาณปี พ.ศ.2540 โดยกรมการขนส่ งทางบกได้จดทะเบียนเป็ นรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิน
เจ็ดคนแต่ไม่เกิน 12 คน (รย.2) และเป็ นที่นิยมใช้เพราะมีเครื่ องปรับอากาศ นอกจากนี้ ยังได้นารถยนต์กระบะ
บรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อ เข้ามาจาหน่ายในประเทศไทย ทาให้ประชาชนซื้ อรถเหล่านี้มาใช้ในการ
ประกอบอาชีพและในการดาเนินชีวติ รวมถึงนามาใช้ในการรับส่ งนักเรี ยนด้วย

ภาพแสดงรถยนต์ โตโยต้ าไฮเอช รุ่นหัวจรวด

ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ ทาให้ประชาชนมี ความเป็ นอยู่ดีข้ ึน และมี สถานะทาง
สังคมดีข้ ึน และในประการสาคัญทาให้มีรถรับส่ งนักเรี ยนเพิ่มจานวนมากขึ้น และมีรถหลายประเภทมากขึ้น
3) ในด้านของระบบการศึกษาของโรงเรี ยนและสถาบัน การศึกษาต่างๆ ก็มีการแข่งขันกันทางด้าน
คุณภาพของการเรี ยนและการสอน มีการนาระบบการตลาดมาประยุกต์ใช้ เกิ ดจากเคลื่อนไหลของบุคลากรครู
คุณภาพจากโรงเรี ยนในท้องถิ่นและโรงเรี ยนขนาดเล็กไปสู่ โรงเรี ยนในตัวเมืองที่มีชื่อเสี ยงและสวัสดิการที่ดีกว่า
เกิ ด การดึ ง ดู ด นั ก เรี ย นจากที่ ต่ า งๆ ทั้ง ในและจัง หวัด ปริ ม ณฑล ให้ เข้า มารั บ การศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย นหรื อ
สถาบันการศึกษาของตนให้เป็ นจานวนที่มาก เพื่อได้เงินอุดหนุ นรายหัวนักเรี ยนจากรัฐเป็ นจานวนที่มากตาม
สัดส่ วนจานวนนัก เรี ยน โดยละเลยต่ อข้อก าหนดการแบ่ งเขตพื้ นที่ การศึ กษาและการเป็ นนัก เรี ยนต่ างพื้ น ที่
บริ การ ประกอบกับนโยบายของสถาบันระดับอุดมศึกษาต่างๆ ที่ให้โควต้าเข้าศึกษาต่อโดยไม่ตอ้ งสอบเข้าแก่
นักเรี ยนที่ศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนที่มีชื่อเสี ยงในจังหวัด
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ประกอบกับในปี พ.ศ.2542 รัฐบาลในยุคสมัยนั้น ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2542 โดยมีหลักการสาคัญกาหนดให้การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชันมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เป็ นการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมาย โดยผูป้ กครองมีหน้าที่จะต้องให้บุตรหลานได้รับการศึกษาตั้งชั้นประถม
1 จนจบชั้น ม.3 ถ้าผูป้ กครองไม่ให้บุตรหลานเข้ารับการศึ กษาจะต้องมี ความผิดตามกฎหมาย ด้วยเหตุ น้ ี จึงมี
นักเรี ยนเพิ่มขึ้นในสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็ นจานวนมาก เพราะเด็กที่อยูใ่ นวัยการศึกษาทุกคนจะต้องไปเรี ยน
จนเป็ นเหตุให้โรงเรี ยนหรื อสถานศึ กษาบางแห่ ง ต้องเปิ ดเรี ยนสองรอบ คื อ รอบเช้าและรอบบ่าย ส่ งผลให้มี
ปริ มาณการเดินทางของนักเรี ยนจากบ้านไปยังโรงเรี ยนมากขึ้น
ผลจากนโยบายการศึกษาภาคบังคับและการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนที่อยูใ่ น
ตัวเมือง และเพื่อโอกาสทางการศึกษาที่โรงเรี ยนนั้นมีมากกว่าโรงเรี ยนอื่นๆ ที่อยูต่ ามอาเภอและตาบล จึงเป็ น
สาเหตุสาคัญที่ทาให้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่ที่อยูน่ อกตัวเมือง ยอมเดินทางไกลข้ามอาเภอ เพื่อมาเข้ารับการศึกษายัง
โรงเรี ยนที่อยูใ่ นตัวเมือง
4) พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก เป็ นกฎหมายมหาชน ที่เกี่ ยวกับการจัดระเบียบและจัดระบบ
การใช้รถประเภทต่างๆ สาหรับการขนส่ งคน สัตว์และสิ่ งของ เพื่อค่าจ้างและเพื่อกิจการธุ รกิจของผูป้ ระกอบการ
รวมถึงการขนส่ งระหว่างประเทศ
หลังจากที่พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 ได้ประกาศใช้แล้ว ได้เริ่ มมีเส้นทางเดินรถ
โดยสารประจาทางเกิ ดขึ้ น มี รถโดยสารประจาทางวิ่งรั บ ส่ งผูโ้ ดยสารจากตัวเมื องไปยังอาเภอและตาบลใน
จังหวัดต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยใช้ รถบัสธรรมดาและรถบัสปรับอากาศ รถกระบะ 4 ล้อ และ 6 ล้อ มาเป็ นรถโดยสาร
ประจาทาง การเดินทางสัญจรของประชาชนเริ่ มมีความสะดวกขึ้น นักเรี ยนที่มีความต้องไปศึกษายังโรงเรี ยนใน
ตัวเมืองหรื อตัวจังหวัด ก็สามารถเดินทางไปเรี ยนได้โดยสะดวก และทุกจังหวัด ถนนทุกสายที่อยูภ่ ายในเขต
จังหวัดก็จะมีเส้นทางมุ่งหน้าสู่ ตวั เมืองหรื อตัวจังหวัดทุกเส้นทาง
ผลจากการมีเส้นทางรถโดยสารประจาทางที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของนักเรี ยนได้
จึงทาให้มีนกั เรี ยนใช้บริ การของรถโดยสารประจาทาง เป็ นยานพาหนะในการเดินทางเพื่อมาศึกษายังโรงเรี ยน
ในตัวเมืองหรื อตัวจังหวัดได้โดยสะดวกขึ้น

ภาพแสดง รถโดยสารสองแถวประจาทางในระหว่ างปี พ.ศ.2522-2547

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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จากเหตุปัจจัยดังที่กล่าวมานี้ จะเห็ นว่า สถานการณ์ ต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นในบริ บทของพื้นที่ ล้วนแต่เป็ น
แรงกระตุ น้ ให้นัก เรี ยนที่ มีบ ้านเรื อนอยู่ตามหมู่ บา้ น ตาบลและอาเภอ รอบนอกของตัวเมื อง จาเป็ นที่ จะต้อง
เดิ นทางไปศึกษายังโรงเรี ยนที่อยู่ในตัวเมือง เพื่อโอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางสังคมที่ดีกว่า และทาให้
เกิดปรากฎการณ์ที่ส่งผลต่อการเดินทางของนักเรี ยนในขณะนั้น กล่าวคือ
ประการแรก ชาวบ้านซื้ อรถยนต์มาใช้ในชี วิตประจาวันเพื่อการประกอบอาชี พ แล้วนาไปใช้รับส่ ง
เฉพาะบุตรหลานของตนเองไปโรงเรี ยนด้วย ส่ วนใหญ่เป็ นรถเก๋ งหรื อรถกระบะ 4 ล้อ และอาจมีรถตูบ้ า้ ง
ประการที่ ส อง ชาวบ้านส่ วนหนึ่ ง ซื้ อรถยนต์ม าเพื่ อรั บ ส่ งบุ ตรหลานไปโรงเรี ยน และใช้รับจ้าง
ผูป้ กครองของนักเรี ยนคนอื่นรับส่ งบุตรหลานไปโรงเรี ยนด้วย ส่ วนใหญ่ใช้รถตูแ้ ละรถกระบะ 4 ล้อ หรื อ 6 ล้อ
ประการที่สาม ชาวบ้านส่ วนหนึ่ ง ซื้ อรถยนต์หรื อนารถยนต์ที่ตนเองมีอยูม่ าใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
โดยเฉพาะ ได้แก่ รถตู ้ รถกระบะ 4 ล้อ รถกระบะ 6 ล้อ และรถบัสโดยสาร
ประการที่ สี่ ชาวบ้านที่ ไม่ มี รถยนต์ และไม่ มี รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นให้ ใ ช้บ ริ ก าร ก็ จะให้ บุ ต รหลาน
เดินทางไปโรงเรี ยนด้วยรถโดยสารประจาทาง
ในปี พ.ศ.2540 ได้ เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ ก ารเงิ น ในเอเชี ย หรื อ เรี ย กว่ า “วิ ก ฤตต้ม ย ากุ้ ง ” เป็ นช่ ว ง
วิกฤตการณ์ ท างการเงิน ซึ่ งส่ งผลกระทบถึ งหลายประเทศในทวีปเอเชี ย เริ่ มตั้งแต่เดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2540
ก่อให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจทัว่ โลกเนื่ องจากการแพร่ ระบาดทางการเงิน วิกฤตการณ์
ดังกล่าวเริ่ มขึ้นในประเทศไทยเมื่อค่าเงินบาทลดลงอย่างมาก อันเกิดจากการตัดสิ นใจของรัฐบาลไทย ที่ดาเนิ น
มาตรการลอยตัวค่ าเงิ นบาทตัดการอิ งเงินสกุล ดอลลาร์ ส หรั ฐ หลังจากความพยายามทั้งหมดที่ จะสนับ สนุ น
ค่าเงินบาท เมื่อเผชิ ญกับการแผ่ขยายแบบเกินเลยทางการเงิน (financial overextension) อย่างรุ นแรง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส่ วนขับเคลื่ อนอสังหาริ มทรัพย์ ในเวลานั้น ประเทศไทยมี ภาระหนี้ สาธารณะซึ่ งทาให้ประเทศอยู่ใน
สภาพล้มละลายก่ อนหน้าการล่ ม สลายของค่าเงิ น และเมื่ อวิก ฤตดังกล่ าวขยายออกนอกประเทศ ค่าเงิ นของ
ประเทศส่ วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น ก็ได้ทรุ ดตัวลงเช่นกัน ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงและ
รวมไปถึงราคาสิ นทรัพย์อื่น ๆ และทาให้หนี้เอกชนเพิม่ สู งขึ้น ไม่วา่ จะเป็ น สถาบันการเงินหรื อบ้านจัดสรร ต่าง
ก็พากันปิ ดกิ จการลง พนักงานถู กปลดออก มี หนี้ สินเกิ ดขึ้นมหาศาล รายได้ของประชาชนเริ่ มลดน้อยลง และ
ต้องจากัดค่าใช้จ่ายลง
แม้วา่ จะเป็ นวิกฤตของประชาชน แต่ก็เป็ นโอกาสของรถรับส่ งนักเรี ยน กล่าวคือ ผูป้ กครองที่เคยนา
รถของตนเองรับส่ งบุตรหลานไปโรงเรี ยน ก็ตอ้ งยุติการใช้รถรับส่ งบุตรหลาน และหันไปใช้รถของชาวบ้านที่
นามาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนแทน เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า ในขณะที่ ผูป้ กครองส่ วนหนึ่ งที่ ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยากุง้ ก็หนั มาใช้รถที่ตนเองมีอยูห่ รื อนาเงินที่มีอยูไ่ ปซื้ อรถ แล้วนามาใช้รับส่ ง
บุ ตรหลานไปโรงเรี ยนพร้ อมๆ กับ การรั บ จ้างผูป้ กครองอื่ น รั บ ส่ งนัก เรี ย นด้วย ด้วยเหตุ น้ ี หลังปี พ.ศ.2540
ทุกจังหวัดของประเทศไทยจึงได้มีรถรับส่ งนักเรี ยนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว
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แต่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วของรถรับส่ งนักเรี ยนตามที่ กล่าวมาข้างต้น เป็ นการเพิ่มขึ้นอย่างอิสระ
ตามความต้องการของผูท้ ี่อยากจะนารถมาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน โดยปราศจากการควบคุมและกากับดูแลจาก
หน่วยงานภาครัฐ การเข้ามาประกอบอาชีพใช้รถยนต์รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนก็ทาได้โดยง่ายกว่าการประกอบอาชีพ
รถโดยสารประจาทาง เพียงแค่มีรถตูห้ รื อรถกระบะที่มีหลังคาและที่นงั่ ก็สามารถนาไปใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
ได้แล้ว ไม่วา่ รถคันนั้นจะจดทะเบียนเป็ นรถนัง่ ยนต์ส่วนบุคคล รย.2 หรื อรถกระบะบรรทุก รย.3 ก็ตามการจัด
เส้นทางรับส่ งนักเรี ยนก็เป็ นไปตามความต้องการของนักเรี ยนผูใ้ ช้บริ การได้ตลอดเวลา ซึ่ งต่างกับรถโดยสาร
ประจ าทางที่ จะต้อ งมี ป ระกอบการขนส่ ง ประจ าทางหรื อ เข้า ร่ วมเดิ น รถกับ ผู ป้ ระกอบการที่ มี ใ บอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่ ง และต้อ งอยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม และก ากับ ดู แ ลจากกรมการขนส่ ง ทางบกทุ ก ประการ
จะปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถให้เป็ นไปและสอดคล้องตามความต้องการของนักเรี ยนผูใ้ ช้บริ การอย่างทันท่วงที
เพื่อสนองตอบให้ทนั ต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การก็ไม่ได้ ด้วยเหตุ ที่รูปแบบการให้บริ การของรถรับส่ ง
นักเรี ยนมีความแตกต่างกับรถโดยสารประจาทาง จึงทาให้นกั เรี ยนเข้าถึงการบริ การของรถรับส่ งนักเรี ยนได้ดี
ง่ า ย และสะดวกกว่า การให้ บ ริ ก ารของรถโดยสารประจาทาง นัก เรี ย นที่ เคยใช้รถโดยสารประจาทางเป็ น
ยานพาหนะเดินทางไปโรงเรี ยน จึงหันไปใช้บริ การของรถรับส่ งนักเรี ยนแทน และด้วยเหตุน้ ี ทาให้มีรถโดยสาร
ประจาทางเป็ นจานวนมาก หยุดวิ่งการรับส่ งผูโ้ ดยสารในเส้นทางรถโดยสารประจาทาง และนารถคันนั้นมาใช้
เป็ นรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ซึ่งจะพบเห็นได้ทุกจังหวัดของประเทศไทย
ด้วยเหตุน้ ี การรับส่ งนักเรี ยนจากแต่เดิ ม ที่มีขอบเขตการเฉพาะการรับส่ งนักเรี ยนจากหมู่บา้ นหรื อ
ตาบลไปยังโรงเรี ยนใกล้ๆ หรื อภายในเขตตาบลหรื ออาเภอ และในเส้ นทางที่ ไม่มี รถโดยสารประจาทางวิ่ง
ให้บ ริ ก าร ก็ เป็ นการรั บ ส่ งนักเรี ย นข้ามอาเภอข้ามจังหวัด และรั บ ส่ งนัก เรี ย นในถนนที่ เป็ นเส้ น ทางของรถ
โดยสารประจาทางด้วย
จานวนรถรถรับส่ งนักเรี ยนที่ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็ นต้นมานี้ เป็ นผลดี ต่อ
นักเรี ยนที่ผปู ้ กครองได้รับผลประทบจากวิกฤตเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก เพราะไม่ตอ้ งย้ายโรงเรี ยนจากในเมืองไป
อยูโ่ รงเรี ยนใกล้บา้ น และเป็ นผลดีต่อนักเรี ยนโดยทัว่ ไปที่สามารถเดินทางไปศึกษายังโรงเรี ยนในตัวเมืองได้มาก
ขึ้น เพราะมีรถรับส่ งนักเรี ยนรับส่ งเป็ นประจาอยูต่ ลอดทุกปี การศึกษา และเป็ นโอกาสของผูป้ กครอง ทาให้เกิด
ความสะดวกและประหยัด เวลาไม่ ต้องไปรั บ ส่ ง บุ ต รหลานด้วยตนเอง ท าให้ มี เวลาไปท างานได้ต ามปกติ
ในขณะที่โรงเรี ยนหลายแห่ งก็ได้รับโอกาสที่เป็ นประโยชน์น้ ี ดว้ ย เพราะทาให้มีจานวนนักเรี ยนของโรงเรี ยน
เพิ่มมากขึ้น จากนักเรี ยนที่เดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน ในขณะที่โรงเรี ยนในระดับตาบลและอาเภอที่จานวน
นักเรี ยนลดลง เพราะนักเรี ยนส่ วนใหญ่ในพื้นที่เลือกที่จะเดินทางไปศึกษายังโรงเรี ยนที่อยูใ่ นตัวเมือง
ดังที่ กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็ นว่า จานวนรถรถรับส่ งนักเรี ยนที่ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ วนี้ เป็ นการ
เพิ่มขึ้นตามความต้องการของนักเรี ยนและผูป้ กครองในฐานะที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า รู ปแบบการ
ให้บริ การของรถรับส่ งนักเรี ยน สามารถสนองตอบต่อความต้องการของนักเรี ยนและผูป้ กครองในฐานะที่เป็ น
ผูใ้ ช้บริ การได้อย่างถู กต้องและเหมาะสม เข้าถึ งการบริ การที่ ง่ายและสะดวก ทั้งที่ ในขณะนั้น ก็มีรถโดยสาร
ประจาทางวิ่งให้บริ การในพื้นที่ต่างๆ ซึ่ งนับว่าสะท้อนต่อการให้บริ การของรถโดยสารประจาทางว่า สามารถ
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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สนองตอบต่อความต้องการของนักเรี ยนในฐานะที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การได้มากน้อยเพียงใด (ความแตกต่ างทางด้ าน
การบริ การระหว่ างรถรั บส่ งนักเรี ยนกับรถโดยสารประจาทาง จะได้ กล่ าวถึงต่ อไปในบทนี)้
สรุ ป ลักษณะสาคัญของรถรับส่ งนักเรี ยนในยุคระหว่างปี พ.ศ.2522 – พ.ศ.2547 มีดงั นี้
(1) มีรถรับส่ งนักเรี ยนจานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว
(2) รับส่ งนักเรี ยนจากตาบลและอาเภอนอกเมืองเข้ามาในตัวเมือง
(3) เป็ นการใช้รถเพื่อรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
(4) ยังไม่มีกฎหมายควบคุมและกากับดูแล สามารถเข้ามาประกอบอาชีพได้ง่าย
ยุค ของรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นระหว่างปี พ.ศ.2522 - พ.ศ.2547 นี้ อาจถื อ ว่าเป็ น ยุค เริ่ ม ต้น อย่างเป็ น
ทางการของรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
3) ช่ วงระหว่างปี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2559
ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2559 ถือได้วา่ เป็ นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายรรับส่ ง
นัก เรี ย นอย่า งส าคัญ หรื ออาจกล่ า วได้ว่า เป็ นช่ วงที่ มี ก ารออกกฎหมายและการปฏิ บ ัติเพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายเกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยนที่เป็ นผลต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้
การเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วของรถรับส่ งนักเรี ยนตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็ นต้นมานั้น ได้ส่งผลกระทบต่อ
การประกอบการของรถโดยสารประจาทางเป็ นอย่างมาก เพราะนักเรี ยนซึ่ งเป็ นกลุ่มผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่ของรถ
โดยสารประจาทางในต่างจังหวัด หันไปใช้การเดิ นทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยนแทน เพราะสนองตอบต่อความ
ต้องการในการเดินทางได้ดีกว่า ทั้งในด้านของ ค่าโดยสารของรถรับส่ งนักเรี ยนซึ่ งถูกกว่ารถโดยสารประจาทาง
การตรงต่อเวลาที่รถรับส่ งนักเรี ยนไปถึงโรงเรี ยนก่อนเวลาเข้าเรี ยน ความสะดวกที่นกั เรี ยนได้นงั่ ทุกคนขณะที่
รถโดยสารประจาทางจะต้องห้อยโหน และการดูแลนักเรี ยนแทนผูป้ กครองซึ่ งผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยนทาหน้าที่
เสมือนเป็ นผูป้ กครองของนักเรี ยนขณะที่ ผูข้ บั รถโดยสารประจาทางทาหน้าที่ ในฐานะผูข้ บั รถคนหนึ่ งเท่านั้น
ทาให้จานวนนักเรี ยนที่ใช้รถโดยสารประจาทางลดน้อยลง ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการรถโดยสารประจาทาง หมวด
4 ในจังหวัด และเส้นทางหมวด 3 ระหว่างจังหวัด ร้องเรี ยนไปยังสานักงานขนส่ งและกรมการขนส่ งทางบก ให้
แก้ไขปั ญหารถรับส่ งนักเรี ยนแย่งรับคนโดยสารที่เป็ นนักเรี ยนไปจากรถโดยสารประจาทาง
ต่อมา ในปี พ.ศ.2547 กรมการขนส่ งทางบก จึงได้ประกาศใช้ ระเบียบว่าด้วยการขออนุ ญาตและ
การอนุ ญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็ นต้นมา
โดยมี หลักการให้ การใช้รถยนต์นั่งส่ วนบุ คคลเกิ นเจ็ดคนแต่ไม่ เกิ นสิ บ สองคน (รย.2) ตามกฎหมายรถยนต์
รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนจะต้องได้รับอนุ ญาตจากนายทะเบียน ผลของระเบียบกรมการขนส่ งทางบกฉบับนี้ ทาให้
การใช้รถเพื่อรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน เป็ นกิจการที่อยูใ่ นบังคับของกฎหมายและถูกต้องตามกฎหมาย นับแต่น้ นั มา
วัตถุประสงค์ในการออกระเบียบกรมการขนส่ งทางบก ว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้ใช้
รถในการรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน พ.ศ.2547 กล่าวคือ เพื่อให้การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้
ใช้รถในการรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยถู กต้อง กรมการขนส่ งทางบกจึงอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ออกประกาศฯ ฉบับดังกล่าว
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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หลักเกณฑ์และเงื่ อนไข การขออนุ ญาตใช้รถยนต์นงั่ ส่ วนบุ คคลเกิ นเจ็ดคนและไม่เกิ นสิ บสองคน
รย.2 รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ตามระเบียบฉบับดังกล่าว ประกอบด้วย
1) ผูข้ อต้องเป็ นเจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครองรถที่มีชื่อตามทะเบียนรถ
2) รับนักเรี ยนได้ไม่เกิน 10 คน หรื อตามที่กฎหมายกาหนด
3) มีอุปกรณ์สาหรับรถครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
4) มีแผ่นป้ ายข้อความว่า “รถรับ-ส่ งนักเรี ยน” มีไฟสัญญาณสี เหลืองอาพันหรื อสี แดงปิ ดเปิ ดเป็ น
ระยะ ที่มุมรถทั้งสี่ ดา้ น มีถงั ดับเพลิง มีคอ้ นทุบกระจก และเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาเป็ นเพื่อช่วยเหลือนักเรี ยน
5) ถ้าผูข้ บั รถใช้ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายรถยนต์ ต้องได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
5) มีผคู ้ วบคุมดูแลนักเรี ยนที่มีอายุไม่นอ้ ยกว่า 18 ปี
7) ได้รับอนุญาตคราวละหกเดือน
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ศาลปกครองสู งสุ ดได้มีคาพิพากษา ของศาลปกครองเชี ยงใหม่
ในคดี หมายเลขแดงที่ 17/2550 ระหว่าง นายประจักษ์ สุ นนั ต๊ะ ผูฟ้ ้ องคดี กับ อธิ บดีกรมการขนส่ งทางบก ผูถ้ ู ก
ฟ้องคดี โดยมีคาพิพากษาว่า “ระเบียบกรมการขนส่ งทางบก ว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้ใช้รถใน
การรับ จ้างรั บส่ งนักเรี ยน พ.ศ.2547 ลงวันที่ 1 กันยายน 2547 เป็ นระเบี ยบที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” โดยมี คา
วินิจฉัยที่น่าสนใจตอนหนึ่ งว่า “แม้จะปรากฏข้อเท็จจริ งว่า ระเบียบดังกล่าวจะเป็ นการกาหนดหลักเกณฑ์ที่เป็ น
ประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของนักเรี ยนที่ตอ้ งอาศัยรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนก็ตาม แม่เมื่อมาตรา 22 วรรค
สอง แห่ งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ไม่ได้กาหนดให้ผถู ้ ูกฟ้องคดีมีอานาจออกระเบียบดังกล่าว ผูถ้ ูกฟ้ อง
คดีจึงไม่มีอานาจออกระเบียบดังกล่าว ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจึงไม่มีอานาจออกระเบียบกรมการขนส่ งทางบก ว่าด้วยการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน พ.ศ.2547 ได้เอง”
ต่อมา กรมการขนส่ งทางบกได้มีบนั ทึกข้อความ ที่ คค 0408/ว113 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554 แจ้ง
ไปยังสานักงานขนส่ งจังหวัดทุ กจังหวัด ยกเลิ กระเบี ยบกรมการขนส่ งทางบก ว่าด้วยการขออนุ ญาตและการ
อนุ ญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน พ.ศ.2547 ลงวันที่ 1 กันยายน 2547 และในหนังสื อบันทึกข้อความ
ฉบับเดียวกัน กรมการขนส่ งทางบกได้กาหนดให้นายทะเบียน ผูม้ ีอานาจอนุ ญาตให้ใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
ตามความในมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ต้ องเป็ นรถยนต์ ที่จดทะเบียนประเภทนั่งส่ วนบุคคลไม่ เกิน 12 คน (รย.2)
(2) ให้ ใช้ คาขออื่ นๆ เป็ นแบบคาขอ โดยจัดเก็บค่ าธรรมเนี ยมคาขอ 5 บาท และค่ าธรรมเนียมอื่ นๆ
20 บาท รวมเป็ น 25 บาท
(3) ให้ อนุญาตได้ ครั้ งละ 1 ภาคการศึกษา (ไม่ เกินวันปิ ดเทอมของแต่ ละภาคการศึกษา)
(4) หนังสื ออนุญาตให้ ใช้ ตามแบบที่แนบมา
(5) กรณี ตรวจพบการกระทาผิดหลักเกณฑ์ ประการหนึ่งประการใดที่กาหนดไว้ ในหนังสื ออนุญาต
ให้ นายทะเบียนเพิกถอนการอนุญาต

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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อย่ างไรก็ตามในการอนุ ญ าตให้ ใช้ รถรั บ จ้ างรั บ ส่ งนั ก เรี ย นหรื อไม่ ให้ นายทะเบี ยนพิ จารณาถึ ง
ผลกระทบที่ อ าจจะมี ขึ้น กั บ ผู้ ป ระกอบการหรื อผู้ มี อ าชี พ ขั บ รถรั บจ้ า งประเภทอื่ น ในพื ้ น ที่ ข องตนเอง
เป็ นสาคัญด้ วย
จะเห็ น ว่ า หลัก เกณฑ์ ต ามบัน ทึ ก ข้อ ความ ลงวัน ที่ 22 เมษายน นั้ น กรมการขนส่ ง ทางบกได้
กาหนดให้นายทะเบียนเป็ นผูม้ ีอานาจตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ในการมี
อานาจอนุ ญาตให้ใช้รถรั บ จ้างรั บ ส่ งนักเรี ยนได้ โดยกรมการขนส่ งทางบกมิ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข
เกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนควบของรถที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนไว้แต่อย่างใด เช่น ผูค้ วบคุมดูแล
นักเรี ยน ป้ ายข้อความว่า รถรับ-ส่ งนักเรี ยน ไฟสัญญาณ ถังดับเพลิง เป็ นต้น เพราะจะเป็ นการใช้อานาจโดยไม่มี
กฎหมายรองรับ ตามที่ศาลปกครองสู งสุ ดได้มีคาวินิจฉัยไว้
ด้วยเหตุ น้ ี ต่ อมาในปี พ.ศ.2555 กระทรวงคมนาคม ได้ป ระกาศใช้ กฎกระทรวงก าหนดความ
ปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 5(15/1) และมาตรา 57
ฉ (7) แห่ งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่ งประกาศราชกิ จจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 มีผล
บังคับใช้เป็ นกฎหมายเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เป็ นต้นมา
เนื้ อหาของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวนี้ เป็ นการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาหรับรถ ได้แก่
รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริ การ รถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ที่จะต้องจัดเตรี ยมและ
จัดทารถให้มีความเป็ นไปตามที่กฎกระทรวงฉบับนี้กาหนด โดยมีวตั ถุประสงค์ในการออกกฎกระทรวง เพื่อให้
คนโดยสารของรถรับจ้างตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และนักเรี ยนที่อยูบ่ นรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
ได้รับความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่ งสาเหตุที่ตอ้ งออกกฎกระทรวงฉบับนี้ จาแนกได้ดงั นี้
(1) รถยนต์รับจ้างต่างๆ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอดั หรื อก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลวงเป็ นเชื้ อเพลิ ง ได้เกิ ดการ
ระเบิด ลุกไหม้ ทาให้ผโู ้ ดยสารเกิดอันตรายต่อชีวติ และร่ างกาย
(2) สาเหตุของการเกิ ดอุบตั ิเหตุทางถนนของรถยนต์รับจ้างและรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ส่ วนใหญ่
เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผูข้ บั รถในขณะขับรถ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ผขู ้ บั รถรับส่ งนักเรี ยน จะต้องจัดเตรี ยมและจัดทารถให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของกฎกระทรวงฉบับนี้ จาแนกได้ 3 ประการ ดังนี้
1) ข้อกาหนดเกี่ยวกับตัวรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน
กฎกระทรวงฉบับนี้ กาหนดให้รถที่ สามารถนามาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนได้ จะต้องเป็ นรถที่
ได้รับอนุ ญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา 22 วรรคสอง ซึ่ งหมายถึ งรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิ นเจ็ดคนแต่ไม่เกิ น
สิ บสองคน หรื อรถยนต์ รย.2 ตามที่กาหนดไว้ในบันทึ กข้อความ ที่ คค 0408/ว113 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554
และรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน จะต้องจัดทารถให้มีป้ายข้ อความว่า “รถโรงเรียน”
มีไฟสัญญาณสี เหลื องอาพันหรื อสี แดง มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาเป็ นเพื่อช่ วยเหลื อนักเรี ยน มีเครื่ องดับเพลิ ง มี
ค้อนทุบกระจก ไม่เปลี่ยนแปลงตัวรถหรื อส่ านหนึ่ งส่ วนใดของรถ กรณี รถใช้ก๊าซเป็ นเชื่ อเพลิงก็จะต้องผ่านการ
ตรวจและทดสอบตามที่กฎหมายกาหนด
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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2) ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูข้ บั รถและผูค้ วบคุมดูแลนักเรี ยน
กฎกระทรวงฉบับ นี้ ก าหนดให้ ผู ข้ ับ รถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย น จะต้อ งได้รั บ ใบอนุ ญ าตขับ รถยนต์
สาธารณะหรื อใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถตามกฎหมายขนส่ งทางบก กรณี ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
ตามกฎหมายรถยนต์ จะต้องได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี กรณี ผูค้ วบคุมดูแลนักเรี ยน กาหนดให้มี
อายุไม่นอ้ ยกว่า 18 ปี โดยไม่ได้กาหนดให้ตอ้ งผ่านการอบรม
3) ข้อกาหนดการทาหน้าที่ของผูข้ บั รถ
กฎกระทรวงฉบับ นี้ ก าหนดให้ผูข้ บั รถรั บ ส่ งนัก เรี ยนมี ห น้าที่ ที่ จะต้องปฏิ บ ตั ิ ในระหว่างท า
หน้าที่ ขบั รถ ได้แก่ ต้องให้นักเรี ยนขึ้ นนั่งบนรถให้เรี ยบร้ อยก่ อนออกรถ ต้องให้นักเรี ยนที่ นั่งตอนหน้าแถว
เดียวกับผูข้ บั รถสวมเข็มขัดนิ รภัย ต้องดูแลนักเรี ยนให้มีความปลอดภัยระหว่างเดินทาง ไม่บรรทุกสิ่ งของปนไป
กับการรับส่ งนักเรี ยน ไม่ขบั รถโดยประมาทหวาดเสี ยว ไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถ ไม่กระทาการอันควรขาย
หน้า และต้องดับเครื่ องยนต์ทุกครั้งขณะเติมเชื้ อเพลิง อนึ่ ง กฎกระทรวงฉบับนี้ กาหนดให้ผขู ้ บั รถรับจ้างรับส่ ง
นักเรี ยนต้องจัดให้มีผคู ้ วบคุมดูแลนักเรี ยน แต่มิได้กาหนดหน้าที่ไว้ ซึ่ งอนุ โลมได้วา่ ให้มีหน้าที่ดูแลนักเรี ยนให้
เกิดความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยูใ่ นระหว่างเดินทาง
ดังกล่ าวมาข้างต้น นี้ นับ แต่ ที่ ไ ด้มี ป ระกาศใช้ระเบี ยบของกรมการขนส่ งทางบกว่าด้วยการขอ
อนุ ญาตและการอนุ ญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน พ.ศ.2547 ลงวันที่ 1 กันยายน 2547 ต่อเนื่ องมา
จนถึงบันทึกข้อความของกรมการขนส่ งทางบก ที่ คค 0408/ว113 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2554 ประกอบด้วย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกาหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 ทา
ให้ มีผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยนทัว่ ประเทศที่ใช้รถยนต์ รย.2 ประเภทรถตูแ้ ละรถกระบะลักษณะสองแถวที่มีที่นั่ง
เกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิ บสองคน ยื่นคาขอรับหนังสื ออนุญาตใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนในระดับหนึ่ ง (เนื่องจาก
กรมการขนส่ งทางบกไม่ ได้ จัดทาสถิติจานวนรถยนต์ รย.2 ที่ขอรั บอนุญาตใช้ รถรั บส่ งนักเรี ยนไว้ จึ งไม่ มีข้อมูล
มาแสดง)
ซึ่ งถื อได้ว่า ระเบี ยบของกรมการขนส่ งทางบก ว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้ใช้รถใน
การรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน พ.ศ.2547 เป็ นกฎหมายที่เกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยนฉบับแรกของประเทศไทย ที่ทาให้
รถที่ ชาวบ้านนารถยนต์ตามกฎหมายรถยนต์มาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนได้อย่างถู กต้องตามกฎหมาย ทาให้มี
ความปลอดภัยตามกฎหมายมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ กรมการขนส่ งทางบกจะได้ออกระเบียบกาหนดให้ชาวบ้านที่นารถยนต์มาใช้
รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนจะต้องขอรับอนุ ญาตจากนายทะเบียน และแม้วา่ จะมีการตรวจสอบกวดขันของเจ้าหน้าที่
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาก็ตาม ก็ยงั ปรากฏว่ายังมีอุบตั ิเหตุเกิดรถรับส่ งนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง เช่น
กรณี อุบตั ิเหตุรถตู ร้ ับส่ งนักเรี ยนพุ่งชนท้ายรถพ่วงที่จงั หวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.
2555 จังหวัดอ่ างทอง เป็ นเหตุ ให้ นักเรี ยนชั้นอนุ บ าล และประถมศึ กษาโรงเรี ยนวัดนางในธัมมิ ก าราม และ
โรงเรี ยนอมราวิทยาภูมิ ได้รับบาดเจ็บกว่า 10 คน
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กรณี เดือนเมษายน พ.ศ.2556 เกิดเหตุคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนอนุบาลของโรงเรี ยนอนุบาลในจังหวัด
สมุทรปราการ ลืมนักเรี ยนไว้ในรถจนหมดสติและเสี ยชี วิต และต่อมาในเดื อนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2556 ก็เกิ ด
เหตุครู โรงเรี ยนอนุ บาลแห่ งหนึ่ งในอาเภออุทุมพรพิ สัย จังหวัดศรี สะเกษ ลื มนักเรี ยนไว้ในรถกระบะรับ-ส่ ง
นักเรี ยนของโรงเรี ยน เป็ นเหตุให้นกั เรี ยนเสี ยชีวติ
และอุ บตั ิของรถรับส่ งนักเรี ยนครั้งที่ รุนแรงและสาคัญที่ สุด เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ.2558 เกิ ด
อุ บ ัติเหตุ รถรั บ ส่ งนัก เรี ย นโรงเรี ยนนราสิ ข าลัย และโรงเรี ยนบางนราวิท ยา อาเภอตากใบ จัง หวัดนราธิ วาส
คนขับหลับใน ในระหว่างขับ รถ ทาให้รถเสี ยหลักตกลงข้างทางและพุ่งชนต้นไม้ เป็ นเหตุให้คนขับรถและ
นักเรี ยนที่อยูใ่ นรถคันนั้นเสี ยชีวติ รวม 9 ราย และบาดเจ็บสาหัสอีก 3 ราย
การเกิ ดอุ บ ตั ิ กบั รถรั บ จ้างรั บส่ งนัก เรี ยนและมี นัก เรี ยนเสี ยชี วิตนี้ ได้ส่ งผลให้เกิ ดกระแสสั งคม
เรี ยกร้ องให้ก รมการขนส่ งทางบกมี ความเข้มงวดกวดขันกับ รถรั บ ส่ งนัก เรี ยนมากขึ้ น พร้ อมทั้งเรี ยกร้ องให้
โรงเรี ยนดู แลความปลอดภัยของนักเรี ยนในระหว่างเดิ นทางมากขึ้ น โดยสังคมและหน่ วยงานราชการต่าง ๆ
ต่างมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกันว่า สาเหตุของการเกิดอุบตั ิของรถรับส่ งนักเรี ยน เกิดขึ้นจากสาเหตุ 3 ประการ
ที่มาจากการใช้รถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ประการแรกเกิ ดจากการนารถมาใช้รับส่ ง
นักเรี ยนโดยไม่ขออนุญาต ประการที่สองเกิดจากการรับนักเรี ยนเกินจานวน 10 คน และ ประการที่สาม เกิดจาก
การนารถกระบะบรรทุก รย.3 ที่จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์ และรถบรรทุกตามกฎหมายขนส่ ง มาดัดแปลง
สภาพ ต่อเติมหลังคาและที่นงั่ แล้วนามาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ด้วยเหตุดงั กล่าว ในปี พ.ศ.2559 กรมการขนส่ งทางบกจึงได้มีบนั ทึกข้อความ ที่ คค 0408/ว253 ลง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ยกเลิกหนังสื อที่ คค 0408/ว 113 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554 และกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ในการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนให้นายทะเบียนทัว่ ราชอาณาจักรถือปฏิ บตั ิ นับแต่
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นมาจนถึงปั จจุบนั โดยหลักการสาคัญประการหนึ่ งของแนวทางปฏิบตั ิฯ ฉบับนี้
คือ ให้โรงเรี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมในขั้นตอนการขออนุ ญาตใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนด้วย
จะเห็ น ได้ว่า วิวฒั นาการของรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นในช่ วงที่ 3 พ.ศ.2547 – พ.ศ.2559 นี้ ถื อว่าเป็ น
ช่วงเวลาที่มีกฎหมายของรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนเกิดขึ้นและเป็ นครั้งแรกของประเทศไทยประการหนึ่ง และอีก
ประการหนึ่ง ถือว่าเป็ นช่วงเวลาที่มีจานวนรถรับส่ งนักเรี ยนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทั้งรถประเภทที่ขออนุญาต
ไม่ขออนุ ญาต และขออนุญาตไม่ได้ ทั้งรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์และจดทะเบียนตามกฎหมายขนส่ ง
(การเกิ ดขึน้ ของรถรั บส่ งนักเรี ยนที่เพิ่ มมากขึน้ นี ้ ไม่ ได้ เกิ ดขึน้ จากการมีกฎหมายขึน้ บังคับใช้ หากแต่ เป็ นการ
เกิ ดขึ น้ จากความต้ องการของนักเรี ยน ที่ จาเป็ นต้ องมียานพาหนะสาหรั บเดิ นทางไปโรงเรี ยน ในช่ วงเช้ าและ
กลับมายังบ้ านในช่ วงเย็น ซึ่ งจะได้ กล่ าวถึงในบทต่ อไป)
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ภาพแสดง รถรับส่ งนักเรียน ตามระเบียบของกรมการขนส่ งทางบก พ.ศ.2547

สรุ ป ลักษณะสาคัญของรถรับส่ งนักเรี ยนในยุคระหว่างปี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2559 มีดงั นี้
(1) ระเบียบกรมการขนส่ งทางบกว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุ ญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่ ง
นักเรี ยน พ.ศ.2547 เป็ นกฎหมายฉบับแรกของ“รถรับส่ งนักเรี ยน” ที่อนุ ญาตให้รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกินเจ็ดคน
แต่ไม่เกินสิ บสองคน ขออนุญาตใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนจากนายทะเบียนได้
(2) กฎกระทรวงกาหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 เป็ นกฎหมาย
ฉบับแรก ที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่ องอุปกรณ์สาหรับรถและการใช้เครื่ องอุปกรณ์สาหรับรถยนต์นงั่ ส่ วน
บุคคลที่นามาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(3) มีรถรับส่ งนักเรี ยนทุกประเภทและทุกกฎหมาย และมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
(4) เข้ามาประกอบเป็ นอาชีพขับรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนได้ง่าย
(5) อุบตั ิเหตุของรถรับส่ งนักเรี ยนเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุ นแรง
อาจกล่าวได้วา่ รถรับส่ งนักเรี ยนในยุคช่ วงระหว่างปี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2559 นี้ เป็ นยุคที่มีกฎหมาย
ของรถรับส่ งนักเรี ยนฉบับแรกของประเทศไทย
4) ปี พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน
จากสถานการณ์อุบตั ิเหตุของรถรับส่ งนักเรี ยนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความรุ นแรงจากอุบตั ิเหตุ
ที่เกิ ดขึ้นกับรถรับส่ งนักเรี ยนดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ในปี พ.ศ.2559 กรมการขนส่ งทางบกจึงได้มีคาสั่งไปยัง
นายทะเบี ยนทัว่ ราชอาณาจักร ตามบันทึ กข้อความ ที่ คค 0408/ว253 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 โดยมี
คาสั่ งยกเลิ ก หนังสื อที่ คค 0408/ว 113 ลงวัน ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2554 และก าหนดแนวทางปฏิ บ ตั ิ ในการ
อนุ ญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ให้นายทะเบี ยนทัว่ ราชอาณาจักรถื อปฏิ บตั ิ นับแต่วนั ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2559 เป็ นต้นมา

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

3-18

โครงการศึกษาวิจยั : การขับเคลือ่ นมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรี ยน

หลักการสาคัญของแนวทางปฏิ บตั ิตามบันทึกข้อความ ที่ คค 0408/ว253 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ.2559 นี้ นอกจากจะได้นาหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามที่เคยกาหนดไว้ใน ระเบียบกรมการขนส่ งทางบกว่าด้วย
การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน พ.ศ.2547 แล้ว ยังได้กาหนดให้โรงเรี ยน
และสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วมในขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ด้วย
จึงกล่าวได้วา่ การดาเนินการของกรมการขนส่ งทางบกที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ชาวบ้าน นารถยนต์
ส่ วนบุคคลมาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนนั้น จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ 2 ฉบับควบคู่กนั ไป กล่าวคือ
(1) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงกาหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุก
คนโดยสาร พ.ศ.2555
(2) ข้อก าหนดตามแนวทางปฏิ บตั ิ ในการอนุ ญ าตให้ใช้รถยนต์ส่ วนบุ คคลรั บ จ้างรั บ ส่ งนักเรี ยน
ฉบับ พ.ศ.2559 ของกรมการขนส่ งทางบก ซึ่ งเป็ นคาสั่งทางการบริ หารของอธิ บดีกรมการขนส่ งทางบก ในการ
ให้ อานาจแก่ น ายทะเบี ย น มี อานาจในการอนุ ญ าตหรื อไม่ อนุ ญ าตให้ ใช้รถยนต์ส่ วนบุ ค คลใช้รับ จ้างรั บ ส่ ง
นักเรี ยน
ซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและระเบียบ ดังที่กล่าวนี้ มีสาระสาคัญ สามารถจาแนกออก
ได้เป็ น 5 หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยน
2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูข้ บั รถและผูค้ วบคุมดูแลนักเรี ยน
3. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา
4. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาต
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการขนส่ งหรื อผูม้ ีอาชีพขับรถรับจ้างในพื้นที่
1. หลักเกณฑ์ ทเี่ กีย่ วกับรถรับส่ งนักเรียน
แนวทางปฏิบตั ิฯ ฉบับ พ.ศ.2559 ของกรมการขนส่ งทางบก ได้กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
สาหรับรถที่สามารถนามาขออนุ ญาตจากนายทะเบียนเพื่อใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนไว้ใน ข้อ 1 (1) และ (2) และ
ในข้อ 4 ได้กาหนดให้ผไู ้ ด้รับอนุ ญาตต้องปฏิ บตั ิตามกฎกระทรวงกาหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุก
คนโดยสาร พ.ศ.2555 ด้วยโดยอนุ โลม ซึ่ งหมายถึง ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตจะต้องจัดเตรี ยมและจัดทารถคันที่นามาใช้
รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวนี้ ดว้ ย กล่าวคือ
1.1 เป็ นรถยนต์ นั่ง ส่ ว นบุ ค คลเกิ น 7 คน แต่ ไ ม่ เกิ น 12 คน หรื อ รถ รย.2 ประเภทรถตู ้แ ละ
รถกระบะลักษณะสองแถว ตามกฎหมายรถยนต์เท่านั้น
ส่ วนรถประเภทอื่นๆ เช่ น รถกระบะ รย.3 รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน(รย.1) หรื อที่
เรี ย กกัน ว่ารถเก๋ ง หรื อรถยนต์นั่งส่ วนบุ ค คล รย.2 ที่ จดทะเบี ย นให้ มี ที่ นั่ง เกิ น 12 คน หรื อรถโดยสารตาม
กฎหมายขนส่ งทางบกก็ไม่สามารถนามาขออนุญาตใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนได้
1.2 ถ้าเป็ นรถกระบะลักษณะสองแถว หากมีทางขึ้นลงอยูด่ า้ นท้ายรถ ต้องมีประตูและที่ก้ นั กัน
นักเรี ยนตกจากรถที่ปลายที่นงั่ ถ้าเป็ นรถตู ้ ต้องจัดวางที่นงั่ เป็ นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถ
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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1.3 ที่นงั่ ต้องยึดติดกับพื้นรถอย่างมัน่ คงแข็งแรง ไม่มีพ้นื ที่ให้นกั เรี ยนยืน
1.4 เปลี่ยนแปลงตัวรถหรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของตัวรถ หรื อเพิ่มสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดเข้าไป ซึ่ งน่าจะเป็ น
อันตรายแก่การขับรถหรื อการโดยสาร
1.5 ถ้าใช้ก๊าซธรรมชาติอดั หรื อก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื้ อเพลิ ง รถและอุปกรณ์ ส่วนควบต้อง
ผ่านการตรวจและทดสอบตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยการนั้นๆ กาหนดแล้วแต่กรณี
1.6 จัดให้มีป้ายข้อความว่า “รถโรงเรี ยน” ติดไว้ที่ดา้ นหน้าและด้านท้ายของรถ
1.7 จัดให้มีไฟสัญญาณสี เหลืองอาพันหรื อสี แดงปิ ดเปิ ดเป็ นระยะ ติดไว้ด้านหน้าและด้านท้าย
ของตัวรถในตาแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ผขู ้ บั รถที่สวนมาหรื อตามหลัง มองเห็นได้โดยชัดเจนในระยะไม่นอ้ ย
กว่า 150 เมตร

ภาพแสดง รถกระบะลักษณะสองแถวรับส่ งนักเรียน ของกรมการขนส่ งทางบก

1.8 จัดให้มี ถังดับเพลิงและค้อนทุบกระจก เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาเป็ น เพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนเมื่อ
มีอุบตั ิเหตุหรื อเหตุฉุกเฉิน
1.9 ไม่ติดฟิ ล์มกรองแสงที่กระจกหน้าและหลังและหน้าต่างด้านข้าง ต่อมา กรมการขนส่ งทาง
บก ได้มีบนั ทึกข้อความที่ คค 0408/ว.421 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 อนุ ญาตให้รถรับส่ งนักเรี ยนติดฟิ ล์มกรอง
แสงแบบโปร่ งใสหรื อชนิ ดที่ไม่สะท้อนแสงได้ ซึ่ งเมื่อวัดปริ มาณแสงผ่านแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 หรื อ
ต้องสามารถมองเห็นสภาพในรถได้เป็ นอย่างดี
2. หลักเกณฑ์ ทเี่ กีย่ วกับคุณสมบัติของผู้ขับรถและผู้ควบคุมดูแลนักเรียน
กฎกระทรวงก าหนดความปลอดภัย ในการรั บ จ้างบรรทุ ก คนโดยสาร พ.ศ.2555 ได้ก าหนด
คุณสมบัติของผูข้ บั รถและผูค้ วบคุมดูแลนักเรี ยนไว้ ดังนี้
2.1 ไม่กาหนดเกณฑ์อายุของผูข้ บั รถ กรณี ผคู ้ วบคุมดูแลนักเรี ยน ต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
2.2 กฎกระทรวงฉบับนี้ กาหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับใบอนุญาตของผูข้ บั รถ ไว้ดงั นี้
(1) เป็ นผูม้ ีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะตามกฎหมายรถยนต์ หรื อเป็ นผูม้ ีใบอนุญาตให้
เป็ นผูข้ บั รถตามกฎหมายการขนส่ งทางบก
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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(2) เป็ นผูม้ ีใบอนุ ญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายรถยนต์ ที่ได้รับอนุ ญาตมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาตครั้งแรก
2.3 ผูข้ บั รถต้องไม่มีประวัติเสี ยหายจากการขับรถ
3. หลักเกณฑ์ ทเี่ กีย่ วกับโรงเรียนหรื อสถานศึกษา
แนวทางปฏิบตั ิฯ ฉบับ พ.ศ.2559 ของกรมการขนส่ งทางบก ได้กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ไว้ในข้อ 2 (จ) โดยกาหนดให้ผขู ้ บั รถที่ยนื่ คาขอ จะต้องนาหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ มาแสดงพร้อม
กับคาขออนุญาตด้วย กล่าวคือ
3.1 หลักฐานการขึ้นทะเบียนรถโรงเรี ยน และการขึ้นทะเบียนประวัติผขู ้ บั รถและผูค้ วบคุมดูแล
นักเรี ยนจากโรงเรี ยน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรี ยน พ.ศ.2536
3.2 หนังสื อรับรองการรับส่ งนักเรี ยนจากโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา ตามแบบที่กาหนด
แม้วา่ บันทึกข้อความ ที่ คค 0408/ว253 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 จะมิได้กล่าวถึง เหตุผล
และจาเป็ นที่จะต้องให้ผยู ้ ื่นคาขอต้องมีเอกสารดังที่กล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ งมาประกอบการขออนุ ญาต แต่ก็พอ
อนุ มานได้วา่ เพื่อต้องการให้สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วมในการกากับดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน ในฐานะที่รถรับส่ ง
นักเรี ยนคั้นนั้นมีนกั เรี ยนของโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาอยูด่ ว้ ยบนรถคันนั้นด้วย
อนึ่ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กาหนดให้ ผูย้ ื่นคาขออนุญาตต้องมีหลักฐานการขึ้นทะเบียนหรื อ
หนังสื อรับรองจากโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา มายื่นประกอบคาขออนุ ญาตด้วยนี้ เพิ่งมีการกาหนดขึ้นเป็ นครั้ง
แรก ตามแนวทางปฏิ บตั ิฯ ฉบับ พ.ศ.2559 ของกรมการขนส่ งทางบกฉบับนี้ โดยที่ระเบียบกรมการขนส่ งทาง
บกว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน พ.ศ.2547 ก็มิได้มีการกาหนดไว้
แต่อย่างใด
4. หลักเกณฑ์ ทเี่ กีย่ วกับกระบวนการขออนุญาต
แนวทางปฏิบตั ิฯ ฉบับ พ.ศ.2559 ของกรมการขนส่ งทางบก สามารถจาแนกกระบวนขออนุญาต
ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ได้เป็ น 2 ขั้นตอนต่อเนื่องกันตามลาดับ ดังนี้
4.1 ขั้นตอนตรวจสอบรถ
ขั้น ตอนนี้ เป็ นขั้น ตอนเริ่ ม แรก โดยผู ้ยื่น ค าขอต้อ งน ารถคัน ที่ ข ออนุ ญ าต ไปเข้ารั บ การ
ตรวจสอบรถจากเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถของสานักงานขนส่ ง ว่ารถคันที่นามาขออนุ ญาตนั้น มีลกั ษณะและมี
เครื่ องอุปกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงกาหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555
และตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1 ของแนวทางปฏิบตั ิฯ พ.ศ.2559 ถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่ ถ้าผ่านการตรวจสอบรถ ก็
ดาเนินการตามขั้นตอนที่สองต่อไป ถ้าไม่ผา่ นก็ตอ้ งไปแก้ไขให้ถูกต้องและนารถมาตรวจสอบใหม่
4.2 ขั้นตอนการขออนุญาต
หลังจากที่รถผ่านการตรวจสอบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ผูข้ อก็ตอ้ งนาเอกสารและหลักฐานตาม
ข้อ 2 ของแนวทางปฏิบตั ิฯ ฉบับปี พ.ศ.2559 พร้อมด้วยหลักฐานการตรวจสอบรถว่า “ผ่านการตรวจสอบ” ไป
แสดงต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและภาษีรถของสานักงานขนส่ ง เพื่อขออนุญาตใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ถ้าเอกสารหลักฐานทุกอย่างครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและภาษีรถ ก็จะเสนอให้
นายทะเบี ย นลงนามในหนัง สื อ อนุ ญ าตใช้ใ ช้ รถในการรั บ จ้า งรั บ ส่ ง นัก เรี ย น โดยผู ย้ ื่ น ค าขอจะต้อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าคาขอรวม 25 บาท
นายทะเบียนมีอานาจอนุญาตให้ได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ
ข้อสังเกต แนวทางปฏิ บตั ิฯ ฉบับปี พ.ศ.2559 นี้ มิได้กาหนดขอบเขตการใช้อานาจอนุ ญาต
ของนายทะเบียน กรณี ที่รถรับส่ งนักเรี ยนได้รับส่ งนักเรี ยนข้ามจังหวัดไปยังจังหวัดที่มีเขตติดต่อกัน ว่าจะให้
นายทะเบียนมีอานาจอนุญาตได้หรื อไม่ ซึ่ งต่างกับหลักเกณฑ์การใช้อานาจอนุญาตของนายทะเบียน ตามบันทึก
ข้อความที่ คค 0407.2/ว250 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2547 ที่ได้ให้อานาจนายทะเบียนไว้
5. หลักเกณฑ์ ทเี่ กีย่ วกับผลกระทบต่ อผู้ประกอบการขนส่ งหรื อผู้มีอาชี พขับรถรับจ้ างในพืน้ ที่
แนวทางปฏิ บตั ิฯ ฉบับ พ.ศ.2559 ของกรมการขนส่ งทางบก ข้อ 3 ได้กาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ให้นายทะเบียนต้องพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูป้ ระกอบการขนส่ งหรื อผูท้ ี่มีอาชีพรถรับจ้าง
ประเภทอื่นในพื้นที่ความรับผิดชอบของนายทะเบียนเป็ นสาคัญด้วย
ประเด็นการพิ จารณาเรื่ องผลกระทบ กับ ผูป้ ระกอบการขนส่ งและผูป้ ระกอบอาชี พรถรับ จ้าง
ประเภทอื่นในพื้นที่ กรมการขนส่ งทางบกเพิ่งได้มีการนามากาหนดไว้ในแนวทางปฏิ บตั ิฯ ฉบับ พ.ศ.2559
เป็ นครั้งแรก ( ผู้เขียนเห็นว่ า : การพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับผู้ประกอบการขนส่ งและผู้ประกอบอาชีพ
รถรั บ จ้ างประเภทอื่ น ในพื ้นที่ เป็ นกรณี ที่ จะต้ องมีการพิ จารณาจากปั จจัยหลายๆ ประการอย่ างละเอียดและ
รอบคอบ ทั้งปั จจัยที่ เกิ ดขึ น้ จากผู้ประกอบการขนส่ งและจากผู้ประกอบอาชี พรถรั บจ้ าง ปั จจัยจากรถรั บส่ ง
นักเรี ยน และที่สาคัญปั จจัยความจาเป็ นและความต้ องการจากนักเรี ยนและผู้ปกครองในฐานะที่เป็ นผู้ใช้ บริ การ
ล าพั ง การพิ จ ารณาจากปั จ จั ย การทั บ ซ้ อนเส้ นทางรั บ ส่ งนั ก เรี ย นกั บ เส้ นทางเดิ น รถรั บ ส่ งผู้ โ ดยสารของ
ผู้ประกอบการขนส่ งเพียงประการเดียว ยังไม่ เป็ นเหตุผลที่มคี วามสาคัญเพียงพอต่ อการพิจารณาผลกระทบ)
ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า แนวทางปฏิ บตั ิในการอนุ ญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างรับส่ ง
นักเรี ยน ตามบันทึกข้อความที่ คค 0408/ว253 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ของกรมการขนส่ งทางบกนั้น เป็ น
หลักเกณฑ์ที่กาหนดขอบเขตการใช้อานาจของนายทะเบียนในการอนุ ญาตหรื อไม่อนุ ญาตให้ใช้รถยนต์นงั่ ส่ วน
บุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิ บสองคน หรื อรถยนต์ รย.2 ใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนได้ โดยรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
นั้น จะต้องมีลกั ษณะและเครื่ องอุปกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคน
โดยสาร พ.ศ.2555 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ด้วย
จะเห็ น ได้ว่ า วิ ว ฒ
ั นาการของรถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย นในช่ ว งปี พ.ศ.2559 ถึ ง ปั จ จุ บ ัน นี้ เป็ นผลต่ อ
เนื่ องมาจากช่วงระหว่างปี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2559 แต่การวิวฒั นาการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2559 นี้ เป็ นเพียงแค่การ
วิวฒั นาการทางด้านกฎหมายของการควบคุ มและกากับดู แลรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน และเฉพาะที่เป็ นรถยนต์
ส่ วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสอบสองคน หรื อรถยนต์ รย.2 เท่านั้น แต่รถรับส่ งนักเรี ยนที่เป็ นรถประเภทอื่น
กฎหมายก็มิได้มีขอบเขตครอบคลุมไปถึงแต่อย่างใด ในขณะที่รถประเภทอื่นๆ ที่ชาวบ้านนามารับส่ งนักเรี ยน
ยังคงใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนไปได้อย่างปกติร่วมกับรถที่ขออนุ ญาต และในประการสาคัญ อุบตั ิเหตุก็ยงั คงเกิ ด
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ขึ้นกับรถรับส่ งนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เกิดขึ้นจากรถที่ขออนุ ญาตและไม่ขออนุ ญาต ซึ่ งทาให้เห็นว่า การขอ
อนุ ญาตหรื อได้รับอนุ ญาตจากนายทะเบี ยนให้ใช้รถรั บจ้างรับส่ งนักเรี ยนได้ ไม่ได้เป็ นหลักประกันหรื อเป็ น
เครื่ องหมายที่สามารถยืนยันได้อย่างสมบูรณ์วา่ รถคันนั้นจะไม่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อมีความปลอดภัยเพียงพอต่อการ
นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน(หมายเหตุ เนื่ องจากกรมการขนส่ งทางบก มิได้ มีระบบการจัดเก็บข้ อมูลที่สามารถบ่ ง
บอกได้ ว่า การเกิ ดอุบั ติเหตุของรถรั บส่ งนักเรี ยนที่เป็ นรถยนต์ รย.2 นั้น เป็ นรถที่ขออนุญาตใช้ รับจ้ างรั บส่ ง
นักเรี ยนหรื อไม่ จึงทาให้ มขี ้ อมูลทางสถิติมาแสดงให้ เห็นเปรี ยบเทียบ)
สรุ ป ลักษณะสาคัญของรถรับส่ งนักเรี ยนในช่วงปี พ.ศ.2559 ถึงปั จจุบนั มีดงั นี้
(1) รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนใช้ขอ้ ความว่า “รถโรงเรี ยน”
(2) ในสถานการณ์จริ ง มีรถรับส่ งนักเรี ยน รย.2 ที่ขออนุ ญาตและไม่ขออนุญาต และรถที่ขออนุ ญาต
ไม่ได้ วิง่ ปะปนรับส่ งนักเรี ยนอยูด่ ว้ ยกันเป็ นจานวนมาก
(3) อุบตั ิเหตุของรถรับส่ งนักเรี ยนยังคงเกิดขึ้นบ่อยครั้งและต่อเนื่ อง
อาจกล่าวได้วา่ รถรับส่ งนักเรี ยนในยุคปี พ.ศ.2559 ถึ งปั จจุบนั นี้ เป็ นยุคที่มีกฎหมายของรถรับส่ ง
นักเรี ยนมีความชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้น
สรุ ป จะเห็นว่ารถรับส่ งนักเรี ยนมีความเป็ นมาจากระเบียบกฎหมายหลายฉบับที่ต่อเนื่ องกัน กล่าวคือ
ฉบับแรก ระเบียบกรมการขนส่ งทางบกว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้ใช้รถในการรับจ้าง
รับส่ งนักเรี ยน พ.ศ.2547
ฉบับที่สอง บันทึกข้อความ ที่ คค 0408/ว 113 ลงวันที่ 22 เมษายน 2544
ฉบับที่สาม กฎกระทรวงกาหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 และ
ฉบับ ที่ สี่ แนวทางปฏิ บ ตั ิ ในการอนุ ญ าตให้ใช้รถยนต์ส่ วนบุ ค คลรั บ จ้างรั บ ส่ งนัก เรี ย น ตามบันทึ ก
ข้อความที่ คค 0408/ว 253 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
อนึ่ง รถที่ชาวบ้านนามารับส่ งนักเรี ยนนี้ ส่ วนใหญ่จะเป็ นการรับส่ งนักเรี ยนไปยังโรงเรี ยนต่างๆ หลาย
แห่ ง และติดต่อรับจ้างโดยตรงกับผูป้ กครองหลายคน โดยทางโรงเรี ยนมิได้มีส่วนรู ้เห็ นและไม่มีอานาจในการ
ควบคุมและกากับดูแล และจากการที่รูปแบบการรับส่ งนักเรี ยนของชาวบ้าน ที่ มีลกั ษณะเป็ นการต่อเนื่องตั้งแต่
ชั้น อนุ บ าล ชั้น ประถม ไปจนถึ ง ระดับ ชั้น มัธ ยมต้น และมัธ ยมปลาย นัก เรี ย นก็ จะขึ้ น รถนี้ เป็ นการประจ า
ต่อเนื่องกันหลายปี และจะไม่เปลี่ยนรถ ชาวบ้านจึงมักเรี ยกรถที่รับส่ งนักเรี ยนอีกชื่อหนึ่งว่า “รถประจา”
4. ความแตกต่ างระหว่างรถโรงเรียนกับรถรับส่ งนักเรียน
ตามที่กล่าวมาในบทก่อนหน้าที่ จะพบว่า คาว่า “รถโรงเรี ยน” เป็ นคาที่เกิดขึ้นโดยกฎกระทรวงฉบับที่
22 (พ.ศ.2526)ซึ่ งออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ
ว่าด้วยการควบคุ มดูแลการใช้รถโรงเรี ยน พ.ศ.2536 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522
ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า “รถโรงเรี ยน” เริ่ มมีข้ ึนเป็ นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2526 โดยมีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขจากกฎหมายทั้งสามฉบับ ดังนี้

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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1) โรงเรี ยนเป็ นผูม้ ีสิทธิ ใช้รถเพื่อรับ ส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยน ไม่วา่ จะเป็ นรถของโรงเรี ยนหรื อรถของ
บุคคลอื่น
2) โรงเรี ยนมีอานาจหน้าที่ในการควบคุมและกากับดูแลรถโรงเรี ยน
3) เป็ นรถที่จดทะเบียนรถตามกฎหมายขนส่ ง
4) ตัวรถมีสีเหลืองคาดดา มีทางขึ้นลงด้านข้าง มีป้ายข้อความว่า “รถนักเรี ยน” มีสัญญาณไฟกระพริ บ
และมีอุปกรณ์ส่วนควบตามที่กาหนด
5) มีผดู ้ ูแลนักเรี ยนอายุไม่นอ้ ยกว่า 18 ปี เป็ นครู หรื อบุคคลที่ผา่ นการอบรม
6) มีผดู ้ าเนินกิจการรถโรงเรี ยน และอยูใ่ นการควบคุมและกากับดูแลจากโรงเรี ยน
7) จัดทาทะเบียนรถโรงเรี ยน ทะเบียนประวัติ รายงานผลการใช้รถโรงเรี ยน และรายงานอุบตั ิเหตุ
8) การจดทะเบียนรถ ถือว่าเป็ นการได้รับอนุญาตให้เป็ นรถโรงเรี ยน
9) ผูข้ บั รถโรงเรี ยน ต้องได้รับใบอนุญาตให้เป็ นผูข้ บั รถตามกฎหมายขนส่ งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
10) รับส่ งนักเรี ยนโรงเรี ยนเดียวที่เป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนผูว้ า่ จ้าง
ส่ วน “รถรั บส่ งนักเรี ยน” เกิ ดขึ้ นตาม กฎกระทรวงกาหนดความปลอดภัยในการรับ จ้างบรรทุ กคน
โดยสาร พ.ศ.2555 ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และแนวทางปฏิบตั ิในการอนุญาตให้ใช้
รถยนต์ส่วนบุ คคลรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ตามบันทึกข้อความ ที่ คค 0408/ว253 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 มี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
1) เป็ นรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย. 2 ที่จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์
2) เจ้าของรถหรื อคนขับรถ ติดต่อกันเองกับผูป้ กครองของนักเรี ยน
3) มีผดู ้ ูแลนักเรี ยนอายุไม่นอ้ ยกว่า 18 ปี ผูข้ บั รถไม่จากัดอายุ
4) ไม่จากัดสี รถ และทางขึ้นลงตามลักษณะของรถ
5) ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนที่รถนั้นอยูใ่ นเขตความรับผิดชอบ
6) โรงเรี ยนไม่มีอานาจในการควบคุมและกากับดูแล
7) ถ้าผูข้ บั รถใช้ใบอนุ ญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายรถยนต์ ต้องได้รับใบอนุ ญาตมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี แต่ถา้ เป็ นใบอนุ ญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรื อใบอนุ ญาตขับรถตามกฎหมายขนส่ ง ก็สามารถขับ
รถรับส่ งนักเรี ยนได้ทนั ที
อย่างไรก็ตาม ตามข้อเท็จจริ งที่ปรากฏในพื้นที่ต่างๆ รถที่ชาวบ้านนาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน มิได้มี
เพียงรถยนต์ รย.2 นัง่ เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน เท่านั้น หากแต่ชาวบ้านยังนารถประเภทอื่นๆ ตามกฎหมาย
รถยนต์และตามกฎหมายการขนส่ งทางบก มาใช้รับส่ งนักเรี ยน ด้วย
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ตารางแสดง เปรียบเทียบความแตกต่ าง ระหว่าง รถโรงเรียน กับ รถรับส่ งนักเรียน
ลาดับ
1

ประเด็น
กฎหมาย

รถโรงเรี ยน
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก

2

รถที่นามาใช้รับส่งนักเรี ยน

รถตามกฎหมายการขนส่งทางบก

3
4

สิ ทธิการใช้รถ
สี ตวั รถ

5

เจ้าของรถ

6
7
8
9
10
11
12

ลักษณะรถ
ทางขึ้นลง
รถกระบะ
อุปกรณ์ส่วนควบของรถ
อายุผขู ้ บั รถ
ผูด้ ูแลนักเรี ยน
คัดเลือกผูข้ บั รถขับ/ผูด้ ูแล

โรงเรี ยน
สี เหลืองคาดสี ดา
โรงเรี ยน
บุคคลภายนอกที่โรงเรี ยนอนุญาต
โดยสารมาตรฐาน 1-3
ข้างลง
ทางขึ้นลงด้านข้าง
ตามที่กาหนด
ไม่ต่ากว่า 25 ปี
อายุ 18 ปี เป็ นครู หรื อบุคคลทัว่ ไป
คัดเลือก

13

ข้อกาหนดใบอนุญาตขับรถ

กฎหมายขนส่งมาแล้ว 3 ปี

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ป้ ายข้อความรถโรงเรี ยน
ไฟสัญญาณกระพริ บ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาเป็ น
เครื่ องมือปฐมพยาบาล
เครื่ องมือสื่ อสาร
การอบรมผูข้ บั รถ/ผูด้ ูแล
การควบคุมกากับดูแล
ผูด้ าเนินกิจการรถโรงเรี ยน
นักเรี ยน : โรงเรี ยน
จานวนนักเรี ยน
รายงานการจัดรถโรงเรี ยน
ทะเบียนรถโรงเรี ยน
ทะเบียนประวัติคนขับรถ
ทะเบียนประวัติคนดูแลนักเรี ยน
รายงานการตรวจสอบรถ
รายงานการเกิดอุบตั ิเหตุ
ค่าจ้าง

มี
มี
มี
มี
มี
ผ่านการอบรม
โรงเรี ยน
มี
โรงเรี ยนเดียว
ตามจานวนที่จดทะเบียนรถ
เดือนละ 1 ครั้ง
มี
มี
มี
มี
ทุกครั้ง
โรงเรี ยน

รถรับส่งนักเรี ยน
พ.ร.บ.รถยนต์
รถยนต์ทุกประเภทตามกฎหมายรถยนต์
และกฎหมายการขนส่งทางบก
เจ้าของรถ
ทุกสี
ชาวบ้าน
รถยนต์ รย.2 (เกิน 7 แต่ไม่เกิน 12)
ข้างรถ และ ท้ายรถ
ถ้าขึ้นลงท้ายรถ ต้องมีที่ก้ นั กันตกและประตูปิดเปิ ด
ตามที่กาหนด
ไม่กาหนด
อายุ 18 ปี บุคคลทัว่ ไป
ไม่
กฎหมายรถยนต์มาแล้ว 3 ปี
ใบอนุญาตตามกฎหมายขนส่ง/รถสาธารณะ ขับรถ
ได้ทนั ที
มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่
เจ้าของรถ/ผูข้ บั รถ
ไม่
หลายโรงเรี ยน
ไม่เกิน 10 คน
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ผูป้ กครองเป็ นรายบุคคล
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ความแตกต่างระหว่างรถโรงเรี ยนกับรถรับส่ งนักเรี ยน ตามที่แสดงไว้ในตารางข้างต้นนี้ จะเห็นได้วา่ มี
ความแตกต่างหลายประการที่เป็ นสาระสาคัญ ที่ส่งผลให้ โรงเรี ยนต่างๆ ไม่นิยมใช้รถที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
ขนส่ งมาใช้เป็ นรถโรงเรี ยน แต่นารถที่จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์มาใช้เป็ นรถโรงเรี ยนแทน ซึ่ งสามารถ
ความแตกต่างที่เป็ นสาระสาคัญได้ 5 ประการ ดังนี้
1. ความแตกต่างทางด้านกฎหมายที่จดทะเบียนรถ
กล่าวคื อ การจดทะเบียนรถตามกฎหมายรถยนต์ จะมีความสะดวกรวดเร็ วกว่า การจดทะเบียนรถ
ตามกฎหมายการขนส่ งทางบก ที่จะต้องมีเอกสารและขั้นตอนต่างๆ ที่มากและยุง่ ยากกว่า
2. ความแตกต่างทางด้านสี ของรถ
กล่ า วคื อ สี ข องรถโรงเรี ย น จะต้องเป็ นสี เหลื องคาดดา ท าให้ ผูท้ ี่ ต้องการจดทะเบี ยนรถเป็ นรถ
โรงเรี ยน จะต้องเสี ยเงินเป็ นค่าใช้จ่ายในการทาสี รถให้เป็ นสี เหลื องคาดดา และเมื่อเลิ กใช้รถเป็ นรถโรงเรี ยน ก็
ต้องเสี ยเงิ นเป็ นค่าใช้จ่ายในการทาสี รถให้เป็ นสี อื่นๆ ขณะที่ รถยนต์นงั่ ส่ วนบุ คคลที่โรงเรี ยนนามาใช้เป็ นรถ
โรงเรี ยน จะใช้สีอะไรก็ได้ ไม่ตอ้ งเสี ยเงินเป็ นค่าใช้จ่ายในการทาสี รถถึงสองครั้ง
3. ความแตกต่างทางด้านทางขึ้นลงด้านข้างรถ
กล่ าวคื อ รถโรงเรี ยนมี ทางขึ้ นลงด้านข้างรถเท่ านั้น ทาให้มีขอ้ จากัดที่ จะต้องเป็ นรถบัสหรื อรถตู ้
เท่านั้น ขณะที่รถรับส่ งนักเรี ยนจะมีทางขึ้นลงด้านข้างรถหรื อด้านท้ายรถก็ได้
4. ความแตกต่างทางด้านฟิ ล์มกรองแสง
กล่าวคือ รถโรงเรี ยนจะติดฟิ ล์มกรองแสงไม่ได้ ขณะที่รถรับส่ งนักเรี ยนติดฟิ ล์มที่ความเข้มไม่เกิ น
ร้อยละ 40 ได้
5. ความแตกต่างทางด้านอายุและใบอนุญาตขับรถ
กล่ า วคื อ ผู ข้ ับ รถโรงเรี ย นจะต้อ งมี อ ายุ 25 ปี ขึ้ น ไป และได้รั บ ใบอนุ ญ าตให้ เป็ นผู ้ข ับ รถตาม
กฎหมายขนส่ งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ขณะที่ผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยนไม่จากัดอายุ และถ้าใช้ใบอนุ ญาตให้เป็ นผู ้
ขับรถตามกฎหมายขนส่ งก็สามารถขับรถรับส่ งนักเรี ยนได้ทนั ที
5. สถานการณ์ทางสั งคมและทางกฎหมายของรถรับส่ งนักเรียน
การที่ มนุ ษย์มาอยู่รวมกันเป็ นสังคม ก็เพื่อการดารงอยู่ของชี วิตเพื่อสนองความต้องการในด้านต่างๆ
ของตนเอง ความต้องการที่แตกต่างกันนั้น ทาให้เกิดการรวมตัวกันและพัฒนาเป็ นสถาบันทางสังคมเกิดขึ้น ทั้ง
สถาบันในลักษณะของกลุ่ มบุ คคลและในลักษณะขององค์กร และสถาบันที่ เกิ ดขึ้นโดยพฤตินัยและโดยการ
จัดตั้ง เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันผูส้ ู งอายุ สถาบันนักเรี ยน สถาบันครู สถาบันการศึกษา สถาบันเศรษฐกิจ
สถาบัน ผูป้ ระกอบอาชี พ ต่ างๆ สถาบัน การเมื องและการปกครอง เป็ นต้น สถาบัน ต่ างๆ เหล่ านี้ จะมี ค วาม
เคลื่อนไหว ที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางบวกและทางลบตลอดเวลา ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคนใน
สังคม อาจช้าบ้างหรื อเร็ วบ้างตามปั จจัยแวดล้อมของสถาบันนั้นๆ เช่น จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โลกทัศน์ของ
คนในสังคม การมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าถึงบริ การสาธารณะต่างๆ ของรัฐ เป็ นต้น อย่างไรก็
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ตามปั จจัยแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้ ส่ งผลโดยตรงและทางอ้อมต่อระดับความต้องการของคนในสังคมตลอดเวลา
ซึ่ งอาจกล่าวได้วา่ สถาบันทางสังคมเป็ นรู ปแบบทางสังคม ที่แสดงออกถึงความต้องการร่ วมกันของคนในสังคม
การเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางสังคม จะมีลกั ษณะเป็ นการปรับตัวของบุคคลและของกลุ่มไปเรื่ อยๆ
ตามสถานการณ์ และปั ญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจากปั จจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ โดยไม่มีการวางแผน
หรื อเตรี ยมการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่ งอาจเรี ยกว่า เป็ นการเปลี่ยนแปลงทางวิวฒั นาการความต้องการของสถาบันทาง
สั งคม ซึ่ งอาจเป็ นการเปลี่ ย นแปลงจากรู ป แบบหนึ่ งไปสู่ รูป แบบหนึ่ ง เช่ น ตัวอย่า งกรณี ป ระเทศไทย การ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทไปสู่ สังคมเมือง การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์
ไปสู่ การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย เป็ นต้น หรื อเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่แตกต่างกันตามบริ บทของพื้นที่
และวัฒนธรรมเดิมของแต่ละสังคม ตัวอย่างเช่น ความช่วยเหลือเกื้อกูลของคนที่อยูใ่ นสังคมเมืองที่เป็ นหมู่บา้ น
จัดสรรที่มีต่อกันในระดับที่นอ้ ยกว่าคนที่อยูใ่ นสังคมชนบทที่เรี ยกว่าหมู่บา้ นหรื อชุมชน เป็ นต้น
มีคากล่าวเป็ นภาษาลาตินไว้วา่ “Ubi Socxietas, Ibi jus” หรื อแปลเป็ นภาษาไทยได้วา่ “ที่ใดมีสังคม ที่
นัง่ มีกฎหมาย” หมายความว่า สังคมจะดารงอยูไ่ ด้ก็จะต้องมีกฎหมายบังคับใช้ ซึ่ งเป็ นคากล่าวที่แสดงให้เห็นว่า
สังคมกับกฎหมายมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ของสังคม ย่อมส่ งผลกระทบ
ทาให้มีการเปลี่ ยนแปลงกฎหมายไปตามสถานการณ์ ของสังคม หรื ออาจกล่าวได้ว่า วิวฒั นาการของกฎหมาย
เกิ ดขึ้ นตามวิวฒั นาการของสังคม เหตุ ที่เป็ นเช่ นนี้ เพราะ กฎหมายเป็ นเครื่ องมื อที่ กาหนดความสั มพันธ์ ของ
สถาบันต่างๆในสังคม ให้ธารงอยูร่ ่ วมกันได้อย่างปกติสุข ในเมื่อสถานการณ์ของสถาบันทางสังคมเปลี่ยนแปลง
ไป เครื่ องมือในการกาหนดความสัมพันธ์ของสถาบันต่างๆ ในสังคม คือ กฎหมาย ซึ่ งเป็ นกฎเกณฑ์ที่กาหนด
กรอบความประพฤติของคนในสังคมและสถาบันต่างๆ ในสังคมให้ปฏิบตั ิตาม และมีการลงโทษแก่ผทู ้ ี่ฝ่าฝื น จึง
ต้อ งเปลี่ ย นแปลงไปตามความต้อ งการของสั ง คมด้วย เพราะไม่ เช่ น นั้น กฎหมายนั้น ก็ จะแปรสภาพจาก
เครื่ องมือในการสร้างความเป็ นธรรมในสังคม ไปสู่ การเป็ นเครื่ องมือในการสร้างความไม่เป็ นธรรมให้แก่สังคม
วิวฒั นาการของรถรับส่ งนักเรี ยนที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การที่ชาวบ้านได้นารถ
ประเภทต่าง ๆ ที่ตนเองมีอยูม่ าใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนนั้น ถือได้วา่ มีลกั ษณะเป็ นการร่ วมกันเพื่อจัดการแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของคนในหมู่บา้ นและชุ มชน ซึ่ งประกอบด้วย นักเรี ยน ผูป้ กครอง และคนขับรถรับส่ ง
นักเรี ยน เนื่องมาจากสาเหตุสาคัญที่เป็ นสถานการณ์ทางสังคม ดังนี้
1) เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ารับการศึกษายังโรงเรี ยนที่ตอ้ งการ ซึ่ งจะนาไปสู่ การ
มี โอกาสทางสั งคมหลังจากที่ จบการศึ กษาแล้ว ทั้งในด้านของการประกอบอาชี พ การมี ครอบครั ว และการ
ดาเนินชีวติ ร่ วมกับคนอื่นในสังคม
โอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางสังคม เป็ นกรณี ที่มีกฎหมายกาหนดไว้ให้เป็ นสิ ทธิ ที่พึงได้รับ
และเป็ นหน้าที่ ที่จกั ต้องกระทา เช่ น กฎหมายรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติ
การศึ กษาภาคบัง คับ พ.ศ.2545 ปริ ญ ญาสากลว่าด้วยสิ ท ธิ ข องเด็ กและเยาวชน องค์ก ารสหประชาชาติ และ
ปฏิญญาอาเซี ยนว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชนสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็ นต้น
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2) เพื่อให้นักเรี ยนมียานพาหนะเดิ นทางไปโรงเรี ยนเพื่อได้รับโอกาสทางการศึกษา อันเนื่ องมาจาก
สาเหตุที่ ไม่มีรถโดยสารประจาทางในพื้นที่
หน้าที่ในการจัดทาหรื อจัดให้มีรถโดยสารประจาทางในพื้นที่ เพื่อเป็ นยานพาหนะในการเดิ นทาง
จากบ้านไปโรงเรี ยนและจากโรงเรี ย นกลับ มายังบ้าน เป็ นหน้าที่ ของรัฐที่ จะต้องจัดท าและจัดให้มี ตามที่ มี
กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522
ผลของสถานการณ์ทางสังคมที่สาคัญ 2 สาเหตุขา้ งต้น ส่ งผลกระทบต่อสังคมดังนี้
1) โรงเรี ยนและสถาบันการศึกษา ได้รับผลกระทบที่สาคัญ 2 ประการ คือ
1.1 มีรถรับส่ งนักเรี ยนเกิดขึ้นทุกโรงเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนสามารถเดิ นทางไปโรงเรี ยนที่ต้ งั อยู่นอก
ชุมชน นอกเมือง หรื อในที่ไม่มีรถโดยสารประจาทาง ได้โดยสะดวกด้วยการใช้รถรับส่ งนักเรี ยน
1.2 มีการแข่งขันพัฒนาคุ ณภาพการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึน เพื่อให้เป็ นที่ ตอ้ งการเข้ารับการศึกษา
ของนักเรี ยน
2) เกิ ดอาชี พใหม่ของประชาชนในพื้นที่ คือ อาชี พรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ส่ งผลให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น
3) ผู ป้ กครองสามารถประกอบอาชี พ ได้อ ย่า งเต็ ม ที่ ไม่ ต้อ งไปส่ ง บุ ต รหลานด้วยตนเอง สามารถ
ประหยัดค่ าใช้จ่ายได้ม ากกว่าการไปรั บ ส่ งบุ ตรหลานด้วยตนเอง และไม่ มี ความกังวลใจหากให้ บุ ตรหลาน
เดินทางไปโรงเรี ยนด้วยตนเองหรื อด้วยรถจักรยานหรื อรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีความเสี่ ยงจากอุบตั ิเหตุที่สูง
ดังที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้วา่ รถรับส่ งนักเรี ยน มีความเกี่ยวพันกับสถาบันทางสังคม ที่สาคัญ 3 สถาบัน
ได้แก่ สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว และสถาบันชุ มชน ความต้องการดังที่จาแนกมาข้างต้นนี้ ล้วนแต่
เป็ นความต้องการที่ส่งผลต่อการพัฒนาสถาบันทั้งสามซึ่ งเป็ นระบบย่อยของสถาบันประเทศซึ่ งเป็ นระบบหลัก
ของประเทศ ให้มีความเจริ ญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ งหากสถาบันทั้งสามมีการพัฒนาไปสู่ ความ
เจริ ญแล้ว ก็จะส่ งผลให้ประเทศมีความเจริ ญก้าวหน้าและมีความมัน่ คงเช่นเดียวกัน
ในด้านของสถานการณ์ทางกฎหมายของรถรับส่ งนักเรี ยนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นว่า กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยน เริ่ มใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2547 และยังคงหลักการเดิมมาจนถึงปั จจุบนั นี้ เป็ นเวลาถึง 14 ปี
โดยไม่ มีการเปลี่ ยนแปลงหลักการอนุ ญาตให้รถยนต์ประเภทอื่ นๆ มาใช้รับส่ งนักเรี ยน กาหนดอนุ ญาตให้
เฉพาะรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลมีที่นงั่ เกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิ บสองคน หรื อรถยนต์ รย.2 ที่สามารถนามาขออนุ ญาต
จากนายทะเบี ย นเพื่ อใช้รับ จ้างรั บ ส่ งนัก เรี ยนได้ ซึ่ งได้แก่ รถตู ้ และรถกระบะลัก ษณะสองแถว เท่ านั้น ซึ่ ง
ตลอดเวลาที่ผา่ นมา กรมการขนส่ งทางบกก็ใช้มาตรการในการจับ ปรับ และห้ามรถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่ถูกต้อง
ไม่ ให้ วิ่งรั บ ส่ งนักเรี ยนมาโดยตลอด แต่ ก็ไม่ ส ามารถห้ ามปรามหรื อบังคับ ใช้ก ฎหมายได้อย่างเต็ม ที่ เพราะ
กรมการขนส่ งทางบกก็ตระหนักว่า จะทาให้นกั เรี ยนต้องได้รับความลาบากและความเดือดร้อนในการเดิ นทาง
ไปโรงเรี ยน ซึ่ งถื อว่า กฎหมายที่ เกี่ ยวกับรถรั บส่ งนักเรี ยนนี้ เป็ นกฎหมายที่ มี ขอ้ จากัดในการปฏิ บตั ิ ที่ ทาให้
สังคมไม่ อาจปฏิ บ ตั ิ ตามได้ แม้แต่ กรมการขนส่ งทางบกในฐานะที่ เป็ นหน่ วยงานที่ มี หน้าที่ จะต้องบังคับ ใช้
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กฎหมาย และในประการส าคัญ อาจถื อได้ว่าเป็ นกฎหมายที่ เป็ นอุ ป สรรคขัดขวางที่ สาคัญ ต่อโอกาสในการ
ได้รับการบศึกษาของนักเรี ยน และเป็ นอุปสรรคขัดขวางการเดินทางไปโรงเรี ยนของนักเรี ยน
ดังนั้น ในฐานะที่กฎหมายเป็ นเครื่ องมือในการสร้างความสัมพันธ์ของสถาบันต่างๆ ในสังคม และเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริ ญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อความต้องการของสังคม
มีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น และความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสถาบันทั้งสามนี้ เกิดขึ้นจากการ
ที่จะต้องทาหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ประการหนึ่ ง และเกิดขึ้นจากการไม่สามารถเข้าถึงบริ การสาธารณะ
ของรัฐที่รัฐไม่สามารถจัดทาให้ได้อีกประการหนึ่ ง รัฐในฐานะเป็ นผูป้ กครอง เป็ นผูใ้ ช้อานาจมหาชน ก็ควรที่
จะต้องปรับปรุ งออกกฎหมายรถรั บส่ งนักเรี ยนขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ปั จจุบนั และสามารถตอบสนองต่อความต้องการโดยรวมของประชาชนและสถาบันทางสังคมต่างๆ ได้
..........................................
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บทที่ 4 การตัดสินใจเลือกโรงเรียนและเลือกใช้ ยานพาหนะเพื่อเดินทางไปโรงเรียน
1. บทนา
แต่ เดิ ม การศึ ก ษาของไทย อาศัย บ้า น วัด วัง เป็ นสถานศึ ก ษา มาตั้ง แต่ ส มัย สุ โ ขทัย จนถึ ง สมัย
รัตนโกสิ นทร์ ต่อมาพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงริ เริ่ มวางรากฐานการประถมศึกษา
ของไทยขึ้น โดยได้จดั ตั้งโรงเรี ยนแห่ งแรกขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ.2414 และขยายการศึกษาต่อไป
ตามหัวเมืองต่างๆ ต่อมาเมื่อ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 6 ขึ้นเสวยราชสมบัติ พระองค์
ได้ทรงรับภารกิ จเกี่ ยวกับการจัดการศึ กษา ทรงยกฐานะโรงเรี ยนข้าราชการพลเรื อนของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่ทรงสร้างในปี พ.ศ. 2453 ขึ้นเป็ นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงให้จดั สร้างโรงเรี ยนเพาะ
ช่างขึ้นในปี พ.ศ. 2456 ทรงจัดตั้งโรงเรี ยนเบญจมราชาลัยเพื่อฝึ กหัดครู ในปี พ.ศ. 2456 ทรงตั้งโรงเรี ยนฝึ กหัด
ครู ช้ นั ประถมในปี พ.ศ.2460 ในปี พ.ศ.2461 ได้ทรงตราพระราชบัญญัติโรงเรี ยนราษฎร์ ข้ ึนใช้บงั คับ เพื่อให้เด็ก
ทุกคนรู ้หนังสื อ ต่อมาในปี พ.ศ.2464 ทรงตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา ออกบังคับใช้เป็ นพื้นที่ไป ซึ่ งเป็ น
การศึกษาภาคบังคับครั้งแรก โดยบังคับให้เด็กที่ มีอายุ 7-14 ปี บริ บูรณ์ เรี ยนหนังสื ออยู่ในโรงเรี ยนโดยไม่ตอ้ ง
เสี ย ค่ า เล่ า เรี ย น นอกจากนี้ ยัง ทรงตั้ง โรงเรี ย นประชาบาลขึ้ น ตามท้อ งที่ ใ นอ าเภอ ต าบลต่ า งๆกัน โดยให้
กระทรวงศึกษาธิการเป็ นผูด้ ูแล
การประถมศึ ก ษาของไทยได้เจริ ญ รุ ด หน้ าไปตามล าดับ ในปี พ.ศ.2509 ได้มี ก ารโอนโรงเรี ย น
ประชาบาลนอกเขตเทศบาลทั้งหมดให้แก่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับการกระจายอานาจ
ให้ท ้องถิ่ นมี บ ทบาทในการจัดการศึ ก ษา และในปี พ.ศ.2523 มี พ ระราชบัญ ญัติโอนกิ จการบริ ห ารโรงเรี ย น
ประชาบาล และโรงเรี ยนประถมศึ ก ษาไปสั ง กั ด ส านั ก งานคณ ะกรรมการประถมศึ ก ษาแห่ งชาติ
กระทรวงศึ กษาธิ ก าร ด้วยเหตุ น้ ี จึ งท าให้ในปั จจุ บ นั ประเทศไทย มี โรงเรี ยนที่ ต้ งั อยู่ในส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิ ภาคเป็ นจานวนมาก ตามลักษณะของรู ป แบบการปกครองส่ วนภู มิภาค ได้แก่ จังหวัด อาเภอ ตาบลและ
หมู่บา้ น และยังมีโรงเรี ยนอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้น และอยูใ่ นสังกัดของสานักงานตารวจแห่ งชาติหรื อกรมตารวจ
ในสมัยก่อน คือโรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดน ที่กระจายอยูใ่ นพื้นที่ถิ่นทุรกันดารที่ติดต่อกับประเทศข้างเคียง
2. ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียน
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีโรงเรี ยน รวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่า 45,000 แห่ ง สามารถแยกสังกัดของโรงเรี ยน
ต่างๆ ได้เป็ น 3 สังกัด ดังนี้ (ไม่นบั รวมสถาบันการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป)
1. โรงเรี ยนในสังกัดของรัฐบาล ได้แก่ โรงเรี ยนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และสถาบัน
อาชีวศึกษา ที่เป็ นของรัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมถึงโรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดน
2. โรงเรี ย นในสั ง กัด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เช่ น โรงเรี ย นเทศบาล โรงเรี ย นในสั ง กัด
กรุ งเทพมหานคร โรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เป็ นต้น
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3. โรงเรี ย นในสั ง กัด เอกชนหรื อ โรงเรี ย นราษฎร์ เป็ นโรงเรี ย นที่ เปิ ดสอนสายสามัญ และสาย
อาชีวศึกษา แม้วา่ จะเป็ นโรงเรี ยนเอกชน แต่ก็ข้ ึนตรงต่อสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.)
เป็ นหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรี ยนต่างๆ เหล่านี้ จะกระจายกันตั้งอยูต่ ามพื้นที่ต่างๆ ทุกจังหวัด ดังนี้
โรงเรี ย นในอ าเภอเมื อ ง ในเขตอาเภอเมื อ งจะเป็ นที่ ต้ งั ของโรงเรี ย นทุ ก ระดับ ชั้น ทุ ก สั ง กัด และมี
โรงเรี ย นเป็ นจานวนมาก ตั้งแต่ ช้ ันอนุ บ าล ประถมศึ ก ษา มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย และ
โรงเรี ยนอาชี วศึกษาต่างๆ ส่ วนใหญ่จะเป็ นโรงเรี ยนที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ หรื อที่เรี ยกว่าเป็ น
โรงเรี ยนประจาจังหวัด
โรงเรี ยนในอาเภอเมืองหรื อโรงเรี ยนในเมือง จะมีอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่ดีกว่าโรงเรี ยนที่อยูต่ าม
อาเภอรอบนอก เพราะเป็ นโรงเรี ยนที่อยูใ่ นจุดศูนย์กลางของความเจริ ญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
แวดล้อมไปด้วยหน่วยงานราชการของทุกกระทรวง งบประมาณในด้านต่างๆ ทั้งที่มาจากกระทรวงศึกษาธิ การ
และกระทรวงหรื อหน่ วยงานอื่นๆ ก็จะมุ่งตรงมายังโรงเรี ยนในเมื อง แม้แต่ครู ที่มีความสามารถในการสอนก็
มักจะขอประจาอยูแ่ ต่เฉพาะโรงเรี ยนในเมือง โรงเรี ยนในเมืองจึงเป็ นเป้ าหมายของผูป้ กครองที่ตอ้ งการให้บุตร
หลานได้เข้ารับการศึกษา และเป็ นความใฝ่ ฝันของนักเรี ยนที่ตอ้ งการมาเรี ยนอยูด่ ว้ ยเช่นกัน
โรงเรี ยนในอาเภอรอบนอก ทุ กอาเภอมัก จะมีโรงเรี ยนประจาอาเภอ ส่ วนใหญ่ จะเป็ นโรงเรี ยนสาย
สามัญ ของรั ฐ โรงเรี ย นในสั ง กัด เอกชนก็ มี เฉพาะที่ เป็ นอ าเภอใหญ่ ๆ เปิ ดสอนระดับ ประถมจนถึ งระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย บางแห่ งก็เปิ ดสอนเฉพาะระดับ ชั้นมัธยมศึ กษา นัก เรี ยนที่เรี ยนอยู่ก ับโรงเรี ยนตาม
อาเภอรอบนอกส่ วนใหญ่จะเป็ นนักเรี ยนที่มีบา้ นพักอยูใ่ นอาเภอนั้น หรื ออาจเป็ นนักเรี ยนที่อยูต่ ามเขตรอยต่อ
ระหว่างอาเภอ ระยะทางเดินทางไม่ไกลมากก็จะเรี ยนข้ามอาเภอ
ในสมัยก่อน การเดิ นทางเข้าตัวเมืองหรื อตัวจังหวัดไม่มีความสะดวกสบายเหมื อนสมัยนี้ นักเรี ยนมี
บ้านอยู่อาเภอไหนก็จะเรี ยนยังโรงเรี ยนของอาเภอนั้น บางโรงเรี ยนก็เป็ นโรงเรี ยนที่ มีชื่อเสี ยงเที ยบเท่ าหรื อ
ดีกว่าโรงเรี ยนในเมือง ต่อมาเมื่อการเดิ นทางมีความสะดวกสบายขึ้น ด้วยสาเหตุทางด้านความเจริ ญและสังคม
ทางพื้นที่ที่ยงั มีความแตกต่างกันระหว่างโรงเรี ยนในเมืองกับโรงเรี ยนระดับอาเภอ จึงทาให้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่ที่
อยูต่ ามอาเภอรอบนอก เดินทางไปเรี ยนยังโรงเรี ยนที่อยูใ่ นเมือง จึงทาให้ในปั จจุบนั นี้ โรงเรี ยนระดับอาเภอส่ วน
ใหญ่มีนกั เรี ยนน้อยลงกว่าสมัยก่อนมาก ความมีชื่อเสี ยงในด้านการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนระดับอาเภอก็จาง
หายไป กลายเป็ นโรงเรี ยนธรรมดาโรงเรี ยนหนึ่ง
โรงเรี ยนในตาบลและหมู่บ้าน โรงเรี ยนในตาบลเป็ นโรงเรี ยนที่ต้ งั อยูต่ ามตาบลต่างๆ เรี ยกว่าโรงเรี ยน
ประจาตาบล ส่ วนใหญ่เป็ นโรงเรี ยนของรัฐ โรงเรี ยนประจาตาบลจะมีทุกตาบลของประเทศไทย สมัยก่อนจะ
เปิ ดการสอนเพียงแค่ระดับประถมศึกษา ปั จจุบนั โรงเรี ยนประจาตาบลบางแห่ งเป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาส เปิ ด
สอนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ส่ วนโรงเรี ยนในหมู่บา้ นจะตั้งอยูต่ ามหมู่บา้ นต่างๆ ในตาบลนั้นๆ แต่มีไม่ครบ
ทุกหมู่บา้ น เปิ ดสอนเพียงแค่ช้ นั ประถมศึกษาและอนุ บาล(สมัยเป็ นโรงเรี ยนประชาบาลสอนแค่ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4) โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนก็จดั อยูใ่ นประเภทโรงเรี ยนระดับหมู่บา้ น นักเรี ยนที่เข้าเรี ยนยังโรงเรี ยน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ระดับตาบลและระดับหมู่บา้ น จะมีเป็ นจานวนไม่มาก และส่ วนใหญ่มีบา้ นเรื อนอยูใ่ นเขตตาบลหรื อหมู่บา้ นนั้น
การเดิ นทางใช้การเดิ นเท้าเป็ นส่ วนใหญ่ และมาด้วยรถจักรยาน รถจักรยานยนต์และผูป้ กครองมารับส่ งด้วย
รถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์พว่ งข้าง
ในอดี ตที่ผ่านมาของโรงเรี ยนระดับตาบลและหมู่บา้ น จะมีเฉพาะนักเรี ยนที่อยูใ่ นพื้นที่เข้าเรี ยน มาก
บ้างน้อยบ้างตามจานวนนักเรี ยนของแต่ละพื้นที่ และมักจะไม่ไปเรี ยนยังโรงเรี ยนที่ต่างหมู่บา้ นและต่างตาบล
ต่อมาเมื่อการเดินทางสัญจรมีความสะดวกสบายขึ้น ผูป้ กครองนักเรี ยนที่มีฐานะก็มกั จะส่ งให้บุตรหลานให้ไป
เรี ยนยังโรงเรี ยนในอาเภอหรื อในตัวเมือง เพราะโรงเรี ยนในระดับหมู่บา้ นมีแค่ช้ นั ประถมศึกษา ส่ วนโรงเรี ยน
ในระดับตาบลที่เป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสมีแค่ช้ นั มัธยมศึกษาตอนต้น หากต้องการให้บุตรหลานเรี ยนจนจบชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ก็จะต้องไปสอบเข้าเรี ยนยังโรงเรี ยนประจาอาเภอ ซึ่ งเป็ นที่วนุ่ วายและไม่มีหลักประกัน
ว่าจะได้เข้าเรี ยนต่อหรื อไม่ เพื่อความสะดวกและความมัน่ ใจ ผูป้ กครองจึงให้บุตรหลานไปเรี ยนยังโรงเรี ยนใน
อาเภอตั้งแต่ช้ นั ประถมหรื อมัธยมต้นเสี ยที เดี ยว ด้วยเหตุน้ ี ในช่ วงเวลาต่อมา จานวนนักเรี ยนของโรงเรี ยนใน
ระดับ ตาบลและหมู่ บ ้านจึ งมี จานวนน้อยลงเรื่ อยๆ และมี บ างโรงเรี ยนต้องยุบ ไปรวมกับ โรงเรี ยนอื่ นๆ ตาม
นโยบายของผูบ้ ริ หารกระทรวงศึกษาธิ การแต่ละยุคสมัย
ดังที่กล่าวมานี้ จะเห็ นว่า ลักษณะทางกายภาพของโรงเรี ยนในระดับต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนในหลายๆ ด้าน ล้วนแต่เป็ นแรงจูงใจที่สาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนเพื่อเข้าเรี ยนของนักเรี ยนและ
ผูป้ กครอง ทั้งสิ้ น
จากการศึกษาพบว่า ในปั จจุบนั ปั จจัยที่เป็ นแรงจูงใจต่อการตัดสิ นใจเลื อกโรงเรี ยนเพื่อเข้าเรี ยนของ
นักเรี ยนและผูป้ กครอง มี 4 ประการ ดังนี้
1. ความมีชื่อเสี ยงของโรงเรี ยน เช่น จานวนนักเรี ยนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงได้มาก
นักเรี ยนชนะการประกวดต่างๆ ความสามารถหรื อเทคนิ คทักษะของครู ผูส้ อนที่สามารถสอนให้นกั เรี ยนเข้าใจ
ได้ง่าย และสอบได้เกรดที่ดีๆ ความใส่ ใจและความสนใจของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและคณะครู รวมถึงการอุปกรณ์
การเรี ยนการสอนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็ นต้น ต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่เป็ นปั จจัยทางด้านกายภาพที่ทาให้โรงเรี ยน
นั้นเป็ นโรงเรี ยนที่มีคุณภาพทางด้านการเรี ยนการสอน
จากการศึกษา พบว่า ความมี ชื่อเสี ยงของโรงเรี ยน เป็ นแรงจูงใจและเป็ นค่านิ ยมที่ สาคัญที่สุด ของ
การตัดสิ น ใจเลื อ กเข้าเรี ย นของนัก เรี ย น และการตัดสิ น ใจให้ บุ ต รหลานเข้าเรี ยนของผู ป้ กครอง ด้วยเหตุ น้ ี
โรงเรี ยนที่มีชื่อเสี ยงซึ่ งจะอยูใ่ นอาเภอเมืองหรื อในตัวเมืองจึงมีนกั เรี ยนเป็ นจานวนมาก ในขณะที่โรงเรี ยนที่ไม่
มีชื่อเสี ยงเช่น โรงเรี ยนระดับอาเภอและระดับตาบลกับหมู่บา้ นจะมีนกั เรี ยนเป็ นจานวนที่นอ้ ย
2. โอกาสทางการศึกษา หมายถึง สิ่ งที่นกั เรี ยนจะได้รับจากการเข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนนั้น เช่น โควต้าเรี ยน
ต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆ การร่ วมกลุ่มทากิ จกรรมต่างๆ ในโรงเรี ยน การเรี ยนพิเศษหรื อความรู ้ทางด้าน
อื่นๆ จากวิชาที่เรี ยน เป็ นต้น โอกาสทางการศึกษาเหล่านี้ เป็ นเงื่อนไขการตัดสิ นใจที่สาคัญของนักเรี ยน เพราะ
ส่ งผลต่ออนาคตและความคาดหวังของนักเรี ยนในการเรี ยนต่อระดับมหาวิทยาลัยโดยตรง เช่น โควต้าเรี ยนต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัย สาขาวิชาต่างๆ และเป็ นจานวนมากหลายโควต้า ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีเฉพาะโรงเรี ยนใหญ่ๆ
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ที่มีชื่อเสี ยงและกับโรงเรี ยนในเมืองเท่านั้น ส่ วนโรงเรี ยนระดับอาเภอจะมีน้อยมาก และก็จะมีโควต้าเรี ยนต่อ
เป็ นเพียงบางสาขาและเป็ นจานวนไม่เกิน 1 หรื อ 2 โควต้า หรื อไม่มีเลย ดังนั้น นักเรี ยนส่ วนใหญ่จึงเลือกมาเรี ยน
ยังโรงเรี ยนในเมือง แม้วา่ จะต้องนัง่ รถไกลข้ามอาเภอก็ตาม
3. โอกาสทางสังคม หมายถึ ง สิ่ งที่นกั เรี ยนจะได้รับจากสภาพแวดล้อมทางสังคมจากบริ เวณโดยรอบ
ของโรงเรี ยน เช่ น การมี ศูนย์การค้า การมีห้องสมุด มีโรงเรี ยนกวดวิชา การมีกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เป็ นต้น
โอกาสทางสังคมเหล่านี้ มีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนรู ้ นอกห้องเรี ยน เป็ นประสบการณ์ ของนักเรี ยนที่จาเป็ นต้อง
นาไปใช้ในการศึกษาต่อและการดารงชีวติ ในสังคม ซึ่ งโอกาสเหล่านี้ จะมีเฉพาะโรงเรี ยนที่อยูใ่ นตัวเมืองเท่านั้น
4. การเดิ นทางไปโรงเรี ยน หมายถึ ง นักเรี ยนจะเดิ นทางไปโรงเรี ยนอย่างไร ด้วยยานพาหนะอย่างไร
ในสมัย ก่ อนการเดิ นทางไปโรงเรี ย น ไม่ ใช่ ปั จจัย ที่ มี ส่ วนส าคัญ ต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกโรงเรี ยนเพื่ อเข้าเรี ย น
เพราะนักเรี ยนสมัยก่อนจะเรี ยนกับโรงเรี ยนที่อยูใ่ กล้บา้ นในพื้นที่ การเดินทางใช้วธิ ี การเดินเท้าหรื อรถจักรยาน
จะไม่เดิ นทางข้ามตาบลข้ามอาเภอไปเรี ยนในตัวเมืองหรื อตัวจังหวัดเหมือนในยุคสมัยนี้ แต่ดว้ ยความเจริ ญทา
ให้เดิ นทางได้โดยสะดวกและรวดเร็ วขึ้น มีรถโดยสารประจาทางวิ่งให้บริ การ ทาให้ การเดิ นทางของนักเรี ยน
เพื่อไปโรงเรี ยน เป็ นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งต่อการตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนเพื่อเข้าเรี ยน

ภาพแสดง โรงเรียนในช่ วงประมาณปี พ.ศ.2520 ทีน่ ักเรียนใช้ จกั รยานเดินทางไปโรงเรียน

ปั จจัย ที่ เป็ นแรงจู งใจต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกโรงเรี ย นเพื่ อเข้าเรี ย นของนัก เรี ยนและผูป้ กครอง ทั้ง 4
ประการ ดังที่กล่าวมานี้ ล้วนแต่มีความสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะพลวัตร แรงจูงใจในการตัดสิ นใจมิได้ข้ ึนอยูก่ บั
ปั จจัยใดปั จจัยหนึ่งเป็ นการเฉพาะ หากแต่ข้ ึนอยูก่ บั ความพร้อมของปั จจัยทั้ง 4 ประการ ที่จะต้องสอดคล้องและ
สัมพันธ์ต่อกันมากน้อยเพียงใด เช่น กรณี โรงเรี ยนในตัวเมือง แม้วา่ โรงเรี ยนหลายแห่ งจะมีชื่อเสี ยง แต่ถา้ ตั้งอยู่
ในพื้นที่ที่ไม่มีระบบการเดิ นทางไปยังโรงเรี ยนได้โดยสะดวก นักเรี ยนกับผูป้ กครองก็จะเลื อกเข้าโรงเรี ยนใน
ระดับใกล้เคียงกัน ที่มีระบบการเดินทางไปโรงเรี ยนได้สะดวกกว่า ตัวอย่างเช่น
กรณี ศึกษา โรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ สตรี วิทยา พุทธมณฑล เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการ
เฉลิ มพระเกี ยรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่ องในวโรกาสที่ปี พ.ศ. 2535 เป็ นปี
แห่ งการเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริ ญพระชนมพรรษา
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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5 รอบ ในการจัด ตั้ง โรงเรี ย นแห่ ง นี้ กรมสามัญ ศึ ก ษา ได้รับ บริ จาคที่ ดิ น จากผูม้ ี จิต ศรั ท ธา ณ บริ เวณถนน
พุทธมณฑลสาย 3 แขวงทวีวฒั นา เขตทวีวฒั นา จานวน 2 ไร่ และได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณอันสู งยิง่ จากสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ ทรงพระราชทานพระราชานุ ญาตให้โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาเฉลิ มพระเกี ยรติ
สมเด็ จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ของกรมสามัญ ศึ ก ษาว่า "โรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ " เมื่ อ วัน ที่
10 สิ งหาคม พ.ศ. 2535 โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา 3 พุทธมณฑล จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น "โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี
วิทยา พุทธมณฑล" และถือเอาวันที่ 10 สิ งหาคมของทุกปี เป็ นวันสถาปนาโรงเรี ยน
โรงเรี ย นนวมิ นทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิท ยา พุ ท ธมณฑล เปิ ดสอนในระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยูใ่ นซอยห่ างจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ประมาณ 1 กิโลเมตร ติดกับสานักงานเขต
ทวีวฒั นาและสถานี ตารวจธรรมศาลา ไม่มีรถโดยสารประจาทาง(เคยมีแต่ เลิ กประกอบการขนส่ ง) และไม่ มี
ระบบการเดิ นทางด้วยยานพาหนะอย่างอื่ นๆ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและกลุ่ มผูป้ กครองนักเรี ยนจึ งได้จดั ให้มีรถ
รับส่ งนักเรี ยนด้วยรถตูแ้ ละรถกระบะ 4 ล้อ ลักษณะสองแถว เพื่อใช้เป็ นยานพาหนะในการเดินทางของนักเรี ยน
จากสถานที่ ต่างๆ มายัง โรงเรี ย น ท าให้ก ารเดิ นทางมาโรงเรี ยนเป็ นเรื่ องที่ ส ะดวก ซึ่ งมี ผ ลท าให้ ในปั จจุ บ ัน
โรงเรี ย นสตรี วิท ยา พุ ท ธมณฑล นี้ มี นัก เรี ยนกว่า 2,800 คน และในจานวนนี้ นัก เรี ย นประมาณร้ อ ยละ 80
เดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยนที่ทางโรงเรี ยนกับกลุ่มผูป้ กครองร่ วมกันจัดทาขึ้น

ภาพแสดง รถตู้รับส่ งนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิ ยา พุทธมณฑล

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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3. รู ปแบบการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนในปัจจุบัน
จากการศึกษาพบว่า รู ปแบบการเดินทางของนักเรี ยนนับแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั สามารถจาแนกได้เป็ น
5 รู ปแบบ โดย 1 รู ปแบบ เป็ นการเดินทางไปโรงเรี ยนด้วยการเดินเท้า และอีก 4 รู ปแบบ เป็ นการใช้รถยนต์เป็ น
ยานพาหนะในการเดินทาง ดังนี้
1. นักเรียนเดินเท้าไปโรงเรียน
การเดินเท้าไปโรงเรี ยน จะพบเห็นมากในสมัยก่อนทั้งโรงเรี ยนที่อยูใ่ นเมืองและนอกเมือง เพราะใน
สมัยก่อนยังไม่มีทางรถยนต์มีแต่ทางเดินเท้า ถนนที่พอมีก็อยูใ่ นสภาพที่ลาบาก ไม่มีรถโดยสารประจาทาง ไม่มี
รถยนต์ใช้ แต่ในปั จจุบนั แม้จะมีความเจริ ญขึ้น นักเรี ยนที่บา้ นอยูใ่ กล้โรงเรี ยนก็จะเดินไปโรงเรี ยน แต่ส่วนใหญ่
มักใช้รถจักรยานยนต์หรื อรถจักรยานเป็ นยานพาหนะในการเดินทางไปโรงเรี ยน

ภาพแสดง การเดินเท้ าไปโรงเรียนของนักเรียนตามหมู่บ้านต่ างๆ

2. ผู้ปกครองใช้ รถไปรับส่ งนักเรียนด้ วยตนเอง
การเดิ นทางไปโรงเรี ยนของนักเรี ยน โดยผูป้ กครองนารถไปรับส่ งด้วยตนเอง มีได้ท้ งั โรงเรี ยนใน
อาเภอเมือง โรงเรี ยนในอาเภอรอบนอก และโรงเรี ยนในตาบลและหมู่บา้ น ซึ่ งจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปตาม
ความจาเป็ นและความต้องการของแต่ละครอบครัว เช่น นักเรี ยนมีบา้ นอยูอ่ าเภอรอบนอก แต่ไปเรี ยนยังโรงเรี ยน
ในเมื อง และผูป้ กครองก็ใช้รถเป็ นพยานพาหนะไปท างานในเมื อง ผูป้ กครองก็จะให้บุตรหลานเดิ นทางไป
โรงเรี ยนกับตนเองด้วย หรื อในกรณี ที่ผปู ้ กครองมีเวลาพอ ก็มกั จะนารถที่มีอยูไ่ ปใช้รับส่ งบุตรหลานด้วยตนเอง
หรื อนัก เรี ย นมี บ ้านอยู่ใกล้ๆ กับ โรงเรี ย น รถที่ น าไปใช้รับ ส่ ง บุ ต รหลาน ก็ จะใช้รถยนต์ที่ ต นเองมี อ ยู่ เช่ น
รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง และรถยนต์ส่วนตัว อย่างไรก็ตาม การที่ผปู ้ กครองนารถไปรับส่ งบุตร
หลานที่โรงเรี ยนด้วยตนเองนี้ ทาให้ผปู ้ กครองมีรายจ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมเพิ่มขึ้น

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ภาพแสดง รูปแบบผู้ปกครองใช้ รถไปรับส่ งนักเรียนด้ วยตนเอง ด้ วยรถจักรยานยนต์

ภาพแสดง รูปแบบผู้ปกครองใช้ รถไปรับส่ งนักเรียนด้ วยตนเอง ด้ วยรถจักรยานยนต์พ่วงข้ าง

ภาพแสดง รูปแบบผู้ปกครองใช้ รถไปรับส่ งนักเรียนด้ วยตนเอง ด้ วยรถยนต์

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิ จที่ รัดตัว และเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่าย ทาให้ผูป้ กครองส่ วน
ใหญ่ตอ้ งเลิ กการไปรับส่ งบุตรหลานด้วยตนเอง แล้วให้บุตรหลานเดินทางไปโรงเรี ยนด้วยตนเอง หรื อด้วยรถ
โดยสารประจาทาง หรื อรถรับจ้างอย่างอื่นๆ แทน ยกเว้นเฉพาะนักเรี ยนที่เป็ นเด็กเล็ก หรื อโรงเรี ยนอยูใ่ กล้ๆ กับ
บ้านพัก
3. นักเรียนนารถไปโรงเรียนด้ วยตนเอง
การนารถไปโรงเรี ยนด้วยตนเองของนักเรี ยน เป็ นรู ปแบบที่นกั เรี ยนหลายๆ คน ต้องการ โดยเฉพาะ
นักเรี ยนในระดับมัธยมปลาย เพราะเป็ นการบ่งบอกถึ งความเป็ นตัวของตัวเอง หลังเลิ กเรี ยนแล้วจะไปหามา
ไหนก็ไ ด้ จะกลับ บ้านเวลาไหนก็ ได้ ส่ วนใหญ่ จะใช้รถจักรยานยนต์ มี เป็ นส่ วนน้อยที่ ใช้รถยนต์ซ่ ึ งจะเป็ น
นักเรี ยนในเมืองและผูป้ กครองมีฐานะดี แต่ถา้ เป็ นนักเรี ยนในจังหวัดภู มิภาคระดับชั้นประถมปี ที่ 5 หรื อชั้น
ประถมปี ที่ 6 ที่ขบั รถจักรยานยนต์ได้ ก็จะขับรถจักรยานยนต์มาโรงเรี ยนด้วยตนเอง และนาน้องหรื อเพื่อนซ้อน
ท้ายมาด้วย นักเรี ยนในระดับชั้นประถมหรื อมัธยมก็มีบา้ งที่ถีบรถจักรยานมาโรงเรี ยน
เหตุ ที่นักเรี ยน ต้องนารถไปโรงเรี ยนด้วยตนเอง เกิ ดขึ้ นจากหลายสาเหตุ เช่ น สภาวะความจาเป็ น
ของครอบครัว จากความต้องการของนักเรี ยน จากปั ญหาที่สาคัญมากที่สุด คือ ปั ญหาการไม่มีรถโดยสารประจา
ทางหรื อรถรับจ้างอย่างอื่นในพื้นที่ ซึ่ งเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้นกั เรี ยนเดินทางไปโรงเรี ยนไม่ได้ อย่างไรก็ตาม
ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ ไม่เห็ นด้วยกับ การที่ นักเรี ยนนารถไปโรงเรี ยนด้วยตนเอง แต่ด้วยความจาเป็ นที่ ไม่ อาจ
หลีกเลี่ยงก็ตอ้ งยินยอม ทั้งที่ตระหนักดีวา่ อาจเกิดอุบตั ิเหตุในระหว่างเดินทางได้โดยง่าย

ภาพแสดง รูปแบบนักเรียนนารถไปโรงเรียนด้ วยตนเอง ด้ วยรถจักรยาน

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ภาพแสดง รูปแบบนักเรียนนารถไปโรงเรียนด้ วยตนเอง ด้ วยรถจักรยานยนต์

4. การเดินทางด้ วยรถโดยสารประจาทาง
การเดินทางไปโรงเรี ยนด้วยรถโดยสารประจาทาง เป็ นรู ปแบบการเดินทางที่ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า
การที่ผปู ้ กครองนารถไปรับส่ งและการที่นกั เรี ยนนารถไปโรงเรี ยนด้วยตนเอง แต่ในสถานการณ์จริ ง ไม่ปรากฏ
ว่ามี รถโดยสารประจาทางครอบคลุ มทุ กพื้นที่ที่นักเรี ยนต้องใช้บริ การ รถโดยสารประจาทางส่ วนใหญ่ก็จะมี
เฉพาะในเส้นทางจากอาเภอรอบนอกไปยังตัวเมืองหรื อตัวจังหวัดเท่านั้น ส่ วนเส้นทางจากตาบลหรื อหมู่บา้ นไป
ยังตัวจังหวัด ก็จะมีรถโดยสารประจาทางวิง่ ให้บริ การบ้างเป็ นบางพื้นที่ ถ้ามีก็มีเฉพาะจากตาบลหรื อหมู่บา้ นวิ่ง
ไปตัวอาเภอเท่านั้น ซึ่ งจะต้องต่อรถโดยสารประจาทางไปยังตัวจังหวัดอีกต่อหนึ่งหรื อหลายต่อ ในด้านของการ
ได้รับการบริ การก็เป็ นไปโดยยาก รถโดยสารประจาทางไม่สามารถทาให้นกั เรี ยนเข้าถึ งบริ การได้อย่างสะดวก
รวดเร็ ว เส้นทางรถโดยสารประจาทางจะมีเฉพาะในเส้นทางสายหลัก ไม่ได้มีเส้นทางไปยังถนนสายย่อยที่แยก
ไปตามตาบลและหมู่ บ ้านต่างๆ เส้นทางรถโดยสารประจาทางส่ วนใหญ่ ก็ไม่ ถึงหรื อไม่ ผ่านโรงเรี ยน ทาให้
นักเรี ยนต้องไปต่อรถประจาทางในเมืองอีกต่อหรื อสองต่อ หรื อ การวิ่งรับส่ งผูโ้ ดยสารของรถโดยสารประจา
ทาง ที่ตอ้ งจอดรถรับส่ งผูโ้ ดยสารตลอดเส้นทาง ซึ่ งต้องใช้เวลาในการวิ่งรถที่นานมาก และเป็ นเหตุให้นกั เรี ยน
อาจไปโรงเรี ยนไม่ ท นั เวลาเข้าแถวหน้าเสาธงในเวลาเช้าและจะต้องถู ก ท าโทษ ในด้านของการได้รับความ
สะดวกบนรถโดยสารประจาทางก็ไม่เป็ นที่แน่นอน บางวันอาจได้นงั่ บางวันอาจไม่ได้นงั่ และต้องยืนหรื อโหน
ท้ายรถเป็ นระยะทางที่ไกลๆ เป็ นต้น
ด้วยเหตุน้ ี การเดิ นทางด้วยรถโดยสารประจาทาง แม้วา่ จะมีความประหยัด เพราะค่าโดยสารมีราคา
ถูก แต่ในด้านของการเข้าถึงการบริ การก็ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของนักเรี ยนที่ใช้บริ การได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ และเพราะไม่มีระบบการเดิ นทางอย่างอื่ นๆ นักเรี ยนจึงจาเป็ นต้องใช้บริ การของรถโดยสาร
ประจาทางอย่างไม่มีทางเลือก และพร้อมที่จะไปใช้รูปแบบการเดินทางอย่างอื่นๆ ในทันทีที่มีทางเลือก
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ภาพแสดง รูปแบบการเดินทางของนักเรียนด้ วยรถโดยสารประจาทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร

ภาพแสดง รูปแบบการเดินทางของนักเรียนด้ วยรถโดยสารประจาทางในจังหวัดภูมภิ าค

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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5. โดยรถรับส่ งนักเรียน
รู ป แบบการเดิ น ทางไปโรงเรี ย นด้วยรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น มี ล ัก ษณะที่ ใ กล้เคี ย งกับ การเดิ น ทางไป
โรงเรี ยนโดยผูป้ กครองใช้รถไปรับส่ งด้วยตนเอง คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนก็จะดู แลนักเรี ยนเสมือนว่าเป็ นบุ ตร
หลานของตนเอง ได้นงั่ บนรถในที่ประจาของตนเอง สามารถขอให้ผขู ้ บั รถจอดรอเพื่อนักเรี ยนลงจากรถไปซื้ อ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอนในระหว่างทางได้ หรื อจอดรอให้นกั เรี ยนได้รับประทานอาหารเช้าก่อนถึงโรงเรี ยนได้
บนรถรับส่ งนักเรี ยนก็จะมีแต่นกั เรี ยนที่รู้จกั มักคุน้ กัน แม้วา่ จะต่างโรงเรี ยนต่างชั้นเรี ยนก็ตาม นักเรี ยนเดินทาง
ไปถึงโรงเรี ยนตามกาหนดเวลา ในด้านของผูป้ กครอง ก็สามารถใช้เวลาที่ตอ้ งรับส่ งบุตรหลานไปทางานหรื อ
ประกอบภารกิ จต่างๆ ได้ตามปกติ และไม่ตอ้ งพะวงต่อการรั บส่ งและเวลาเดิ นทางของบุ ตรหลาน เพราะรถ
รับส่ งนักเรี ยนจะรับจากประตู บา้ นและไปส่ งถึ งประตู โรงเรี ยน เดิ นทางไปกลับตามเวลาที่ กาหนด ค่าจ้างรถ
รับส่ งนักเรี ยนก็ถูกกว่าค่าโดยสารของรถโดยสารประจาทางประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการไปรับส่ งบุตรหลานที่
โรงเรี ยนด้วยตนเอง และในระหว่างที่ นักเรี ยนเดิ นทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ก็จะทา
หน้าที่ดูแลนักเรี ยนเสมือนเป็ นผูป้ กครองคนหนึ่ง ซึ่ งเป็ นการสร้างความสบายใจให้แก่ผปู ้ กครอง ไม่ตอ้ งกังวลว่า
นักเรี ยนจะหนี เรี ยนหรื อไปไม่ถึงโรงเรี ยน และในประการสาคัญ นักเรี ยนและผูป้ กครองจะให้ความเชื่ อมัน่ ต่อ
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและมีความไว้วางใจได้ เพราะรู ้จกั คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนว่าเป็ นใคร อยูท่ ี่ไหน และมี
พฤติกรรมอย่างไร
จากรู ปแบบการเดินทางของนักเรี ยน 5 รู ปแบบ ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้ชดั เจนว่า รู ปแบบการ
เดิ นทางไปโรงเรี ยนด้วยรถรับ ส่ งนักเรี ยน เป็ นรู ปแบบการเดิ นทางที่ เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของ
นักเรี ยนและผูป้ กครองมากที่สุ ด และด้วยเหตุ น้ ี จึ งเป็ นเหตุผลส าคัญที่ ท าให้นักเรี ยนที่ มีที่ อยู่ตามอาเภอและ
ตาบลรอบนอก เลื อ กเดิ น ทางไปเรี ย นยัง โรงเรี ย นในตัวเมื อ งที่ มี ล ัก ษณะทางกายภาพที่ ดี กว่า มี โอกาสทาง
การศึกษาและโอกาสทางสังคมที่ดีกว่า ซึ่ งถื อได้ว่า ในสถานการณ์ ปัจจุบนั ของประเทศไทย รถรับส่ งนักเรี ยน
เป็ นรู ปแบบการเดินทางที่มีความจาเป็ นและมีบทบาทสาคัญต่อการได้รับการศึกษาของนักเรี ยนในประเทศไทย
เป็ นอย่างมาก
4. ความแตกต่ างระหว่างรถรับส่ งนักเรียนกับรถโดยสารประจาทาง
ด้วยประสิ ทธิ ภาพทางด้านการตอบสนองต่อความต้องการในการเดินทางไปโรงเรี ยนของนักเรี ยนและ
ความต้องการของผูป้ กครอง ที่รถรับส่ งนักเรี ยนสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ดีกว่ารถโดยสารประจา
ทาง จึงทาให้ปัจจุบนั มีรถรับส่ งนักเรี ยนเกิดขึ้นอย่างมากมาย และคาดว่าทุกจังหวัดของประเทศไทย จะมีจานวน
รถรับส่ งนักเรี ยนที่ มากกว่าจานวนของรถโดยสารประจาทางในจังหวัด ด้วยเหตุ น้ ี จึ งเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้
จานวนผูใ้ ช้บริ การของรถโดยสารประจาทางลดน้อยลง และมีรถโดยสารประจาทางส่ วนหนึ่ งต้องเลิกกิจการไป
ขณะที่รถโดยสารประจาทางอีกส่ วนหนึ่ งไปแปรสภาพจากรถโดยสารประจาทางไปเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนแทน
แต่ยงั คงเป็ นรถโดยสารประจาทางตามกฎหมายขนส่ งทางบก ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่า รู ปแบบการให้บริ การแก่
ผูใ้ ช้บริ การแต่ละกลุ่ม เป็ นปั จจัยสาคัญต่อความยัง่ ยืนในการประกอบอาชีพใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนและรับส่ ง
คนโดยสาร กลุ่มผูโ้ ดยสารกลุ่มหนึ่งก็จะมีความต้องการที่แตกต่างไปจากกลุ่มผูโ้ ดยสารกลุ่มอื่นๆ ถ้าผูใ้ ห้บริ การ
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ไม่สามารถจัดรู ปแบบการบริ การให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การแต่ละกลุ่มได้ ในที่สุด ก็
จะไม่ มีผูใ้ ช้บ ริ ก ารและต้องเลิ ก กิ จการไปในที่ สุด ดังเช่ นปรากฏการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นกับรถโดยสารประจาทางใน
ปั จจุ บ นั ซึ่ งความแตกต่างทางด้านการบริ ก ารระหว่างรถรั บ ส่ งนัก เรี ยนกับ รนโดยสารประจาทาง สามารถ
จาแนกเปรี ยบเทียบได้ ดังนี้
ตารางแสดง การเปรียบเทียบการบริการระหว่าง รถรับส่ งนักเรียน กับ รถโดยสารประจาทาง
รถรับส่ งนักเรี ยน
รถโดยสารประจาทาง
รับจากบ้านสู่ โรงเรี ยน ต่อเดียว
รับส่ งในเส้นทางที่ได้รับอนุ ญาต ต่อรถหลายต่อ
นักเรี ยนลงกลางทางไม่ได้
นักเรี ยนลงที่ไหนก็ได้
รู ้จกั คนขับรถ ไว้วางใจได้
ไม่รู้จกั คนขับรถ
ค่าจ้างรถถูกกว่ารถโดยสารประจาทาง
ค่าโดยสารสู งกว่ารถรับส่ งนักเรี ยน
มีที่นงั่ ประจา ไม่มียนื
ไม่มีที่นงั่ ประจา ยืน ห้อยโหนท้ายรถ นัง่ บนหลังคา
ตรงต่อเวลา
ไม่ตรงเวลา
คนขับรถดูแลเสมือนเป็ นพ่อแม่ของนักเรี ยน
คนขับรถทาตามหน้าที่คนขับรถ ไม่ดูแลเอาใจใส่
ในด้านของรถที่ชาวบ้านนามาใช้รับส่ งนักเรี ยน ก็มิได้มีความแตกต่างไปจากรถโดยสารประจาทาง
รถโดยสารไม่ประจาทาง รถโดยสารส่ วนบุคคลและรถโรงเรี ยน แต่อย่างใด ตัวรถยังคงมี ลกั ษณะและรู ปร่ าง
อย่างเดียวกัน จะแตกต่างกันที่ป้ายทะเบียนของรถและการจดทะเบียนใช้งานรถตามกฎหมายเท่านั้น

ภาพแสดง รถกระบะรับส่ งนักเรียนลักษณะสองแถว เปรียบเทียบกับรถโดยสารสองแถวประจาทาง
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ภาพแสดง รถรับส่ งนักเรียนกระบะ 4 ล้ อใหญ่ เปรียบเทียบกับรถโดยสารประจาทาง 4 ล้ อใหญ่

ภาพแสดง รถรับส่ งนักเรียนกระบะ 6 ล้ อ เปรียบเทียบกับรถโดยสารประจาทาง 6 ล้ อ

ภาพแสดง รถรับส่ งนักเรียนกระบะ 6 ล้ อ เปรียบเทียบกับรถกระบะ 6 ล้ อ ของทหารรับส่ งนักเรียน

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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บทที่ 5 สถานการณ์ อบุ ัติเหตุรถรับส่ งนักเรียนและการจัดการอุบัติเหตุทางถนน
1. บทนา
ข้อ มู ล จาก ศู น ย์วิช าการเพื่ อความปลอดภัย ทางถนน(ศวปถ.) รายงานสถานการณ์ โลกด้านความ
ปลอดภัยทางถนน ของปี พ.ศ.2558 ได้กล่าวไว้วา่ องค์การสหประชาชาติภายใต้การนาเสนอขององค์การอนามัย
โลกได้กาหนดให้ช่วงปี พ.ศ.2554-2563 เป็ นช่วงทศวรรษความปลอดภัยทางถนนของโลก โดยมีเป้ าหมายที่จะ
ลดความสู ญเสี ยอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุทางถนนลงให้ได้ องค์การอนามัยโลกในฐานะองค์กรขับเคลื่อนหลักจึง
ได้มีการจัดทารายงานสถานการณ์ โลกด้านความปลอดภัยทางถนนออกมา เพื่อใช้ในการสื่ อสารกับประเทศ
ต่างๆให้ได้รับรู ้ ถึงสถานการณ์ ของแต่ละประเทศ ตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางเพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดความ
ปลอดภัยทางถนนตามที่ได้กาหนดไว้ในทศวรรษความปลอดภัยทางถนน
องค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่ รายงานสถานการณ์ ฉ บับ ที่ 3 สาหรับปี พ.ศ.2558 ชี้ ให้เห็ นถึ งความ
สู ญ เสี ยจากการเสี ยชี วิตอันเนื่ องมาจากอุ บ ตั ิ เหตุ ท้ งั โลกในปี พ.ศ.2556 โดยประมาณคื อ 1.25 ล้านคนโดยมี
แนวโน้มคงที่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงแม้การครอบครองรถและประชากรจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน
ช่วงเวลาดังกล่าว และเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าพยากรณ์ ที่คาดการณ์ ไว้วา่ น่ าจะมีการเสี ยชี วิตเพิ่มขึ้นหากไม่มีการ
ดาเนินการใดๆ ในช่วงทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ชี้ให้เห็นว่าการดาเนิ นการด้านมาตรการต่างๆที่ได้มีการ
ดาเนิ นการอยู่ในช่ วงเวลาที่ผ่านมามีประสิ ทธิ ภาพในการหยุดยั้งการเสี ยชี วิตบนท้องถนนได้จริ งแม้ว่าจะยังไม่
ลดลงอย่างที่คาดหวังไว้
อย่างไรก็ ตามรายงานฉบับ นี้ ย งั ชี้ ให้ เห็ น ว่ากลุ่ ม ประเทศที่ มี รายได้น้อย และปานกลาง มี แนวโน้ม
สถานการณ์ดา้ นความปลอดภัยทางถนนที่เลวร้ายมากขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มที่มีรายได้สูง โดยมีอตั รา
การเสี ยชี วิตมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับอัตราการเสี ยชี วิตของประเทศในกลุ่มที่มีรายได้สูง สาหรับประเทศ
ไทยถูกจัดให้อยูใ่ นกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง อัตราการเสี ยชีวติ เฉลี่ยสาหรับประเทศในกลุ่มที่มีรายได้สูง
ปานกลาง และรายได้นอ้ ย โดยคิดเป็ นอัตราการเสี ยชีวติ ต่อประชากรแสนคน ดังนี้ 9.3, 18.5 และ 24.1 ตามลาดับ
โดยค่าเฉลี่ยของทั้งหมดอยูท่ ี่ 17.5
จากค่าประมาณการการเสี ยชี วิตอันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุทางถนนในประเทศไทยโดยองค์การอนามัย
โลก ได้ประมาณจานวนผูเ้ สี ยชี วติ ตามนิ ยามการเสี ยชีวิตขององค์การอนามัยโลกอยูท่ ี่ 24,237 คน จากตัวเลขการ
เสี ยชี วิตที่ รายงานโดยประเทศไทยอยู่ที่ 14,059 คน โดยข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุ ขในปี พ.ศ.2555 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับค่าประมาณการในรายงานปี พ.ศ. 2556 ซึ่ งองค์การอนามัยโลกได้ประมาณจานวนผูเ้ สี ยชีวติ ของ
ประเทศไทยไว้ที่ 26,312 คน พบว่ามีจานวนผูเ้ สี ยชี วิตลดลงในช่วงเวลา 2 ปี ทั้งสิ้ น 2,075 คน โดยหากประเมิน
เป็ นมูลค่าความสู ญเสี ยที่ลดลงตามที่ธนาคารโลกได้มีการศึกษาไว้วา่ ในการเสี ยชีวิตหนึ่งคนมีมูลค่าความสู ญเสี ย
ในปั จจุบนั โดยประมาณอยูท่ ี่ 6.2 ล้าน ประเทศไทยสามารถลดความสู ญเสี ยได้ 12,865 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรี ยบเทียบอัตราการเสี ยชี วิตต่อประชากรแสนคน ประเทศไทยมีอตั ราการเสี ยชีวิต
สู งเป็ นอันดับที่ 2 ของโลกโดยมีอตั ราการเสี ยชี วิตอยู่ที่ 3602 (ในรายงานฉบับเดิ มอยู่ที่ 38.1 และเป็ นอันดับ 3
ของโลก) โดยประเทศลิ เบี ย มี อตั ราการเสี ย ชี วิตสู งที่ สุ ด ในโลกอยู่ที่ 73.4 ในขณะที่ ป ระเทศอัน ดับ 3-5 คื อ
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ประเทศมาลาวี ไลบีเรี ย และคองโก ซึ่ งอยูใ่ นทวีปอาฟริ กาทั้งหมด โดยมีอตั ราการเสี ยชี วิตอยูท่ ี่ 35.0, 33.7 และ
33.2 ตามล าดับ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น เวียดนาม 24.5 มาเลย์เซี ย 24.0 เมี ยนมาร์ 20.3
กัมพูชา 17.4 ติมอร์ 16.6 อินโดนีเซีย 15.3 ลาว 14.3 ฟิ ลิปปิ นส์ 10.5 และสิ งคโปร์ 3.6 ส่ วนบรู ไน ไม่มีขอ้ มูล
ข้อมู ล จากเวปไซด์ https://tdri.or.th/2017/08/econ_traffic_accidents/ ของสถาบัน วิจยั เพื่ อการ
พัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ ไอ) ได้กล่าวไว้วา่ อุบตั ิเหตุทางถนนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผูท้ ี่ประสบภัยเท่านั้น แต่
ยังก่อให้เกิดความสู ญเสี ยต่อเศรษฐกิ จและสังคมไทยโดยรวมอย่างมหาศาล เพราะการเสี ยชีวิตและบาดเจ็บทั้ง
ทางกายและใจจากอุบตั ิเหตุ ทาให้ผูป้ ระสบภัยและครอบครัวสู ญเสี ยผลิตภาพ ส่ งผลต่อผลิ ตภาพโดยรวมของ
ประเทศ นอกจากนี้ อุ บ ตั ิ เหตุ ยงั ก่ อให้เกิ ดต้นทุ นอื่ นๆ เช่ น ต้นทุ นในการดาเนิ นคดี ต้นทุ นจากผลกระทบต่อ
สภาพการจราจร เป็ นต้น ข้อ มู ล สถิ ติ ผูเ้ สี ย ชี วิ ต ที่ บู ร ณาการจากข้อ มู ล จาก 3 หน่ ว ยงาน ได้แ ก่ กระทรวง
สาธารณสุ ข สานักงานตารวจแห่ งชาติ และบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ แสดงให้เห็นว่า มีผเู ้ สี ยชี วิต
จากอุบตั ิเหตุจราจรประมาณ 22,281 คนต่อปี ส่ วนผูบ้ าดเจ็บสาหัส ซึ่ งอ้างอิงจากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข มีจานวนเฉลี่ย 107,542 คนต่อปี ซึ่ งคิดเป็ นอัตราส่ วนประมาณครึ่ งหนึ่งของ
ผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางถนนทั้งหมด ตัวเลขเหล่านี้สามารถนามาประเมินมูลค่าความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจด้วย
วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ได้
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ ไอ) ได้คานวณมูลค่าความสู ญเสี ยจากการเสี ยชี วิตและ
บาดเจ็บสาหัสจากอุบตั ิเหตุจราจรจากพื้นที่ในจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการประเมินความเต็มใจที่จะจ่ายในการลด
อุบตั ิเหตุทางถนนของคนในพื้นที่ พบว่า การเสี ยชี วิตมีมูลค่าเท่ากับประมาณ 10 ล้านบาทต่อราย ในขณะที่การ
บาดเจ็บสาหัสมีมูลค่าเท่ากับประมาณ 3 ล้านบาทต่อราย
จากข้อมูล รายงานสถานการณ์ โลกด้านความปลอดภัยทางถนนของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัย
ทางถนน และข้อมูลการคานวณมูลค่าความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็ น
ข้อมูลสาคัญที่บ่งชี้ ให้เห็นว่า สถานการณ์อุบตั ิเหตุทางถนนของประเทศไทยได้เข้าสู่ ภาวะความรุ นแรง และอาจ
เพิ่มความรุ นแรงไปสู่ สถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ ซึ่ งหากยังไม่มีการดาเนิ นการใดๆ เพื่อควบคุมสถานการณ์
อุบตั ิเหตุทางถนนของประเทศไทยก็จะเกิดเพิ่มมากขึ้น รุ นแรงมากขึ้น และสร้างความสู ญเสี ยทางสังคมและทาง
เศรษฐกิจต่อสังคมและประเทศชาติเป็ นอย่างมาก
2. สถานการณ์ อุบัติเหตุของรถรับส่ งนักเรียนทีผ่ ่านมา
สาหรับประเทศไทย ได้มีอุบตั ิเหตุทางถนนเกิดขึ้นกับรถรับส่ งนักเรี ยนอย่างต่อเนื่ องทุกปี ทั้งที่เป็ นข่าว
ปรากฏทางสื่ อมวลชนและไม่ปรากฏเป็ นข่าว ประกอบกับหน่ วยงานภาครัฐและองค์กรทางภาคเอกชนต่างๆ
เพิ่งเริ่ มให้ความสนใจต่ออุบตั ิเหตุของรถรับส่ งนักเรี ยน และเริ่ มมีการจัดเก็บข้อมูลอุบตั ิเหตุของรถรับส่ งนักเรี ยน
ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2558 เป็ นต้นมา ทาให้ขอ้ มูลเกิ ดอุบตั ิเหตุและความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้น ยังมีความคลาดเคลื่ อนต่อ
ความเป็ นจริ ง แต่ อย่างไรก็ ตาม ภายใต้ก ารเก็ บ จัดเก็ บ ข้อมู ล อุ บ ัติ ข องรถรั บ ส่ งนัก เรี ยนที่ มี ขี ดจากัด ก็ เป็ น
สัญญาณสาคัญที่บ่งชี้ ให้เห็ นว่า สถานการณ์ อุบตั ิเหตุของรถรับส่ งนักเรี ยน จะต้องได้รับการติดตามและแก้ไข
อย่างเร่ งด่วน ทั้งนี้ เพราะ ปั จจัยทางด้านเกณฑ์อายุของนักเรี ยนที่ มีความแตกต่างกัน การศึกษาในระดับชั้นที่ มี
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ความแตกต่างกัน จะเป็ นองค์ประกอบหลักที่สาคัญของนักเรี ยน ต่อการมีวุฒิภาวะในการตัดสิ นใจเพื่อช่วยเหลือ
ตัวเองในสถานการณ์ฉุกเฉิ นที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ นักเรี ยนจะมีอายุหรื อระดับความรู ้สูงมากน้อย
เพี ย งใดก็ ตาม วุฒิ ภ าวะของการตัดสิ น ใจก็ ยงั มี ในระดับ ที่ น้อ ยกว่า บุ ค คลที่ พ ้น จากวัย การศึ ก ษาปกติ และมี
ประสบการณ์ การทางานแล้ว ซึ่ งด้วยปั จจัยทางด้านวุฒิภาวะของนักเรี ยนสาหรับการตัดสิ นใจในสถานการณ์
ฉุ กเฉิ นนี้ จึงส่ งผลให้ทุกครั้งที่เกิดอุบตั ิเหตุ นักเรี ยนที่อยูบ่ นรถนั้นมักจะได้รับอันตรายมากกว่าบุคคลทัว่ ไป
จากการวิเคราะห์ ข่าวอุบตั ิเหตุของรถรับส่ งนักเรี ยนที่ปรากฏทางสื่ อมวลชนต่างๆ ทาให้ทราบว่า ใน
ระหว่างที่นักเรี ยนเดิ นทางจากบ้านไปโรงเรี ยนและจากโรงเรี ยนกลับสู่ บา้ นพัก ด้วยรถที่ชาวบ้านนามารับจ้าง
ผูป้ กครองรับส่ งนักเรี ยนประเภทต่างๆ เช่น รถตู ้ รถกระบะมีหลังคา รถบัสโดยสาร รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง นั้น
มีความเสี่ ยงจากการเกิ ดอุบตั ิเหตุได้ตลอดเวลา ส่ วนใหญ่เป็ นผลจากการกระทาและไม่กระทาของบุ คคลที่ ทา
หน้าที่เป็ นผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยนและจากการปล่อยปะละเลยของผูเ้ กี่ ยวข้อง เช่น กรณี คนขับรถปล่อยปะละเลย
ให้นกั เรี ยนขึ้นไปนัง่ บนหลังคารถ การต่อเติมที่นงั่ ด้ายท้ายออกนอกตัวรถ การปล่อยให้นกั เรี ยนยืนห้อยโหนที่
บันไดรถ การบรรทุกนักเรี ยนมากจนแน่นเกินไปกว่าจานวนที่เหมาะสมของรถ การคนขับรถขับรถโดยประมาท
เช่ น แซงทางโค้ง แซงรถอื่นในช่ วงเวลาที่ฝนตก เปลี่ ยนช่ องทางเดิ นรถในระยะกระชั้นชิ ด เป็ นต้น หรื อแม้แต่
ความไม่พร้อมของร่ างกายของบุคคลที่ทาหน้าที่เป็ นผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยน เช่น โรคประจาตัว การไม่มีทกั ษะใน
การแก้ไขปั ญหาในกรณี ฉุกเฉิ น เป็ นต้น โดยในแต่ละปี จะมีนกั เรี ยนที่ใช้บริ การของรถรับส่ งนักเรี ยนทั้งประเทศ
ได้รับอุบตั ิเหตุจนถึงแก่ความตาย บาดเจ็บและพิการ ปี ละเป็ นจานวนมาก สร้างความสู ญเสี ยให้แก่ครอบครัวของ
นักเรี ยนและส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศเป็ นอย่างมาก
จากข้อมู ล ของศู นย์วิชาการเพื่ อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) ระบุ ว่า ในปี พ.ศ. 2558 รถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนเกิดอุบตั ิเหตุ จานวน 17 ครั้ง ในปี พ.ศ.2559 จานวน 28 ครั้ง และในปี พ.ศ.2560 จานวน 30 ครั้ง

ภาพแสดงจานวนอุบตั เิ หตุรถรับส่ งนักเรียน เปรียบเทียบ ปี พ.ศ.2558-2560
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ภาพแสดงจานวนนักเรียนเสียชีวติ จากรถรับส่ งนักเรียนเปรียบเทียบปี พ.ศ.2558-2560

ภาพแสดงจานวนนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากรถรับส่ งนักเรียนเปรียบปี พ.ศ.2558 -2560

จากข้อมู ลตามภาพดังกล่ าวข้างต้น ชี้ ให้เห็ นว่าจานวนนักเรี ยนที่ เสี ยชี วิตจากอุ บตั ิ เหตุ ของรถรับส่ ง
นักเรี ยนในปี พ.ศ.2560 มีจานวนลดลงจากปี พ.ศ. 2558 และมีจานวนคงที่เท่ากับปี พ.ศ.2559 ในขณะที่จานวน
นักเรี ยนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุของรถรับส่ งนักเรี ยนในปี พ.ศ.2560 มีจานวนสู งขึ้นกว่าปี พ.ศ.2559 และ
พ.ศ.2558 อย่างมีนยั สาคัญ
3. อุบัติเหตุรถรับส่ งนักเรียน ในปี พ.ศ.2560
จากการศึ ก ษาตรวจสอบข้อ มู ล อุ บ ัติ เหตุ ร ถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย น เฉพาะที่ เกิ ด ขึ้ น ในปี พ.ศ.2560 โดยผู ้
ทาการศึกษาวิจยั จากการสื บค้นจากข่าวที่ปรากฏทางสื่ อมวลชนต่างๆ และที่ไม่เป็ นข่าวทางสื่ อมวลชน รวมถึง
การตรวจสอบจากรายงานของหน่ วยอาสาสมัครต่างๆ พบว่า ในปี พ.ศ.2560 มี อุบ ตั ิ เหตุ เกิ ดขึ้ นกับ รถรั บส่ ง
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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นักเรี ยน รวม 30 ครั้ง มีนกั เรี ยนเสี ยชีวติ 7 คน บาดเจ็บรวม 386 คน แยกเป็ นบาดเจ็บสาหัส 23 คน และบาดเจ็บ
ไม่สาหัส 363 คน เฉลี่ ยใน 1 ปี มีนักเรี ยนได้รับบาดเจ็บวันละ 1.5 คน (ข้ อมูลรถรั บส่ งนักเรี ยนที่เกิ ดอุบัติเหตุ
จำนวน 30 ครั้ ง นี ้ ไม่ มีระบบฐำนข้ อมูล ใดๆ จำกหน่ วยงำนภำครั ฐที่เกี่ยวข้ อง ที่สำมำรถบ่ งบอกได้ ว่ำ เป็ นรถที่
ได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนขนส่ งให้ นำมำใช้ รับส่ งนักเรี ยนได้ หรื อไม่ )
ตารางแสดง ภาพรวมอุบัติเหตุรถรับส่ งนักเรี ยน ปี พ.ศ.2560
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ว /ด / ป
9 มกราคม 2560
12 มกราคม 2560
17 มกราคม 2560
17 มกราคม 2560
18 มกราคม 2560
23 มกราคม 2560
3 กุมภาพันธ์ 2560
22 กุมภาพันธ์ 2560

9
10
11
12
13

24 กุมภาพันธ์ 2560
10 เมษายน 2560
25 พฤษภาคม 2560
27 มิถุนายน 2560
28 มิถุนายน 2560

14

1 กรกฎาคม 2560

15
16
17
18
19

20 กรกฎาคม 2560
21 กรกฎาคม 2560
1 สิ งหาคม 2560
29 สิ งหาคม 2560
29 สิ งหาคม 2560

20
21
22

31 สิ งหาคม 2560
1 กันยายน 2560
2 กันยายน 2560

23

15 กันยายน 2560

จังหวัด
กาญจนบุรี
กาแพงเพชร
หนองบัวลาพู
สระแก้ว
นครศรี ธรรมราช
เชียงใหม่
ขอนแก่น
เพชรบูรณ์

สถานการณ์
รถรับส่งนักเรี ยน เฉี่ ยวชนกับรถพ่วง 18 ล้อ นักเรี ยนบาดเจ็บ 24 คน
รถกระบะชนท้ายรถรับส่งนักเรี ยน นักเรี ยนบาดเจ็บ 10 คน
รถกระบะรับส่งนักเรี ยนชนท้ายรถบรรทุก นักเรี ยนบาดเจ็บ 15 คน
รถบรรทุก 18 ล้อ ชนท้ายรถตูร้ ับส่งนักเรี ยน นักเรี ยนบาดเจ็บ 13 คน
รถบัสรับส่งนักเรี ยนอนุบาล ชนท้ายรถพ่วง นักเรี ยนบาดเจ็บ 4 คน
คนขับรถโรคประจาตัวกาเริ บ เสี ยหลักชนต้นไม้ นักเรี ยนบาดเจ็บ 14 คน
ฝนตกรถรับส่งนักเรี ยนเสี ยหลักพลิกคว่า นักเรี ยนบาดเจ็บสาหัส 9 คน บาดเจ็บ 15 คน
รถกระบะรับส่งนักเรี ยน เสี ยหลัก แหกโค้ง รถขาดต่อภาษี นักเรียนอนุบาลเสียชีวติ 1
บาดเจ็บ 20 คน
นครศรี ธรรมราช รถกระบะเลี้ยวตัดหน้ารถตูร้ ับส่งนักเรี ยน นักเรี ยนได้รับบาดเจ็บ 30 คน
ฉะเชิงเทรา
รถบรรทุกชนท้ายรถตูร้ ับส่งนักเรี ยน(ภาคฤดูร้อน)นักเรี ยนบาดเจ็บ 5 คน
ตาก
รถกระบะรับส่งนักเรี ยน ยางระเบิด พลิกคว่า นักเรี ยนบาดเจ็บ 22 คน
ชัยนาท
นักเรี ยนหญิง ตกจากรถบัสรับส่งนักเรี ยน ล้อหลังทับ เสียชีวติ 1 คน
พิจิตร
รถกระบะชนท้ายรถกระบะรับส่ งนักเรี ยน ขณะเลี้ยวกับรถ นักเรี ยน 10 คน กระเด็น
ออกจากตัวรถ ได้รับบาดเจ็บ 7 คน
ชลบุรี
รถตูร้ ับส่งนักเรี ยนเลี้ยวกลับรถเกาะกลางถนน รถกระบะที่ตามมาขับชนท้าย นักเรี ยน
บาดเจ็บ 5 คน
อานาจเจริ ญ
รถสองแถวหกล้อ พลิกคว่า นักเรี ยนบาดเจ็บ 26 คน
พิษณุโลก
รถนายอาเภอ ชนท้ายรถะ 6 ล้อ รับส่งนักเรี ยน นักเรี ยนบาดเจ็บ 5 คน
อยุธยา
กระบะแคป ลืมเด็กไว้ ในรถ เสียชีวติ 1 คน
พะเยา
รถกระบะเสี ยหลักข้ามเลนชนรถรับส่งนักเรี ยน นักเรี ยนบาดเจ็บ 9 คน
ศรี ษะเกษ
รถกระบะรับส่ งนักเรี ยนหักหลบรถจักรยานยนต์ แล้วเสี ยหลักลงข้างทาง นักเรี ยน
ได้รับบาดเจ็บ 23 คน
มหาสารคาม
รถกระบะรับส่งนักเรี ยน พลิกคว่า นักเรี ยนบาดเจ็บสาหัส 2 คน
ชัยนาท
รถ 10 ล้อ ชนท้ายรถบัสรับส่งนักเรี ยน นักเรี ยนบาดเจ็บ 14 คน
เพชรบุรี
รถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย น 6 ล้อ ชนต้น ไม้ นั ก เรี ย นเสี ย ชี วิ ต 1 คน บาดเจ็ บ สาหั ส 1 คน
บาดเจ็บ 7 คน
อุดรธานี
รถพ่วง 18 ล้อแหกโค้ง ชนรถตูร้ ับส่งนักเรี ยน
นักเรี ยนบาดเจ็บสาหัส 3 คน บาดเจ็บ 13 คน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ครั้งที่
24
25
26
27
28
29
30

ว /ด / ป
27 กันยายน 2560
15 พฤศจิกายน 2560
20 พฤศจิกายน 2560
13 ธันวาคม 2560

จังหวัด
มุกดาหาร
พิจิตร
ร้อยเอ็ด
ราชบุรี

21 ธันวาคม 2560
26 ธันวาคม 2560
27 ธันวาคม 2560

ลพบุรี
ลพบุรี
เชียงราย

สถานการณ์
รถสองแถวรับส่งนักเรี ยน พลิกคว่า นักเรี ยนได้รับบาดเจ็บ 26 คน
รถกระบะชนท้ายรถรับส่งนักเรี ยน นักเรี ยนบาดเจ็บสาหัส 2 คน บาดเจ็บ 10 คน
รถพ่วงชนท้ายรถกระบะรับส่งนักเรี ยนนักเรียนเสียชีวติ 2 บาดเจ็บสาหัส 2 คน
ปาเจโร่ เสี ยหลัก ชนท้ายรถรับส่งนักเรี ยน
เด็กกระเด็นตกน้ า เสียชีวติ 1 บาดเจ็บสาหัส 2 คน
กระบะรับส่งนักเรี ยนเสี ยหลักปี นเกาะกลางถนน นักเรี ยนบาดเจ็บ 16 คน
รถกระบะชนท้ายรถบัสรับส่งนักเรี ยนนักเรี ยนบาดเจ็บสาหัส 1 คน บาดเจ็บ 12 คน
รถตูร้ ับส่ งนักเรี ยน แซงทางโค้ง ฝนตก เสี ยหลักปี นเกาะกลาง นักเรี ยนหญิงกระเด็น
ออกนอกรถ ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 คน บาดเจ็บอีก 18 คน

ตารางข้อมูลอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับรถรับส่ งนักเรี ยนในปี พ.ศ.2560 ดังที่แสดงให้ดูขา้ งต้นนี้ จะเห็นได้
ว่า (1) เป็ นอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นจากฝ่ ายผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยน จานวน 16 ครั้ง จาแนกเป็ น 5 ลักษณะความผิด และ
(2) เกิดขึ้นจากฝ่ ายคนขับรถคู่กรณี จานวน 14 ครั้ง จาแนกเป็ น 3 ลักษณะความผิด ดังตารางที่แสดงให้ดูน้ ี
ตารางแสดง อุ บั ติ เหตุ รถรั บ ส่ งนั กเรี ยนในปี พ.ศ.2560 ที่เกิดจากคนขั บ รถรั บส่ งนั กเรี ยน 16 ครั้ ง 5 ลักษณะ
ความผิด
ลักษณะความผิด (ประเภท)
จานวน (ครั้ง)
บาดเจ็บ (คน) บาดเจ็บสาหัส(คน) เสี ยชีวติ (คน)
สภาพรถรับส่ งนักเรี ยน
1
22
0
0
โรคประจาตัวคนขับรถ
1
14
0
0
ละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่
2
0
0
2
เป็ นฝ่ ายผิด ไม่มีคู่กรณี
8
128
13
2
เป็ นฝ่ ายผิด มีคู่กรณี
4
66
0
0

รวม

16

230

13

4

ตารางแสดง อุบัติเหตุรถรับส่ งนักเรียนในปี พ.ศ.2560 ทีเ่ กิดจากคนขับรถคู่กรณี 14 ครั้ง 3 ลักษณะความผิด
ลักษณะความผิด (ประเภท)
จานวน (ครั้ง)
บาดเจ็บ (คน) บาดเจ็บสาหัส(คน) เสี ยชีวติ (คน)
ชนท้ายรถรับส่ งนักเรี ยน
11
81
9
3
เลี้ยวตัดหน้ารถรับส่ งนักเรี ยน
1
30
0
0
ข้ามเลนชนรถรับส่ งนักเรี ยน
2
9
3
0

รวม

14

133

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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(1) อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับรถรับส่ งนักเรี ยนในปี พ.ศ.2560 ที่เกิดจากคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน 16 ครั้ง 5
ลักษณะความผิด สามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบตั ิได้ ดังนี้
ลักษณะที่ 1 ความผิดเกิดจากสภาพของรถรับส่ งนักเรี ยน จานวน 1 ครั้ง กล่าวคือ
เหตุการณ์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 จังหวัด ตาก รถกระบะรับส่ งนักเรี ยนยางล้อรถระเบิดแล้วพลิก
คว่า ทาให้นกั เรี ยนได้รับบาดเจ็บ 22 คน สาเหตุของการเกิดอุบตั ิครั้งนี้ เกิดขึ้นจาก คนขับรถที่ไม่ได้ตรวจสอบ
สภาพยางล้อรถ

ลักษณะที่ 2 ความผิดเกิดจากสภาพร่ างกายของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน จานวน 1 ครั้ง กล่าวคือ
เหตุการณ์เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 จังหวัดเชี ยงใหม่ คนขับรถกระบะรับส่ งนักเรี ยน เกิดอาการวูบ
เนื่ องจากโรคหัวใจกาเริ บ ทาให้รถเสี ยหลักลงข้างทางพุ่งชนต้นไม้ ทาให้นกั เรี ยนได้รับบาดเจ็บ 14 คนสาเหตุ
ของการเกิดอุบตั ิครั้งนี้ เกิดขึ้นจาก สุ ขภาพโรคประจาตัวของคนขับรถ

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ลักษณะที่ 3 เกิดจากความละเลยในการทาหน้าที่ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน จานวน 2 ครั้ง และทาให้
นักเรี ยนเสี ยชีวติ ทั้ง 2 ครั้ง กล่าวคือ
ครั้งแรก เหตุการณ์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 จังหวัดชัยนาท คนขับรถบัสรับส่ งนักเรี ยน ออกรถโดย
มิได้ตรวจดู ให้นกั เรี ยนนัง่ ที่นงั่ ให้เรี ยบร้อย ทาให้นกั เรี ยนหญิงชั้น ม.2 ที่ยืนอยูท่ ี่บนั ไดพลัดตกจากรถ ล้อหลัง
รถทับร่ าง ทาให้นกั เรี ยนเสี ยชี วติ ในที่เกิดเหตุ สาเหตุของการเกิดอุบตั ิครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความบกพร่ องต่อหน้าที่
ของคนขับรถ

ครั้ งที่ ส อง เมื่ อวัน ที่ 1 สิ ง หาคม 2560 จัง หวัดพระนครศรี อยุธ ยา คนขับ รถบัส รั บ ส่ ง นัก เรี ย น ลื ม
นักเรี ยนชั้น ป.1 (น้องกาก้า) ไว้ในรถกระบะส่ วนที่เป็ นแคปนาน 8 ชัว่ โมง ทาให้นอ้ งกาก้าเสี ยชีวิตในวันรุ่ งขึ้น
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความบกพร่ องต่อหน้าที่ของคนขับรถ

ลักษณะที่ 4 เกิดจากความประมาทของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน โดยไม่มีคู่กรณี จานวน 8 ครั้ง
ความผิดที่ ไม่ มีคู่กรณี จานวน 8 ครั้ งนี้ มี นักเรี ยนเสี ยชี วิต 2 คน จากอุบ ตั ิ เหตุ 2 ครั้ง นักเรี ยนได้รับ
บาดเจ็บสาหัส 13 คน จากอุบตั ิเหตุ 3 ครั้ง และได้รับบาดเจ็บทัว่ ไป 128 คน จากอุบตั ิเหตุ 7 ครั้ง ตามตารางที่
แสดงให้ดูน้ ี

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ตารางแสดง อุบัติเหตุรถจากความประมาทของคนขับรถรับส่ งนักเรียน โดยไม่ มีค่ ูกรณี
ครั้งที่
ว /ด / ป
จังหวัด
1 3 กุมภาพันธ์ 2560 ขอนแก่น
2 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพชรบูรณ์
3
4
5
6
7
8

20 กรกฎาคม 2560
31 สิ งหาคม 2560
2 กันยายน 2560
27 กันยายน 2560
21 ธันวาคม 2560
27 ธันวาคม 2560

อานาจเจริ ญ
มหาสารคาม
เพชรบุรี
มุกดาหาร
ลพบุรี
เชียงราย

สถานการณ์
ฝนตกรถรับส่งนักเรี ยนเสี ยหลักพลิกคว่า นักเรี ยนบาดเจ็บสาหัส 9 คน บาดเจ็บ 15 คน
รถกระบะรับส่ งนักเรี ยน เสี ยหลัก แหกโค้ง รถขาดต่อภาษี นั กเรี ยนอนุ บาลเสี ยชี วิต 1
บาดเจ็บ 20 คน
รถสองแถวหกล้อ พลิกคว่า นักเรี ยนบาดเจ็บ 26 คน
รถกระบะรับส่งนักเรี ยน พลิกคว่า นักเรี ยนบาดเจ็บสาหัส 2 คน
รถ 6 ล้อทะเบียน 40 ชนต้นไม้นักเรียนเสียชีวติ 1 คน บาดเจ็บสาหัส 1 คน บาดเจ็บ 7 คน
รถสองแถวรับส่งนักเรี ยน พลิกคว่า นักเรี ยนได้รับบาดเจ็บ 26 คน
กระบะรับส่งนักเรี ยนเสี ยหลักปี นเกาะกลางถนน นักเรี ยนบาดเจ็บ 16 คน
รถตูร้ ับส่ งนักเรี ยน แซงทางโค้ง ฝนตก เสี ยหลักปี นเกาะกลาง นักเรี ยนหญิงกระเด็นออก
นอกรถ ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 คน บาดเจ็บอีก 18 คน

อุบตั ิเหตุของรถรับส่ งนักเรี ยนในปี พ.ศ.2560 ที่เกิ ดขึ้นโดยไม่มีคู่กรณี จานวน 8 ครั้งนี้ จะเห็ นว่า เกิ ด
จากพฤติกรรมการขับรถที่ไม่ตระหนักต่อความปลอดภัยของนักเรี ยนที่อยูบ่ นรถ การไม่มีความรู ้และความเข้าใจ
ต่อหลักการขับรถที่ปลอดภัยในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ การขาดทักษะในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการ
ไม่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรี ยมรถให้มีความพร้อมทางด้านความปลอดภัยสาหรับนามาใช้รับจ้าง
รับส่ งนักเรี ยน เมื่ อเกิ ดเหตุ การณ์ ที่ไม่ป กติ คนขับรถเหล่านี้ ก็จะไม่สามารถควบคุ มรถให้มีความปลอดภัยได้
เช่น กรณี อุบตั ิเหตุ จากภาพข่าว จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบูรณ์ และภาพข่าว
จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 จังหวัดเชียงราย เป็ นต้น

ลักษณะที่ 5 เกิดจากความประมาทของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน โดยมีคู่กรณี จานวน 4 ครั้ง
ความผิดที่เกิ ดจากความประมาทของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนโดยมีคู่กรณี จานวน 4 ครั้งนี้ มีนักเรี ยน
ได้รับบาดเจ็บรวมจานวน 66 คน ความผิดประเภทนี้ ส่วนใหญ่เกิ ดจากการขับรถที่ไม่ปฏิ บตั ิตามกฎจราจร ซึ่ ง
เป็ นเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุและมีนกั เรี ยนที่อยูบ่ นรถได้รับบาดเจ็บทุกครั้ง ตามตารางที่แสดงให้ดูน้ ี
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ตารางแสดง อุบัติเหตุจากความประมาทของคนขับรถรับส่ งนักเรียนโดยมีค่ ูกรณี จานวน 4 ครั้ง
ครั้งที่
1
2
3
4

ว /ด / ป
9 มกราคม 2560
17 มกราคม 2560
18 มกราคม 2560
29 สิ งหาคม 2560

จังหวัด
กาญจนบุรี
หนองบัวลาภู
นครศรี ธรรมราช
ศรี ษะเกษ

สถานการณ์
รถรับส่งนักเรี ยน เฉี่ ยวชนกับรถพ่วง 18 ล้อ นักเรี ยนบาดเจ็บ 24 คน
รถกระบะรับส่งนักเรี ยนชนท้ายรถบรรทุก นักเรี ยนบาดเจ็บ 15 คน
รถบัสรับส่งนักเรี ยนอนุบาล ชนท้ายรถพ่วง นักเรี ยนบาดเจ็บ 4 คน
รถกระบะรั บ ส่ งนักเรี ยนหัก หลบรถจักรยานยนต์ แล้ว เสี ยหลักลงข้างทาง
นักเรี ยนได้รับบาดเจ็บ 23 คน

(2) อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับรถรับส่ งนักเรี ยนในปี พ.ศ.2560 ที่เกิดจากคนขับรถคู่กรณี 14 ครั้ง 4 ลักษณะ
ความผิด สามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบตั ิได้ ดังนี้
ลักษณะที่ 1 ขับรถชนท้ายรถรับส่ งนักเรี ยน จานวน 11 ครั้ง
ความผิดของคนขับรถคู่กรณี ที่เกิ ดขึ้นจากการขับรถชนท้ายรถรับส่ งนักเรี ยน ในปี พ.ศ.2560 จานวน
11 ครั้ง ทาให้มีนกั เรี ยนเสี ยชี วิต 3 คน บาดเจ็บสาหัส 9 คน และบาดเจ็บไม่สามารถ 81 คน นับว่าเป็ นลักษณะ
ของการเกิ ดเหตุ ที่ มี ความรุ นแรงและสร้ างความสู ญเสี ยที่ มากกว่าความผิดลักษณะอื่ นๆ ไม่ว่าจะเกิ ดขึ้ นโดย
คู่กรณี หรื อเกิดขึ้นจากคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ ตามตารางที่แสดงให้ดูน้ ี
ตารางแสดง อุบัติเหตุทเี่ กิดขึน้ จากการขับรถชนท้ายรถรับส่ งนักเรียน
ครั้งที่
1
2
3
4

ว /ด / ป
12 มกราคม 2560
17 มกราคม 2560
10 เมษายน 2560
28 มิถุนายน 2560

จังหวัด
กาแพงเพชร
สระแก้ว
ฉะเชิงเทรา
พิจิตร

5

1 กรกฎาคม 2560

ชลบุรี

6
7
8
9
10

21 กรกฎาคม 2560
1 กันยายน 2560
15 พฤศจิกายน 2560
20 พฤศจิกายน 2560
13 ธันวาคม 2560

พิษณุโลก
ชัยนาท
พิจิตร
ร้อยเอ็ด
ราชบุรี

11

26 ธันวาคม 2560

ลพบุรี

สถานการณ์
รถกระบะชนท้ายรถรับส่งนักเรี ยน นักเรี ยนบาดเจ็บ 10 คน
รถบรรทุก 18 ล้อ ชนท้ายรถตูร้ ับส่งนักเรี ยน นักเรี ยนบาดเจ็บ 13 คน
รถบรรทุกชนท้ายรถตูร้ ับส่งนักเรี ยน(ภาคฤดูร้อน)นักเรี ยนบาดเจ็บ 5 คน
รถกระบะชนท้ายรถกระบะรับส่ งนักเรี ยน ขณะเลี้ยวกับรถ นักเรี ยน 10 คน กระเด็น
ออกจากตัวรถ ได้รับบาดเจ็บ 7 คน
รถตู ้รั บ ส่ งนั ก เรี ย น เลี้ ย วกลับ รถเกาะกลางถนน รถกระบะที่ ต ามมาขับ ชนท้า ย
นักเรี ยนบาดเจ็บ 5 คน
รถนายอาเภอ ชนท้ายรถะ 6 ล้อ รับส่งนักเรี ยน นักเรี ยนบาดเจ็บ 5 คน
รถ 10 ล้อ ชนท้ายรถบัสรับส่งนักเรี ยน นักเรี ยนบาดเจ็บ 14 คน
รถกระบะชนท้ายรถรับส่งนักเรี ยน นักเรี ยนบาดเจ็บสาหัส 2 คน บาดเจ็บ 10 คน
รถพ่วงชนท้ายรถกระบะรับส่งนักเรี ยนนักเรียนเสียชีวติ 2 บาดเจ็บสาหัส 2 คน
ปาเจโร่ เสี ยหลัก ชนท้ายรถรับ ส่ งนักเรี ยน เด็กกระเด็น ตกน้ า เสี ยชี วิต 1 บาดเจ็บ
สาหัส 2 คน
รถกระบะชนท้ายรถบัสรับส่งนักเรี ยนนักเรี ยนบาดเจ็บสาหัส 1 คน บาดเจ็บ 12 คน
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อุบตั ิเหตุรถคู่กรณี ชนท้ายรถรับส่ งนักเรี ยน จานวน 11 ครั้งนี้ มีอุบตั ิเหตุ 2 ครั้ง ที่ทาให้นกั เรี ยนเสี ยชีวิต
รวม 3 คน ได้แก่ เหตุ ก ารณ์ เมื่ อวัน ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2560 จังหวัดร้ อยเอ็ด รถพ่ วงชนท้ายรถกระบะรั บ ส่ ง
นักเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนเสี ยชีวติ อยูบ่ นรถ 2 คน และได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 คน ตามภาพข่าวที่นามาแสดงนี้

จากการวิเคราะห์ภาพข่าว พบข้อสังเกตที่สาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1) รถกระบะรับส่ งนักเรี ยน เมื่อถูกรถพ่วงชนท้ายแล้ว หลังคาที่เป็ นที่นงั่ โดยสารของนักเรี ยนได้หลุ ด
ออกจากตัวรถ และมีสภาพพังยับเยินจนไม่สามารถใช้การได้ ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้นกั เรี ยนได้รับความ
รุ นแรงเพิม่ ขึ้นจากแรงกระแทกของโครงสร้างหลังคาที่หลุดออกจากรถ
2) โครงสร้ างหลังคารถรับส่ งนักเรี ยนคันนี้ ทาขึ้นจากวัสดุ อะไร เช่ น ท่อเหล็กดา ท่อเหล็กน้ าประปา
ท่อเหล็กสแตนเลส มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเท่าไร ยึดโครงสร้างหลังคารถไว้กบั ตัวรถอย่างไร ด้วยการ
เชื่ อมหรื อเจาะรู ใช้น็อตยึด และจานวนที่ ยึดกี่จุด เพราะถ้าหลังคารถทาขึ้นจากวัสดุ ที่มีความแข็งแรง มีจุดเชื่ อม
หรื อจุดยึดด้วยน็อตหลายจุด หลังคาก็จะไม่หลุดออกจากตัวรถในลักษณะตามภาพอุบตั ิเหตุครั้งนี้
3) รถรับส่ งนักเรี ยนคันนี้ ทาบันไดขึ้นลงในลักษณะอย่างไร เพราะถ้าบันไดขึ้นลงใช้วสั ดุ ที่เป็ นเหล็ก
แข็งและเหนี ยว มีเสายึดโครงสร้ างของหลังคากับพื้นบันได บันไดขึ้นลงท้ายรถ ก็จะทาหน้าที่ เป็ นกันชนท้าย
ให้กบั รถ ทาหน้าที่เป็ นเกราะป้ องกันได้เป็ นอย่างดี
4) รถรับส่ งนักเรี ยนคันนี้ มีประตูปิดเปิ ดและที่ก้ นั กันตกหรื อไม่ เพราะถ้ามี ประตูปิดเปิ ดและที่ก้ นั กัน
ตก ก็จะทาหน้าที่เป็ นเกราะป้ องกันการถู กชนท้ายหรื อแรงกระแทกที่มาจากท้ายรถร่ วมกันบันไดขึ้นลงได้เป็ น
อย่างดี สามารถชะลอความแรงในการชน และชะลอหรื อยับยั้งมิให้รถที่มาชนท้ายถึงตัวนักเรี ยนที่อยูใ่ นรถได้
5) รถรับส่ งนักเรี ยนคันนี้ มีไฟสัญญาณกระพริ บเพื่อบ่งบอกว่าเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนหรื อไม่ และเปิ ด
ไฟกระพริ บในขณะที่วงิ่ รับส่ งนักเรี ยนหรื อไม่ และไฟสัญญาณกระพริ บมีความสว่างเพียงพอต่อการเตือนให้รถ
คันอื่นๆ ใช้ความระมัดระวังหรื อไม่
ข้อสังเกต ทั้ง 5 ประการนี้ เป็ นเหตุ ปัจจัยที่ ส่งผลให้ ตัวรถที่ นามาใช้รับ ส่ งนักเรี ยนมี ความปลอดภัย
มากกว่ารถยนต์ทวั่ ๆ ไป และมีความเป็ นไปได้วา่ อุบตั ิเหตุครั้งนี้ แม้วา่ จะเป็ นความผิดของคนขับรถคู่กรณี แต่ถา้
ผูท้ ี่ เป็ นคนขับ รถรับ ส่ งนักเรี ยน ใส่ ใจต่อความปลอดภัยของตัวรถ จัดทารถให้มีความปลอดภัยมี ความมัน่ คง
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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แข็งแรงสาหรับใช้เป็ นรถรับส่ งนักเรี ยน มีอุปกรณ์ ส่วนควบตามที่กาหนด มีการทาหน้าที่ครบถ้วนถู กต้องตาม
ขั้นตอน แม้วา่ จะเกิดอุบตั ิเหตุ ความสู ญเสี ยก็อาจจะไม่มีความรุ นแรงตามที่เกิดขึ้นนี้
และ เหตุการณ์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 จังหวัดราชบุรี รถยนต์เก็งปาเจโร่ เสี ยหลัก ชนท้ายรถรับส่ ง
นักเรี ยน เด็กนักเรี ยนกระเด็นออกจากรถตกลงไปในคูน้ าข้างทางเสี ยชี วิต 1 คน และได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 คน
ตามภาพข่าวที่แสดงให้ดูน้ ี

ข้อมูลจากภาพข่าว บ่งชี้วา่ หลังจากที่รถรับส่ งนักเรี ยนถูกชนแล้ว นักเรี ยน 3 คน ที่นงั่ อยูใ่ นรถ กระเด็น
ออกนอกตัวรถ นักเรี ยน 1 คน ตกลงในคูน้ า เสี ยชี วิตทันทีจากการจมน้ าและได้รับบาดเจ็บ ส่ วนอีก 2 คน ได้รับ
บาดเจ็บ สาหัส ประเด็ นที่ ต้องให้ค วามส าคัญ คื อ นัก เรี ย น 3 คน กระเด็ น ออกมานอกตัวรถได้อย่างไร เมื่ อ
วิเคราะห์ลกั ษณะของการเกิดอุบตั ิเหตุตามภาพข่าวนี้ พบข้อสังเกตว่า
1) รถรับส่ งนักเรี ยนคันนี้ ไม่มีไฟกระพริ บให้สัญญาณ และไม่มีป้ายข้อความรถรับส่ งนักเรี ยนที่ตวั รถ
2) รถกระบะรับส่ งนักเรี ยน ใช้หลักคาที่มีโครงสร้ างแข็งแรง เป็ นหลังคาทรงสู ง ใช้เหล็กขนาดใหม่
และมีจุดยึดที่มนั่ คงแข็งแรงพอสมควร แต่บนั ไดขึ้นลงใช้บนั ไดขนาดเล็ก ซึ่ งไม่สามารถทาหน้าที่เป็ นกันชนท้าย
รถได้ แต่เนื่ องจากคนขับรถใช้ฝากระบะท้ายเป็ นพื้นกระบะและมีที่สั่งเสริ มต่อจากท้ายรถ ฝากระบะท้ายและที่
นัง่ ที่เสริ มออกไปนั้น จึงช่ วยรับแรงกระแทกหรื อแรงชนได้ในระดับหนึ่ ง ทาให้กระบะรถไม่ยุบตัวจากแรงชน
แต่ฝากระบะท้ายและที่นงั่ ที่ต่อออกไป และเหล็กกันกระแทกที่เสาหลังคาท้ายรถนั้น เสี ยหายใช้การไม่ได้ ตาม
ภาพที่แสดงให้ดูน้ ี

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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3) รถกระบะรับส่ งนักเรี ยนคันนี้ ไม่มีประตูปิดเปิ ดและที่ก้ นั กันตก เมื่อเกิ ดการชนทางด้านท้ายรถ รถ
รับส่ งนักเรี ยนจึงเสี ยการทรงตัว ทาให้ตวั รถเหวี่ยง นักเรี ยนในรถทั้ง 3 คน จึงกระเด็นออกมานอกตัวรถทันที ซึ่ ง
หากรถคันนี้ มีประตูปิดเปิ ดและที่ก้ นั กันตก แม้วา่ รถจะเสี ยหลักและเหวี่ยงไปมา นักเรี ยนทั้ง 3 คน ก็จะยังคงอยู่
แต่ในรถ ไม่กระเด็นออกมาจนเสี ยชีวติ และบาดเจ็บสาหัส
จากลักษณะการเกิดอุบตั ิท้ งั 2 เหตุการณ์ ที่ยกขึ้นมากล่าวนี้ แม้วา่ จะเป็ นความผิดของคนขับรถคู่กรณี ที่
ขับมาชนท้ายรถ แต่ก็เป็ นความผิดตามกฎหมายจราจร แต่ในด้านของความปลอดภัยสาหรับรถที่นามาใช้รับส่ ง
นักเรี ยน ก็ตอ้ งถื อว่า เป็ นความผิดและความรับผิดชอบของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนทั้ง 2 ราย ที่ไม่จดั ทารถให้มี
ความปลอดภัยมัน่ คงแข็งแรงสาหรับนามาใช้รับส่ งนักเรี ยน เพราะถ้าคนขับรถทั้งสองรายนี้ จัดทารถที่นามาใช้
รับส่ งนักเรี ยนให้เป็ นไปตามเงื่อนไขความปลอดภัยสาหรับรถรับส่ งนักเรี ยน แม้วา่ จะเกิดอุบตั ิเหตุ นักเรี ยนก็จะ
ไม่กระเด็นออกมานอกรถหรื อได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงจนเสี ยชีวติ และได้รับบาดเจ็บสาหัส ดังที่เป็ นข่าวเกิดขึ้น
นอกจากนี้ อุบตั ิเหตุหลายกรณี ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2560 แม้วา่ ผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ จะ
ระบุว่าคู่กรณี เป็ นฝ่ ายผิด แต่จากพฤติการณ์ของการเกิดเหตุ ก็มีขอ้ บ่งชี้ ว่า เกิ ดจากความบกพร่ องต่อหน้าที่และ
ความรั บผิดชอบของคนขับรถรับ ส่ งนักเรี ยนที่ ไม่จดั ทาให้รถรับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัยสาหรั บนามาใช้
รับส่ งนักเรี ยน เช่น
กรณี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 เกิดเหตุรถกระบะชนท้ายรถรถรับส่ งนักเรี ยน ที่จงั หวัดกาแพงเพชร
เป็ นเหตุให้นกั เรี ยนได้รับบาดเจ็บ 10 คน รถรับส่ งนักเรี ยนคันที่เกิดเหตุ มีป้ายข้อความว่ารถโรงเรี ยน แต่ไม่มีไฟ
กระพริ บให้สัญญาณว่าเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนที่มีนกั เรี ยนอยูบ่ นรถ ซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้ผขู ้ บั รถที่ขบั รถตามมาจาก
ทางด้านหลังไม่ทราบว่าเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนที่มีนกั เรี ยนอยูบ่ นรถ จึงมิได้ใช้ความระมัดระวัง และเป็ นเหตุให้
ไปชนที่ ด้านท้ายของรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น กรณี น้ ี แสดงให้ เห็ น ว่า เหตุ ที่ เกิ ดขึ้ น อาจมาจากความบกพร่ องของ
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ที่ไม่จดั ทาและจัดให้มีไฟกระพริ บของรถรับส่ งนักเรี ยน

ลักษณะที่ 2 คนขับรถคู่กรณี เลี้ยวรถตัดหน้ารถรับส่ งนักเรี ยน จานวน 1 ครั้ง
ความผิดของคนขับรถคู่กรณี ที่ เกิ ดขึ้ นจากการขับรถเลี้ ยวรถตัดหน้ารถตู ร้ ับส่ งนักเรี ยน เกิ ดขึ้นเมื่ อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นเหตุให้นกั เรี ยนได้รับบาดเจ็บ 30 คน ตามภาพข่าว รถ
ตูร้ ับส่ งนักเรี ยนไม่มีป้ายข้อความรถรับส่ งนักเรี ยน และไม่มีไฟกระพริ บ จึงอาจเป็ นเหตุให้ผขู ้ บั รถคู่กรณี ไม่ได้
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ใช้ความระมัดระวัง และไม่ทราบว่าเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนที่มีนกั เรี ยนอยูบ่ นรถ (เป็ นรถตู้ที่มีกำรดัดแปลงที่นั่ง
รั บนักเรี ยนจำนวน 30 คน)

ลักษณะที่ 3 คนขับรถคู่กรณี เสี ยหลักข้ามเลนมาชนรถรับส่ งนักเรี ยน จานวน 2 ครั้ง เหตุเกิ ดที่จงั หวัด
พะเยา มีนกั เรี ยนได้รับบาดเจ็บ 9 คน และเกิ ดเหตุที่จงั หวัดอุดรธานี มีนกั เรี ยนได้รับบาดเจ็บสาหัส 3 คน และ
บาดเจ็บไม่สาหัส 13 คน
อุบตั ิเหตุที่จงั หวัดพะเยา เกิดขึ้นบนถนนสายร่ องแมด เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม 2560 เป็ นถนน 2 ช่องทาง
วิ่งสวนทางกัน ผูเ้ ห็ นเหตุ การณ์ ให้ขอ้ มู ลว่า รถรั บส่ งนักเรี ยนได้นานักเรี ยนโรงเรี ยนพญาลอ ไปส่ งบ้านของ
นักเรี ยนที่บา้ นศรี เมืองชุ ม ระหว่างเดิ นทางถึงบ้านเวียงลอ ซึ่ งเป็ นทางโค้ง ทาให้รถกระบะมองไม่เห็ นรถรับส่ ง
นักเรี ยนที่วงิ่ สวนมา ก่อนที่รถยนต์กระบะจะวิ่งข้ามเลนไปชนรถรับส่ งนักเรี ยน ที่พยายามจะหักหลบ แต่ไม่พน้
จนเป็ นเหตุให้ชนกันอย่างจัง ทาให้มีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บดังกล่าว

ข้อมูลที่ได้จากภาพข่าว บ่งชี้ ให้เห็ นว่า คนขับรถกระบะที่วิ่งสวนทางมามองไม่เห็ นรถรับส่ งนักเรี ยน
เนื่ องจากเป็ นทางโค้ง ซึ่ งจากการหาข้อมู ล ในสถานที่ เกิ ดเหตุ พบว่า ถนนบริ เวณดังกล่ าว เป็ นทางโค้งปกติ
สามารถมองเห็ นรถที่วิ่งสวนทางมาได้ ซึ่ งการที่คนขับรถกระบะมองไม่เห็นรถรับส่ งนักเรี ยน น่ าจะเป็ นเพราะ
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ไม่ได้เปิ ดไฟกระพริ บให้สัญญาณว่ามีนกั เรี ยนอยูใ่ นรถ จึงเป็ นเหตุให้คนขับรถกระบะ
ไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง หรื อ ในกรณี ที่เปิ ดสัญญาณไฟกระพริ บ ก็อาจเป็ นไปได้วา่ ความสว่างของหลอดไฟ
ไม่สว่างเพียงพอที่จะทาให้เห็นได้แต่ไกล
อุบตั ิเหตุที่จงั หวัดอุดรธานี เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 บนถนนสายบ้านผือ-น้ าโสม เป็ นถนน
2 ช่องทาง ข้อมูลที่ได้จากข่าวมีรายละเอียด ดังนี้
คนขับรถตูร้ ับส่ งนักเรี ยนให้การว่า หลังเลิกเรี ยน ได้ขบั รถมาส่ งเด็กนักเรี ยนตามหมู่บา้ น เมื่อมาถึงบ้าน
ผักบุง้ ที่เกิดเหตุ ได้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย ส่ งเสร็ จขับออกมา เพื่อข้ามถนนไปส่ งซอยฝั่งตรงกันข้าม เมื่อข้ามถนนมา ก็
ถู กรถบรรทุ กพ่วงที่ ขบั มาจาก อ.น้ าโสม ชนช่ วงกลางคันรถด้านซ้าย จนตกถนน และท าให้มีนักเรี ยนได้รับ
บาดเจ็บ คนขับรถบรรทุกพ่วง ให้การว่า ขับรถบรรทุกขี้ยางจาก อ.น้ าโสม มุ่งหน้าไปส่ งที่โรงงานรับซื้ อยางใน
ตัวเมืองอุดรธานี เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ พบรถตูข้ บั ข้ามถนนตัดหน้ากระชั้นชิ ด ตนต้องเบรกกะทันหัน แต่เพราะฝน
ตกและถนนลื่น ทาให้รถเบรกไม่อยู่ และชนกับรถตูร้ ับส่ งนักเรี ยน

พนักงานสอบสวนสรุ ปความเห็ นว่า ขณะเกิ ดเหตุ มีฝนตกลงมาตลอดทั้งวัน ทาให้ถนนลื่น และทัศน
วิสัยในการมองเห็ นไม่ดี อีกทั้งยังเป็ นถนน 2 ช่ องจราจร ซึ่ งคนขับรถพ่วงขับมาด้วยความเร็ ว และไม่ทนั ระวัง
เมื่อมีเหตุฉุกเฉิ นทาให้เบรกไม่ทนั จึงชนกับรถตูร้ ับส่ งนักเรี ยน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาคนขับรถบรรทุกพ่วง
“ขับรถประมาท เป็ นเหตุให้มีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บ” ควบคุมตัวไว้ดาเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป
จากรายละเอียดของอุบตั ิเหตุรายนี้ ตามกฎหมายจราจรทางบก ถือว่า คนขับรถบรรทุกพ่วงเป็ นฝ่ ายผิด
แต่ในด้านความปลอดภัยของรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน มีประเด็นให้พิจารณาว่า รถตูค้ นั นี้ มีความปลอดภัย
เพียงพอสาหรับนามาใช้รับส่ งนักเรี ยนหรื อไม่ ในด้านของการใช้งานทัว่ ๆ ไป ของบุคคลทัว่ ไปรถตูค้ นั นี้ อาจจะ
มีความปลอดภัยเพียงพอ แต่กรณี ที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน ซึ่ งกฎหมายก็มีขอ้ กาหนดทางด้านความปลอดภัยให้
คนขับรถต้องปฏิ บตั ิ และคนขับรถตู ร้ ับส่ งนักเรี ยน ได้จดั ทาให้รถมีความปลอดภัยตามที่ กฎหมายกาหนดไว้
หรื อไม่ อย่างไร และบุคคลภายนอกที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับรถตูร้ ับส่ งนักเรี ยนนี้ ได้ดาเนินการควบคุมตรวจสอบ
ให้คนขับรถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทางด้านความปลอดภัยของตัวรถแล้วหรื อไม่ อย่างไร
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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จากภาพข่าวที่แสดงไว้น้ ี จะเห็ นได้ว่า รถตูร้ ับส่ งนักเรี ยนคันนี้ ไม่มีป้ายข้อความว่ารถรับส่ งนักเรี ยน
ไม่มีไฟกระพริ บเพื่อให้สัญญาณว่าเป็ นการใช้รถรับส่ งนักเรี ยน และมีนกั เรี ยนอยูใ่ นรถ เพื่อให้คนขับรถบรรทุก
พ่วงเห็ นได้แต่ไกล เพื่อจะได้ใช้ความระมัดระวัง ซึ่ งในกรณี น้ ี หากคนขับรถตู จ้ ะได้ทาหน้าที่ ตามข้อกาหนด
ความปลอดภัยของการนารถมาใช้รับส่ งนักเรี ยนที่กฎหมายกาหนดขึ้น ด้วยการมีป้ายข้อความรถรับส่ งนักเรี ยน
มีไฟกระพริ บให้สัญญาณ ก็จะทาให้คนขับรถคันอื่นๆ ที่อยูร่ อบข้างให้ความระมัดระวัง และคงไม่เกิดอุบตั ิเหตุ
เช่นนี้เกิดขึ้น
จากข้อมู ลอุ บ ตั ิ เหตุ ที่ เกิ ดขึ้ นกับ รถรั บ ส่ งนัก เรี ยน ในปี พ.ศ.2560 จานวน 30 ครั้ ง หากเปรี ยบเที ย บ
ลัก ษณะของการเกิ ด อุ บ ตั ิ เหตุ ที่ เกิ ด ขึ้ น จะพบว่า เป็ นอุ บ ตั ิ เหตุ ที่ เกิ ด ขึ้ นจากหน้าที่ และความรั บผิดชอบของ
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน มากกว่าที่เกิดขึ้นจากคู่กรณี อย่างมีนยั สาคัญ ตามตารางที่แสดงให้ดูน้ ี
ตาราง แสดงการเปรี ยบเทียบจานวนอุ บั ติ เหตุ ในปี พ.ศ.2560 ระหว่ าง คนขับ รถรั บ ส่ งนั กเรี ยนกับ
บุคคลภายนอก
หัวข้อ

คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน

คู่กรณี

รวม

จานวน (ครั้ง)

16

14

30

นักเรี ยนเสี ยชีวติ (คน)

4

3

7

นักเรี ยนบาดเจ็บสาหัส (คน)

13

10

23

นักเรี ยนบาดเจ็บทัว่ ไป (คน)

230

133

363

ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ วิเคราะห์สถานการณ์อุบตั ิเหตุของรถรับส่ งนักเรี ยน ในปี พ.ศ.2560 ได้ดงั นี้
1. อุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้นกับรถรับส่ งนักเรี ยน เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของมนุ ษย์ 2 ฝ่ าย ได้แก่คนขับรถ
รับส่ งนักเรี ยนฝ่ ายหนึ่ง และคนขับรถคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่ง ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดโดยปกติของรถ
2. อุ บ ัติเหตุ เกิ ดขึ้ น จากฝ่ ายคนขับ รถรั บ ส่ งนัก เรี ย นมากกว่าฝ่ ายคู่ ก รณี ทั้ง ในด้านของจานวนครั้ ง
จานวนนักเรี ยนที่เสี ยชีวติ จานวนนักเรี ยนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส และจานวนนักเรี ยนที่ได้รับบาดเจ็บทัว่ ไป
3. ทุกครั้งที่เกิดอุบตั ิเหตุ จะต้องมีนกั เรี ยนได้รับบาดเจ็บทุกครั้ง
4. ไม่มีอุบตั ิเหตุครั้งใดในปี พ.ศ.2560 เกิดขึ้นโดยตรงจากการดัดแปลงตัวรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน
5. สาเหตุของการเกิดอุบตั ิที่เกิ ดจากความผิดของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน มีขอ้ บ่งชี้ วา่ เกิ ดขึ้นจากการ
ทาหน้าที่และความรับผิดชอบ ใน 2 ประการ กล่าวคือ
5.1 การขับรถที่ไม่คานึ งถึงความปลอดภัย เนื่ องจากขาดความรู ้และทักษะในการทาหน้าที่เป็ นผูข้ บั
รถรับส่ งนักเรี ยนที่ตอ้ งใช้ความระมัดระวังมากกว่าการเป็ นคนขับรถทัว่ ไป
5.2 ไม่มีการเตรี ยมความพร้ อมของรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนให้มีความปลอดภัยเพียงพอสาหรับ
นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน
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6. สาเหตุ ของการเกิ ดอุบตั ิที่เกิ ดจากความผิดของคนขับรถคู่กรณี เหตุ ปัจจัยประการหนึ่ งเกิ ดขึ้ นจาก
ความไม่พร้ อมของรถรับส่ งนักเรี ยนที่ ไม่มีป้ายข้อความรถรับส่ งนักเรี ยน ไม่มีสัญญาณไฟกระพริ บ และไม่มี
ประตูกบั ที่ก้ นั กันตกประการหนึ่ง และเกิดการไม่เปิ ดสัญญาณไฟกระพริ บอีกประการหนึ่ง
7. การสอบสวนความผิดอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยน เป็ นการสอบสวนเพื่อหาบุคคลที่จะต้อง
รับผิดตามกฎหมายจราจร ไม่ใช่การสอบสวนเพื่อพิสูจน์วา่ รถปลอดภัยหรื อไม่ปลอดภัย
8. รถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน ยังไม่มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมเพียงพอต่อการนามาใช้รับส่ ง
นักเรี ยน
ในด้านของพฤติการณ์ สามารถจาแนกพฤติการณ์ของการเกิดอุบตั ิเหตุของรถรับส่ งนักเรี ยนในปี พ.ศ.
2560 ออกได้เป็ น 2 พฤติการณ์กล่าวคือ พฤติการณ์ที่ควบคุมได้ และพฤติการณ์ที่ควบคุมไม่ได้
1. พฤติการณ์ ที่ควบคุ มได้ หมายถึ ง สาเหตุของการเกิ ดอุ บตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้ นจาก การกระทาและการไม่
กระทาของผูเ้ กี่ยวข้อง รวมถึงรถที่นามาใช้ขบั ขี่รับส่ งนักเรี ยน ซึ่ งจาแนกออกได้เป็ น 3 เหตุปัจจัย ได้แก่
1.1 เหตุปัจจัยพฤติกรรมการขับขี่ของผูข้ บั ขี่ เช่น การฝ่ าฝื นสัญญาณจราจร เป็ นต้น
1.2 เหตุปัจจัยสมรรถภาพร่ างกายและจิตใจของผูข้ บั ขี่ เช่น โรคประจาตัว ความเครี ยด เป็ นต้น
1.3 เหตุปัจจัยจากความบกพร่ องของรถ เช่น ยางระเบิด ห้ามล้อรถใช้การไม่ได้ เป็ นต้น
2. พฤติการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ หมายถึง สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นจาก การกระทาและการไม่
กระทาของบุคคลอื่น หรื อจากเหตุอื่นๆ ซึ่งจาแนกออกได้เป็ น 4 เหตุปัจจัย ได้แก่
2.1 เหตุปัจจัยพฤติกรรมการขับขี่ ของผูข้ บั ขี่รถคันอื่นๆ เช่น การฝ่ าฝื นสัญญาณจราจร เป็ นต้น
2.2 เหตุปัจจัยสมรรถภาพร่ างกายและจิตใจของผูข้ บั ขี่ เช่น โรคประจาตัว ความเครี ยด เป็ นต้น
2.3 เหตุปัจจัยจากความบกพร่ องของรถคันอื่นๆ เช่น ยางระเบิด ห้ามล้อรถใช้การไม่ได้ เป็ นต้น
2.4 เหตุปัจจัยจากสภาพแวดล้อม เช่น การซ่อมถนน ป้ ายสัญญาณจราจร สภาพอากาศ เป็ นต้น
จะเห็ นว่า พฤติ การณ์ ของการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ ของรถรับส่ งนักเรี ยนในปี พ.ศ.2560 ทั้ง 7 เหตุปัจจัย ดังที่
กล่าวมานี้ ได้ส่งผลให้นกั เรี ยนที่อยูบ่ นรถรับส่ งนักเรี ยน มีความไม่ปลอดภัยตลอดเวลาระหว่างที่เดินทางด้วยรถ
รั บ ส่ งนักเรี ยน และเป็ นผลให้เกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ ข้ ึ นกับ รถรั บ ส่ งนักเรี ยน และอุ บ ตั ิ เหตุ ของรถรั บ ส่ งนักเรี ยน ก็จะ
เกิดขึ้นจากพฤติการณ์เหตุปัจจัยใดปั จจัยหนึ่งดังที่กล่าวมานี้ท้ งั สิ้ น
ตารางแสดง พฤติการณ์ การเกิดอุบัติเหตุของรถรับส่ งนักเรียน
พฤติการณ์ที่ควบคุมได้
พฤติการณ์ที่ควบคุมไม่ได้
1.พฤติกรรมการขับขี่ของผูข้ บั รถ
1.พฤติกรรมการขับขี่ของผูข้ บั รถคันอื่น
2.สมรรถภาพร่ างกายของผูข้ บั รถ
2.สมรรถภาพร่ างกายของผูข้ บั รถคันอื่น
3.ความบกพร่ องของรถ
3.ความบกพร่ องของรถคันอื่น
4.สภาพแวดล้อม

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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สรุ ป สถานการณ์ อุบตั ิของรถรับส่ งนักเรี ยนในปี พ.ศ.2560 บ่งชี้ ให้เห็ นว่า เหตุปัจจัยที่เป็ นแรงกระตุน้
และส่ งผลให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนกับรถรับส่ งนักเรี ยน ด้วยเหตุผลหลักที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. รถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน ยังไม่มีความปลอดภัยเพียงสาหรับการนามาใช้รับส่ งนักเรี ยน
2. คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ยังไม่มีความพร้อมต่อการทาหน้าที่ท้ งั ในด้านของความรู ้และทักษะการขับ
รถที่ปลอดภัย
3. ไม่มีการจัดการให้รถรับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัย และคนขับรถมีความพร้อมต่อการทาหน้าที่
4. การจัดการอุบัตเิ หตุทางถนนของหน่ วยงานราชการไทย
ในปั จจุบนั การจัดการอุบ ตั ิ เหตุ ท างถนนของรถประเภทต่างๆ ยังไม่ มีกฎหมายบัญ ญัติข้ ึ นเป็ นการ
เฉพาะ ว่าเป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่ วยงานใด และจะต้องจัดการด้วยวิธีการและขั้นตอนอย่างไร
ด้วยเหตุน้ ี การจัดการอุบตั ิเหตุทางถนนจึงเป็ นหน้าที่ของหน่ วยงานต่างๆ ของรัฐ ที่เกี่ ยวข้องกับการขนส่ งทาง
ถนน เช่น กรมการขนส่ งทางบก สานักงานตารวจแห่ งชาติ กรมทางหลวง กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็ นต้น โดยจะใช้วิธี การจัดการอุ บ ตั ิ เหตุ ในลักษณะเดี ยวกัน กล่ าวคื อ การตรวจสอบข้อเท็จจริ งที่ ท าให้เกิ ด
อุบตั ิเหตุข้ ึน หลังจากนั้นจึงใช้วิธีการปรับข้อเท็จจริ งจากเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้น ให้เข้ากับข้อกฎหมายที่เกี่ ยวกับรถ
การใช้รถและการปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจร เพื่อให้ทราบว่าอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นจากการกระทาของฝ่ าย
ใดหรื อจากใคร ซึ่ งข้อกฎหมายดังกล่าวนั้น ประกอบด้วยกฎหมาย 3 ฉบับ ดังนี้
1. กฎหมายรถยนต์ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 โดยหลักการ เป็ นกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถและการใช้
รถยนต์เพื่อการส่ วนตัวของประชาชน(ยกเว้ นกำรจดทะเบียนเป็ นรถยนต์ สำธำรณะที่มีที่นั่งไม่ เดิ น 7 คน) โดยมี
ข้อกาหนดที่สาคัญโดยสรุ ป ดังนี้
1.1 ห้ามมิให้ใช้รถ ที่ยงั ไม่ได้จดทะเบียนรถและยังมิได้ชาระภาษีรถ
1.2 เจ้าของรถจะต้องจัดทารถ ให้ มีส่วนควบและอุปกรณ์ ครบถ้วนถู กต้อง ตามที่กฎกระทรวงซึ่ ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 กาหนด
1.3 รถที่จะขอจดทะเบียนได้ ต้องผ่านการตรวจสภาพรถ ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) ความถูกต้องของหมายเลขเครื่ องยนต์และหมายเลขตัวรถ
(2) ความถูกต้องของส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์สาหรับรถ
(3) ความมัน่ คงแข็งแรงของรถและความปลอดภัยสาหรับการใช้รถ
(4) สภาพตัวรถและโครงรถ
(5) ระบบการบังคับเลี้ยว พวงมาลัยและเครื่ องล่าง
(6) ระบบการห้ามล้อ
(7) ระบบไอเสี ย
(8) ระบบเครื่ องระงับเสี ยง
(9) ระบบแสงไฟ
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1.4 หลังที่จดทะเบียนรถแล้ว ต้องไม่เปลี่ยนแปลงตัวรถ หรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของรถ ให้ผิดไปจาก
รายการที่จดทะเบียนไว้และการใช้รถ
1.5 การเปลี่ ยนแปลงตัวรถหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของรถ จะต้องผ่านการตรวจสภาพรถและได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียน
1.6 ห้ามท าให้รถที่จดทะเบียนแล้ว มี ส่วนควบหรื อเครื่ องอุ ปกรณ์ ส าหรับ รถไม่ค รบถ้วนถู กต้อง
หรื อเพิม่ สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเข้าไปในตัวรถ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรื อจิตใจของผูอ้ ื่น
1.7 ห้ามมิให้ใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้ เว้นแต่กรณี ที่มีกฎหมายยกเว้น
จะเห็นว่าข้อกาหนดตามกฎหมายรถยนต์ดงั ที่กล่าวมานี้ มีลกั ษณะเป็ นบทบังคับใน 2 กรณี คือ กรณี
แรก เป็ นบทบังคับสาหรับการจดทะเบียนรถและการใช้รถ ที่ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรื อเพิ่มเติมสิ่ ง
ใดๆ เข้าไป หรื อถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรถ ก็ตอ้ งผ่านการตรวจสภาพรถและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
ก่อน จึงจะถือว่า เป็ นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย และในกรณี ที่สอง คือ เป็ นข้อกาหนด
เพื่อแบ่งแยกประเภทของรถสาหรับการเรี ยกเก็บภาษีเมื่อรถคันนั้นผ่านการตรวจสภาพรถแล้ว
ทั้ง 2 กรณี น้ ี ถ้ามีการกระทาฝ่ าฝื น ก็ถือว่า เป็ นการใช้รถที่มีความผิดตามกฎหมายรถยนต์ ซึ่ งอาจกล่าว
ได้วา่ กฎหมายรถยนต์ เป็ นกฎหมายที่แบ่งแยกประเภทของรถเพื่อการจดทะเบียนสาหรับเรี ยกเก็บภาษีรถ
2. กฎหมายขนส่ ง พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 โดยหลักการ เป็ นกฎหมายเกี่ ยวกับการจดทะเบียนรถ
และการใช้รถเพื่อการขนส่ งคน สัตว์และสิ่ งของ เพื่อสิ นจ้าง โดยมีขอ้ กาหนดที่สาคัญสาหรับการจดทะเบียนรถ
และการใช้รถโดยสรุ ป ดังนี้
2.1 รถที่ ใช้ในการขนส่ ง ต้องมี สภาพมัน่ คงแข็งแรง มี เครื่ องอุ ปกรณ์ และส่ วนควบถู กต้อง ตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่ งออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522
2.2 รถที่จะขอจดทะเบียนประกอบการขนส่ ง จะต้องมีลกั ษณะของรถเป็ นไปตามมาตรฐานของรถ
แต่ละประเภทตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง และชาระภาษีตามน้ าหนักรถให้ครบถ้วน
2.3 รถที่ น ามาจดทะเบี ย นและเสี ย ภาษี ต้อ งผ่า นการตรวจสภาพรถและได้รับ อนุ ญ าตจากนาย
ทะเบียน
2.4 ห้ามเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงสภาพของรถดังต่อไปนี้ ให้ผดิ แผกแตกต่างไปจากที่ได้รับอนุ ญาต เว้น
แต่จะผ่านการตรวจสภาพรถและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
(1) โครงคัสซี
(2) ระบบบังคับเลี้ยว
(3) จานวนกงล้อและยาง
(4) จานวนเพลาล้อ
(5) เครื่ องกาเนิดพลังงาน
(6) ตัวถัง
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(7) สี ภายนอกตัวรถ
(8) จานวนที่นงั่ ผูโ้ ดยสาร
(9) จานวนดวงโคมไฟแสงพุง่ ไกล แสงพุง่ ต่า
(10) ช่วงล้อ
2.5 ห้ามมิให้ใช้รถผิดประเภทไปจากที่จดทะเบียนรถไว้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
จะเห็ นว่าข้อกาหนดตามกฎหมายการขนส่ งทางบก ดังที่ กล่าวมานี้ มี ลกั ษณะเช่ นเดี ยวกับกฎหมาย
รถยนต์ กล่าวคือ ถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และส่ วนควบของรถให้ผิดไปจากที่กาหนดหรื อจด
ทะเบี ย นรถไว้โดยไม่ ได้รับ อนุ ญ าตจากนายทะเบี ย น หรื อใช้รถที่ ไม่ ได้ช าระภาษี รถ หรื อใช้รถไม่ ตรงตาม
ประเภทของรถที่จดทะเบียน ก็จะเป็ นความผิดตามกฎหมาย ซึ่ งอาจกล่าวได้วา่ กฎหมายการขนส่ งทางบก เป็ น
กฎหมายที่แบ่งแยกประเภทของรถที่ใช้ในการขนส่ ง เพื่อการจดทะเบียนสาหรับเรี ยกเก็บภาษีรถ
ตารางแสดง รายการตรวจสภาพรถตามกฎหมายรถยนต์ และกฎหมายการขนส่ งทางบก
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522
(1) หมายเลขเครื่ องยนต์และหมายเลขตัวรถ
(1) โครงคัสซี
(2) ส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์สาหรับรถ
(2) ระบบบังคับเลี้ยว
(3) ความมัน่ คงแข็งแรงและความปลอดภัยการใช้รถ (3) จานวนกงล้อและยาง
(4) สภาพตัวรถและโครงรถ
(4) จานวนเพลาล้อ
(5) ระบบการบังคับเลี้ยว พวงมาลัยและเครื่ องล่าง
(5) เครื่ องกาเนิดพลังงาน
(6) ระบบการห้ามล้อ
(6) ตัวถัง
(7) ระบบไอเสี ย
(7) สี ภายนอกตัวรถ
(8) ระบบเครื่ องระงับเสี ยง
(8) จานวนที่นงั่ ผูโ้ ดยสาร
(9) ระบบแสงไฟ
(9) จานวนดวงโคมไฟแสงพุง่ ไกล แสงพุง่ ต่า
(10) ช่วงล้อ
3. กฎหมายจราจรทางบก พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 โดยหลักการ เป็ นกฎหมายเกี่ยวกับการใช้รถบนถนน
หรื อทางสาธารณะ ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ
1. เป็ นข้อกาหนดสาหรับการควบคุ มและกากับพฤติกรรมการขับรถของผูข้ บั ขี่รถทุกประเภท ให้
ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่ องหมายจราจร
2. เป็ นข้อกาหนดสาหรับการใช้รถประเภทต่างๆ บนถนนหรื อทางสาธารณะ ที่รถคันนั้นจะต้องมี
สภาพมัง่ คงแข็งแรง หรื อไม่ทาให้เสี ยสุ ขภาพอนามัยแก่ผใู ้ ช้และผูอ้ ื่น และต้องจัดให้รถมีอุปกรณ์และส่ วนควบ
ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายรถยนต์และกฎหมายการขนส่ งทางบกกาหนด
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จะเห็ นว่า การกระท าที่ เป็ นความผิดตามกฎหมายการจราจรทางบก จะเกิ ดขึ้น ใน 2 ลักษณะ ต่าง
กฎหมายกัน ซึ่ งอาจจะเป็ นความผิดควบคู่กนั หรื ออย่างใดอย่างหนึ่ งก็ได้ คื อ ความผิดตามกฎหมายจราจร กับ
ความผิดฐานการดัดแปลงสภาพรถให้ผดิ ไปจากกฎหมายที่จดทะเบียนรถ
หลักการตามกฎหมายทั้งสามฉบับ ดังที่กล่าวมานี้ เจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ ยวข้องกับการ
สอบสวนอุ บตั ิเหตุท างถนนของประเทศไทย จะยึดข้อกาหนดตามกฎหมายการจราจรทางบกเป็ นหลัก และ
ข้อกาหนดตามกฎหมายรถยนต์และกฎหมายการขนส่ งทางบกเป็ นกฎหมายประกอบ ในลักษณะดังนี้
1. ในกรณี ที่มีคู่กรณี ก็จะสอบสวนว่าผูข้ บั ขี่รถคนใดปฏิบตั ิผดิ ต่อกฎหมายจราจร เมื่อให้ทราบว่า ผูใ้ ดที่
เป็ นฝ่ ายที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน ก็จะตรวจสอบรถคันที่ผขู ้ บั ขี่น้ นั ใช้ขบั ขี่วา่ มีความถูกต้องเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนดหรื อไม่ ถ้าถูกต้อง ก็จะสรุ ปผลการเกิดอุบตั ิเหตุวา่ เกิดจากความประมาทของผูข้ บั ขี่ แต่ถา้ รถที่นามาใช้
นั้นไม่ถูกต้อง ก็จะสรุ ปผลการเกิ ดอุบตั ิดว้ ยว่า เกิดจากการนารถที่มีการดัดแปลงมาใช้งานในกรณี น้ ี ผูข้ บั ขี่รถที่
เป็ นฝ่ ายถูก จะไม่ตอ้ งถูกตรวจสอบรถที่นามาใช้วา่ มีความถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนดหรื อไม่ แม้วา่ รถคันนั้น
จะได้มีการดัดแปลงสภาพ
2. ในกรณี ที่ไม่มีคู่กรณี ก็จะสอบสวนว่า เหตุ ที่เกิ ดขึ้ นเกิ ดจากการกระทาที่ ฝ่าฝื นต่อกฎหมายจราจร
หรื อเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ถ้าเป็ นความผิดที่เกิ ดจากการกระทาที่ฝ่าฝื นต่อกฎหมายจราจร ก็จะตรวจสอบรถที่
นามาใช้ขบั ขี่วา่ ถู กต้องตามที่กฎหมายกาหนดหรื อไม่ แต่ถา้ อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย และเหตุสุดวิสัย
นั้น ไม่ได้เกี่ ยวข้องกับรถที่นามาใช้ขบั ขี่ เช่น มีพายุ น้ าท่วม ถนนชารุ ดกะทันหัน เป็ นต้น กรณี น้ ี ก็จะไม่มีการ
ตรวจสอบรถที่นามาใช้ขบั ขี่ แต่อย่างใด
ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็ นว่าการสอบสวนอุบตั ิเหตุที่เกี่ ยวกับรถยนต์ต่างๆ หน่ วยงานภาครัฐของ
ไทย จะยึดหลักการตามกฎหมายทั้งสามฉบับดังที่กล่าวไว้ โดยการนาข้อเท็จจริ งที่ได้จากการสอบสวนปรับเข้า
กับข้อกฎหมาย เพื่อสรุ ปเป็ นผลการสอบสวนอุบตั ิเหตุ เพื่อหาตัวผูก้ ระทาผิดและลงโทษ โดยอ้างอิงบทกฎหมาย
ในการยืนยันความผิดนั้น ว่าได้กระทาผิดต่อกฎหมายจราจรหรื อไม่อย่างไร ใช้รถที่มีสภาพมีอุปกรณ์ และส่ วน
ควบเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดหรื อไม่ และหลังจากที่ได้ผลการสอบสวนแล้ว ก็ยุติเรื่ องมิได้มีการดาเนินการ
อย่างไรต่อไป เว้นแต่ในกรณี อุบตั ิร้ายแรง ก็อาจมี การดาเนิ นการอะไรบางอย่างแต่ก็มิได้หวังผลให้เกิ ดความ
ปลอดภัยตามความเป็ นจริ ง ดังจะเห็นว่า อุบตั ิเหตุเกี่ยวกับรถยนต์ของประเทศไทย ยังคงเกิดขึ้นอย่างรุ นแรงและ
ต่อเนื่อง และมีความรุ นแรงมากขึ้น
จะเห็ นว่า การจัดการอุบตั ิ เหตุ ที่เกิ ดขึ้ นกับรถรับส่ งนักเรี ยนโดยหน่ วยงานราชการของไทย เป็ นการ
จัดการที่มุ่งเน้นไปที่การหาตัวผูก้ ระทาผิดเพื่อลงโทษ แม้วา่ การสอบสวนจะได้มีการค้นหาข้อบกพร่ องของถนน
ของป้ ายบอกทางและสัญญาณจราจร รวมถึงค้นหาลักษณะของสภาพแวดล้อมในขณะที่เกิดเหตุ แต่ก็เป็ นเพียง
การแสวงหาข้อเท็จจริ งเพื่ อประกอบดุ ล พิ นิ จในการตัดสิ นเพื่ อหาตัวผูก้ ระท าผิดและลงโทษ การสอบสวน
อุ บ ัติ เหตุ มิ ไ ด้เกิ ดขึ้ น ภายใต้เงื่ อนไขหรื อ หลัก การ เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ เท็ จจริ งว่า รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นคัน นั้น มี ค วาม
ปลอดภัยอย่างเพียงพอสาหรับการนามาใช้รับส่ งนักเรี ยนหรื อไม่อย่างไร หน่วยงานหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับรถรับส่ ง
นัก เรี ย นนั้น ได้เข้ามาท าหน้าที่ ค วบคุ ม ตรวจสอบรถให้ รถรั บ ส่ งนัก เรี ย นมี ค วามพร้ อมและคนขับ รถรั บ ส่ ง
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

5-21

โครงการศึกษาวิจยั : การขับเคลือ่ นมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรี ยน
5-

นักเรี ยนมีความพร้อมต่อการทาหน้าที่หรื อไม่อย่างไร มีการปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาหนดไว้หรื อไม่อย่างไร ด้วย
เหตุน้ ี ผลของการสอบสวนอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับรถรับส่ งนักเรี ยน จึงมิได้คาตอบว่า จะทาอย่างไรให้ไม่เกิ ดเหตุ
เช่นนั้นกับรถรับส่ งนักเรี ยนขึ้นอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น
กรณี ข่าวอุ บตั ิเหตุรถรับส่ งนักเรี ยนในปี พ.ศ.2560 ตามตารางที่กล่าวไว้ขา้ งต้น เมื่ อวันที่ 2 สิ งหาคม
พ.ศ. 2560 จังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา คนขับ รถรั บ ส่ งนัก เรี ย น ลื ม นัก เรี ยนไว้ในรถจนเป็ นเหตุ ให้นัก เรี ย น
เสี ยชีวติ ซึ่ งข่าวลืมนักเรี ยนไว้ในรถจนเสี ยชีวติ ในครั้งนี้ มิได้เกิดขึ้นเป็ นครั้งแรก หากแต่ในปี ก่อนๆ ที่ผา่ นมา ก็
เคยเกิ ดอุบตั ิเหตุคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ลื มนักเรี ยนไว้ในรถจนเสี ยชี วิตมาแล้วหลายครั้ง เท่าที่รวบรวมได้จาก
สื่ อต่างๆ มีดงั นี้
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2555 น้องป๋ อ อายุ 4 ขวบ ชาว จ.กาฬสิ นธุ์ เสี ยชี วิตคาเบาะรถรับส่ งนักเรี ยน
คนขับ รถให้การว่ามองไม่ เห็ น จึ งล็อครถไว้ และมาทราบภายหลังว่ามี เด็กชายผูเ้ คราะห์ ร้ายติ ดอยู่ในรถและ
เสี ยชีวติ
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556 น้องเอย เด็กหญิงวัย 3 ขวบ นักเรี ยนชั้นเตรี ยมอนุ บาล 1 ของโรงเรี ยนแห่ ง
หนึ่งย่าน จ.สมุทรปราการ ถูกคุณครู ลืมทิ้งไว้ในรถตูโ้ รงเรี ยน นานหลายชัว่ โมง จนช็อคหมดสติ และเสี ยชีวติ ใน
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2556
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2556 น้องพอตเตอร์ อายุ 3 ขวบ ซึ่ งนอนหลับอยูบ่ ริ เวณแค็บด้านหลังของรถ
กระบะ ถูกคุณครู สาวลืมทิ้งไว้ นานกว่า 7 ชัว่ โมงจนเสี ยชีวิตในพื้นที่จงั หวัดศรี สะเกษ สอบสวนทราบว่าคุณครู
ที่รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ขับรถมารับน้องพอตเตอร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. จนกระทัง่ เวลา 15.00 น. เจ้าของรถจึงมา
พบน้องพอตเตอร์เสี ยชีวติ ภายในรถ
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2257 น้องปลื้ม เด็กชายวัย 4 ขวบ นอนหลับบริ เวณกระบะแคปด้านหลัง ก่อน
ถูกคนขับรถลืมทิ้งไว้ในรถ ซึ่ งจอดอยูใ่ กล้ สภ.ชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพียง 20 เมตร เจ้าหน้าที่ตารวจ
ตั้งข้อสังเกตว่ารถยนต์คนั นี้ ติดฟิ ล์มกรองแสงสี ทึบ ทาให้มองไม่เห็นภายใน และเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ไม่มีคนช่วย
เด็กน้อยผูเ้ คราะห์ร้ายได้ทนั
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559 น้องอิงค์ อายุ 3 ขวบ ถูกคนขับรถลืมทิ้งไว้ในรถตูจ้ นเสี ยชี วติ เหตุเกิด
ในพื้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ คนขับรถและพี่เลี้ยงเด็กให้การว่า ระหว่างตระเวนรับนักเรี ยน แอร์ รถเกิดเสี ย จึง
จอดรถทิ้งไว้หน้าหมู่บา้ นท่ามกลางอากาศร้อนจัด และให้รถตูอ้ ีกคันมารับนักเรี ยนไปส่ งโรงเรี ยนแทน โดยไม่
ทราบว่าน้องอิงค์นอนหลับอยูท่ ี่เบาะหลัง
จากข่าวที่ รวบรวมมานี้ ท าให้เห็ นว่า การลื มนักเรี ยนไว้ในรถรับส่ งนักเรี ยน จนเป็ นเหตุให้นักเรี ยน
เสี ยชี วิต ได้เกิ ดขึ้ นมาแล้วหลายครั้ ง การสอบสวนอุ บ ตั ิ เหตุ ในทุ กๆ ครั้ ง ก็มี ความมุ่ งหมายเพียงเพื่ อทราบว่า
คนขับ รถหรื อพี่เลี้ ยงที่ ทาหน้าที่ ดูแลนักเรี ยนจะต้องมี ความผิดอย่างไร จะต้องถู ก ลงโทษอย่างไร แต่ผลการ
สอบสวนไม่ปรากฏว่า มี รายงานถึ งความบกพร่ องของกลไกในการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน ไม่มีขอ้ บ่งชี้ ว่าจะ
จัดการอย่างไร เพื่อมิให้คนขับรถและหรื อพี่เลี้ยงหรื อคนดูแลนักเรี ยนต้องหลงลืมนักเรี ยนไว้บนรถอีกต่อไป
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หรื อกรณี ข่าวอุบตั ิเหตุรถรับส่ งนักเรี ยน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 จังหวัดเชียงราย รถตูร้ ับส่ งนักเรี ยน
แซงทางโค้งขณะที่ฝนตก ทาให้รถเสี ยหลักปี กเกาะกลางแล้วพลิกคว่า มีนกั เรี ยนหญิงกระเด็นออกนอกรถ 1 คน
ได้รับ บาดเจ็บ สาหัส ส่ วนนัก เรี ย นอี ก 18 คนอยู่ในรถได้รับ บาดเจ็บ ธรรมดา ในการสอบสวนอุ บ ัติเหตุ ไ ม่
ปรากฏผลการสอบสวนว่า นักเรี ยนในรถตูค้ นั ที่เกิดเหตุน้ ีได้คาดเข็มขัดนิ รภัยหรื อไม่ เพราะเหตุใดนักเรี ยนหญิง
1 คน จึงกระเด็นออกนอกรถ ขณะที่นกั เรี ยนอีก 18 คน ยังคงอยูใ่ นรถและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ดังนั้น การจัดการอุบตั ิเหตุเกี่ยวกับรถยนต์ของประเทศไทย จึงเป็ นเพียงการจัดการ เพื่อให้
1) ทราบจ านวนและข้อมู ล รายละเอี ย ดของนัก เรี ย นที่ อยู่บ นรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น นัก เรี ย นที่ เสี ย ชี วิ ต
นักเรี ยนที่ได้รับบาดเจ็บ โรงพยาบาลที่รักษาตัวและผลการรักษาตัว
2) ทราบว่า คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนได้ขบั รถโดยปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจรหรื อไม่
3) ทราบว่า คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนได้ใช้รถถูกต้องตรงตามประเภทที่จดทะเบียนหรื อไม่
4) ทราบว่า คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนได้มีการดัดแปลงสภาพรถหรื อไม่
5) ทราบว่า จะลงโทษผูใ้ ด ใครต้องรับผิดชอบ
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บทที่ 6 สถานการณ์ รถรับส่ งนักเรียนในปัจจุบัน
ในการศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ มี เป้ า หมายเพื่อหาคาตอบเกี่ ยวกับ “มาตรฐานความปลอดภัยของรถรั บส่ ง
นัก เรี ย น” ว่า ควรจะต้องเป็ นอย่า งไร รถที่ ป ลอดภัยส าหรั บ นามาใช้รับ ส่ ง นักเรี ยน ควรจะต้องเป็ นรถอะไร
มีรูปร่ างลักษณะอย่างไร รถยนต์ประเภทต่าง ๆ ตามขอบเขตที่กฎหมายรถยนต์และกฎหมายการขนส่ งทางบก
กาหนด มีความปลอดภัยเพียงพอต่อการนามาใช้รับส่ งนักเรี ยนหรื อไม่ และการที่จะทาให้รถรับส่ งนักเรี ยนนั้นมี
ความปลอดภัยตลอดเวลาที่นกั เรี ยนอยูบ่ นรถ จะต้องมีกระบวนการหรื อวิธีการจัดการให้เกิ ดความปลอดภัยขึ้น
ได้อย่า งไร แล้วใครควรจะต้อ งเข้า มามี บ ทบาทหน้า ที่ ใ นการจัด การให้ ร ถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นมี ค วามปลอดภัย
ตลอดเวลาและทาให้คนขับรถมีความพร้อมต่อการทาหน้าที่
ดังนั้น ในการศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ จึ งให้ ความสาคัญแก่ รถทุกประเภทที่ชาวบ้ านนามาใช้ รับจ้ างรั บ ส่ ง
นักเรียน ไม่ ว่ารถคันนั้นจะเป็ นรถทีจ่ ดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์ หรื อกฎหมายการขนส่ งทางบก หรื อเป็ นรถ
ที่ไ ด้ รับ อนุ ญาตหรื อ ไม่ ไ ด้ รับ อนุ ญาตให้ ใ ช้ รับ จ้ างรั บ ส่ งนั กเรี ยนจากนายทะเบี ยน จะเป็ นรถที่มีการต่ อเติม
ดัดแปลงตัวรถหรื อที่นั่งหรื อไม่ รถเป็ นรถยนต์ บรรทุกหรื อรถยนต์ นั่งส่ วนบุคคลหรื อรถโดยสาร ก็ตาม ถ้ ารถ
คันนั้นได้ มีการนามาใช้ รับจ้ างผู้ปกครองเพื่อรั บส่ งนักเรี ยนซึ่งเป็ นบุตรหลานเพื่อไปโรงเรี ยนและกลับมายังบ้ าน
เป็ นการประจาแล้ว รถคันนั้นก็อยู่ในขอบเขตของการศึกษาวิจัยทั้งสิ้น
ในการตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่นาร่ องจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ศึกษาคู่ขนานอีก 15 จังหวัด
ได้ใช้วิธีการเฝ้าดู รถรับส่ งนักเรี ยน และบันทึกภาพรถรับส่ งนักเรี ยนเหล่านั้นไว้ ทั้งที่เป็ นรถเปล่าไม่มีนกั เรี ยน
บนรถ และภาพที่มีนกั เรี ยนบนรถขณะวิง่ รับส่ งนักเรี ยน บริ เวณหน้าโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา ทางแยกต่าง ๆ ใน
เมื องและนอกเมื อง และตามเส้ นทางที่ มีรถรั บส่ งนักเรี ยนวิ่งรั บส่ งนักเรี ยน และยังรวมถึ งพื้นที่ จงั หวัดอื่ น ๆ
ที่ มิได้อยู่ในขอบเขตของพื้นที่ ศึกษาด้วย และการสัมภาษณ์ คนขับรถรั บส่ งนักเรี ยนในพื้ นที่ ต่าง ด้วยการใช้
แบบสอบถาม และด้ว ยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก แบบไม่ จ าเพาะเจาะจงเป็ นรายบุ ค คล ซึ่ งข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการ
ตรวจสอบรถและการสัมภาษณ์ พบว่า มีลกั ษณะที่ไม่แตกต่า งกัน ทั้งในด้านของประเภทรถและการรั บ ส่ ง
นักเรี ยน และไม่ส่งผลทาให้เกิ ดการแปรปรวนหรื อเกิ ดการเบี่ยงเบนผลการศึกษาวิจยั อนึ่ง ในการนาเสนอผล
การตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนที่จะได้กล่าวถึ งในบทนี้ จะเป็ นการนาเสนอในเชิงพรรณนาต่อปรากฏการณ์ที่
พบเห็น จะหลีกเลี่ยงการนาเสนอข้อมูลที่เป็ นสถิติตวั เลขที่แยกเป็ นรายจังหวัดแยกเป็ นรายโรงเรี ยนว่ารถรับส่ ง
นักเรี ยนประเภทใดมีจานวนเท่าไร เพราะตัวเลขทางสถิติเหล่านั้นไม่วา่ จะเป็ นตัวเลขจานวน 1 หรื อหลายจานวน
ก็บ่งบอกถึงความปลอดภัยและความไม่ปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยนที่อยูใ่ นระดับเดียวกัน
ผลจากการศึกษาวิจยั สามารถจาแนกข้อมูลออกเป็ น 4 ด้าน ได้ดงั นี้
1. ประเภทและลักษณะของรถรับส่ งนักเรี ยน
2. ความปลอดภัยของรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน
3. คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและการเข้ามาประกอบอาชีพ
4. สถานการณ์ทางสังคมและทางกฎหมายของรถรับส่ งนักเรี ยน

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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1. ประเภทและลักษณะของรถรับส่ งนักเรียน
จากการตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยน พบว่า รถที่ชาวบ้านนามาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ประกอบด้วยรถ
ที่จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์ และจดทะเบียนตามกฎหมายขนส่ งทางบก ตามตารางที่แสดง ดังนี้
ตารางแสดง ประเภทรถรับส่ งนักเรี ยนแยกตามกฎหมายที่จดทะเบียนรถ
กฎหมายรถยนต์
กฎหมายการขนส่ งทางบก
ไม่มีกฎหมายรองรับ
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน รย.1
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล ไม่เกิน 12 คน รย.2
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล เกิน 12 คน รย.2
รถยนต์กระบะบรรทุก รย.3
รถรับจ้างสาธารณะ(รถแท็กซี่/รถสี่ ลอ้ เล็ก)
รถสามล้อสาธารณะ
รถจักรยานยนต์พว่ งข้าง
รถตูท้ ี่โรงเรี ยนว่าจ้างให้รับส่งนักเรี ยน

รถโดยสารประจาทาง 10
รถโดยสารไม่ประจาทาง 30
รถตูร้ ับจ้างพิเศษ ทะเบียน 36
รถโดยสารส่วนบุคคล 40
รถบรรทุกส่วนบุคคล 80
รถที่โรงเรี ยนว่าจ้างให้รับส่งนักเรี ยน
รถ 10, รถ 30, รถ 40
รถโรงเรี ยนเหลืองคาดดา ทะเบียน 40

รถสกายแลป (จดทะเบียนไม่ได้)

นอกจากนี้ ยังพบรถรั บส่ งนักเรี ยนในลักษณะของรถสวัสดิ การให้แก่ ครอบครัวของพนักงานและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรื อบุคคลที่อยูใ่ นความดูแล โดยไม่ได้เก็บค่าจ้าง อีก 4 ประเภท ได้แก่
(1) รถทหาร จดทะเบียนรถตามกฎหมายทหาร
(2) รถขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จดทะเบียนรถตามกฎหมายขนส่ ง
(3) รถรับส่ งนักเรี ยนของหน่วยงานราชการ จดทะเบียนรถตามกฎหมายขนส่ ง
(4) รถขององค์กรหรื อมูลนิธิทางการกุศลของเอกชน จดทะเบียนรถตามกฎหมายรถยนต์
นอกจากการจาแนกรถรับส่ งนักเรี ยนโดยแยกประเภทตามกฎหมายที่จดทะเบียนรถ ตามตารางที่แสดง
ไว้ขา้ งต้นนี้แล้ว ก็อาจจาแนกโดยแบ่งตามลักษณะของรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนได้ ดังนี้
ตารางแสดง ประเภทรถรับส่ งนักเรี ยนแยกตามลักษณะของรถ
ลักษณะรถ
ประเภทรถ
รถเก๋ ง 4 ล้อ
รถตู ้

รถเก๋ ง รย.1
รถตู ้ รย.2 ไม่เกิน 12 ที่นงั่
รถตู ้ รย.2 เกิน 12 ที่นงั่

รถแท็กซี่

รถสี่ ลอ้ เล็กรับจ้าง

รถตูโ้ ดยสาร 10

รถตูโ้ ดยสาร 30

รถตูโ้ ดยสาร 36

รถกระบะ รย.2 ไม่เกิน 12 รถกระบะบรรทุก
รถสองแถว
รย.3
ประจาทาง 10
รถกระบะ รย.2 เกิน 12
รถกระบะ 6 ล้อ รถโดยสารส่วนบุคคล 40 รถบรรทุกส่วนบุคคล80 รถประจาทาง 10 รถไม่ประจาทาง 30
รถบัส
รถโดยสารส่วนบุคคล 40
รถบัสประจาทาง 10
รถไม่ประจาทาง 30
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์พว่ งข้าง
รถสกายแลป
รถสามล้อรับจ้าง
รถอื่นๆ
รถกระบะ 4 ล้อ

รถกระบะ 4 ประตู รย.1

รถสวัสดิการ

รถทหาร

รถท้องถิ่น(อปท.)

รถหน่วยราชการ
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รถตูโ้ ดยสาร 40
รถสองแถว
ไม่ประจาทาง 30

รถองค์กร / มูลนิธิทางการกุศล
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อย่างไรก็ตาม หากจาแนกตามลักษณะของตัวรถที่มีรูปร่ างลักษณะคล้ายๆ กัน ก็สามารถจาแนกได้
เป็ น 3 ประเภท กล่าวคือ
1) ประเภทรถกระบะ หมายถึง รถที่มีพ้นื ที่สาหรับบรรทุกผูโ้ ดยสารแยกจากที่นงั่ ของผูข้ บั รถ มีทางขึ้น
ลงด้านท้ายหรื อด้านข้างรถก็ได้ ได้แก่ รถกระบะ 4 ล้อ และ 6 ล้อ ตามกฎหมายรถยนต์และกฎหมายขนส่ ง
2) ประเภทรถตูห้ รื อรถบัส หมายถึง รถที่มีรูปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มีทางขึ้นลงด้านข้าง หรื อประตูเลื่อน
เปิ ดปิ ดด้านข้าง ได้แก่ รถตู ้ รถบัสโดยสาร ตามกฎหมายรถยนต์และกฎหมายขนส่ ง
3) ประเภทรถสามล้อ ได้แก่ รถจักรยานยนต์พว่ งข้าง รถสกายแลป และรถสามล้อ
ภาพแสดงรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนประเภทต่างๆ
1. รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน หรื อ รถ รย.2 ประเภทรถตู ้ และรถกระบะนัง่ ส่ วน
บุคคล ป้ายทะเบียนสี ขาวตัวหนังสื อสี ฟ้า

ภาพแสดง รถยนต์นั่งส่ วนบุคคลเกิน 7 คนแต่ ไม่ เกิน 12 คน รย.2 ประเภทรถตู้

ภาพแสดง รถยนต์นั่งส่ วนบุคคลเกิน 7 คนแต่ ไม่ เกิน 12 คน รย.2 ประเภทรถกระบะ

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ภาพแสดง รถยนต์นั่งส่ วนบุคคลเกิน 7 คนแต่ ไม่ เกิน 12 คน รย.2 ประเภทรถกระบะลักษณะสองแถว
ขออนุญาตใช้ รับจ้ างรับส่ งนักเรียนได้

2. รถโรงเรี ยน ที่จดทะเบียนตามกฎหมายขนส่ งทางบก ตัวรถสี เหลืองคาดสี ดาทะเบียนรถหมวด 40
รถโรงเรี ยนนี้ เป็ นรถที่กฎหมายการขนส่ งทางบกกาหนดขึ้นเป็ นการเฉพาะ สาหรับการนารถมาใช้รับส่ งนักเรี ยน
ของโรงเรี ยน ไม่วา่ จะเก็บค่าจ้างหรื อไม่ก็ตาม โดยกฎหมายกาหนดให้รถโรงเรี ยน ต้องมีอุปกรณ์และส่ วนควบ
เพิ่ ม ขึ้ นจากที่ รถโดยสารประเภทต่ า งๆ ตามกฎหมายการขนส่ ง ทางบกจะต้องมี ซึ่ ง รถที่ จดทะเบี ย นเป็ นรถ
โรงเรี ยนตามกฎหมายการขนส่ งทางบกนี้ สามารถนามาใช้รับส่ งนักเรี ยนได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งขออนุ ญาตตาม
แนวทางปฏิบตั ิในการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน พ.ศ.2559

ภาพแสดง รถโรงเรียน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่ งทางบก พ.ศ.2522

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

6-4

โครงการศึกษาวิจยั : การขับเคลือ่ นมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรี ยน

3. รถตามกฎหมายการขนส่ งทางบก ได้แก่ รถโดยสารประจาทางทะเบียน 10 รถโดยสารไม่ประจา
ทางทะเบี ยน 30 รถโดยสารไม่ประจาทางพิเศษทะเบี ยน 36 รถโดยสารส่ วนบุ คคลทะเบี ยน 40 เป็ นรถที่
กฎหมายกาหนดให้เป็ นรถที่ใช้ในการรับจ้างขนส่ งผูโ้ ดยสาร โดยแยกตามลักษณะของประกอบการขนส่ ง แต่ถา้
นาไปใช้รับการนักเรี ยนเป็ นการเฉพาะ ก็ตอ้ งจดทะเบียนรถให้เป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22
(พ.ศ.2526) ซึ่ งออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 ตัวรถต้องมีสีเหลืองคาดสี ดา มีทาง
ขึ้นลงด้านข้างรถ มีป้ายข้อความว่ารถโรงเรี ยน และมีไฟสัญญาณกระพริ บ รถโดยสารตามกฎหมายการขนส่ ง
ทางบกนี้ ไม่สามารถขออนุ ญาตใช้เป็ นรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนตามแนวทางปฏิบตั ิในการอนุ ญาตให้ใช้รถยนต์
ส่ วนบุคคลรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน พ.ศ.2559 ได้ ซึ่ งรายละเอียดจะได้กล่าวถึงต่อไป
จากการตรวจสอบ พบว่า มีการนารถโดยสารประจาทาง รถโดยสารไม่ประจาทาง และรถโดยสาร
ส่ วนบุคคล มาใช้เป็ นรถรับส่ งรับส่ งนักเรี ยนในทุกจังหวัด

ภาพแสดง รถบัสโดยสารประจาทาง ตามกฎหมายขนส่ ง ทีน่ ามาใช้ รับจ้ างรับส่ งนักเรียน

ภาพแสดง รถโดยสารประจาทาง 6 ล้ อ สองแถว ตามกฎหมายขนส่ ง ทีน่ ามาใช้ รับจ้ างรับส่ งนักเรียน

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ภาพแสดง รถโดยสารประจาทาง 4 ล้ อ สองแถว ตามกฎหมายขนส่ ง ทีน่ ามาใช้ รับจ้ างรับส่ งนักเรียน

ภาพแสดง รถตู้โดยสารไม่ ประจาทาง ตามกฎหมายขนส่ ง ทีน่ ามาใช้ รับจ้ างรับส่ งนักเรียน

ภาพแสดง รถบัสโดยสารไม่ประจาทาง ตามกฎหมายขนส่ ง ทีน่ ามาใช้ รับจ้ างรับส่ งนักเรียน

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ภาพแสดง รถกระบะโดยสารไม่ประจาทาง ตามกฎหมายขนส่ ง ทีน่ ามาใช้ รับจ้ างรับส่ งนักเรียน

ภาพแสดง รถกระบะ 6 ล้ อ โดยสารส่ วนบุคคล ตามกฎหมายขนส่ ง ทีน่ ามาใช้ รับจ้ างรับส่ งนักเรียน

ภาพแสดง รถบรรทุกส่ วนบุคคล ตามกฎหมายขนส่ ง ทีน่ ามาใช้ รับจ้ างรับส่ งนักเรียน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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4. รถตามกฎหมายรถยนต์ ที่ขออนุญาตใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนได้ตามแนวทางปฏิ บตั ิในการอนุ ญาต
ให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน พ.ศ.2559 ไม่ได้ พบว่ามีการนามาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ได้แก่
รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลไม่เกิ น 7 คน รย.1, รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิ น 12 คน รย.2, รถยนต์กระบะบรรทุกส่ วน
บุคคล รย.3, รถแท็กซี่ , รถสี่ ลอ้ เล็กรับจ้าง และรถจักรยานยนต์พว่ งข้าง ดังนี้

ภาพแสดง รถยนต์กระบะสี่ประตู รย.1 นั่งส่ วนบุคคลไม่ เกิน 7 คน ทีน่ ามาใช้ รับส่ งนักเรียน

ภาพแสดง รถยนต์กระบะ รย.2 นัง่ ส่ วนบุคคลเกิน 12 คน ทีน่ ามาใช้ รับส่ งนักเรียน

ภาพแสดง รถยนต์กระบะบรรทุกส่ วนบุคคล รย.3 ทีน่ ามาใช้ รับส่ งนักเรียน

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ภาพแสดง รถยนต์กระบะบรรทุกส่ วนบุคคล รย.3 ทีน่ ามาใช้ รับส่ งนักเรียน

ภาพแสดง รถจักรยานยนต์ พ่วงข้ าง ทีน่ ามาใช้ รับส่ งนักเรียน

5. รถรั บส่ งนักเรี ยนที่ จดทะเบี ยนตามกฎหมายทหาร รถขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น รถของ
หน่ วยงานราชการ และรถขององค์กรหรื อมูลนิ ธิทางการกุศลเอกชน พบว่า มีการนามารับส่ งนักเรี ยนในบาง
พื้นที่ ในลักษณะของสวัสดิการแก่ครอบครัวของพนักงานลูกจ้างในสังกัดและนักเรี ยนในสังกัดของ อปท.

ภาพแสดง รถรับส่ งนักเรียนของทหาร
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ภาพแสดง รถรับส่ งนักเรียนของหน่ วยงานราชการ

ภาพแสดง รถรับส่ งนักเรียนขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน่

6. รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายไม่ได้ และขออนุญาตใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนได้ตามแนวทางปฏิบตั ิใน
การอนุ ญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรั บจ้างรั บส่ งนักเรี ยน พ.ศ.2559 ไม่ได้ พบว่ามีการนามาใช้รับจ้างรั บ ส่ ง
นักเรี ยน ได้แก่ รถสกายแลป และรถสามล้อ แต่มีเป็ นจานวนน้อยและในบางพื้นที่

ภาพแสดง รถสกายแลปและรถสามล้ อ ทีน่ ามาใช้ รับส่ งนักเรียน

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ขอบเขตการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เฉพาะรถรับส่ งนักเรี ยนลักษณะกระบะ และรถรับส่ งนักเรี ยนลักษณะรถตู ้
หรื อรถบัส ที่ จดทะเบี ยนตามกฎหมายรถยนต์และกฎหมายการขนส่ งทางบกเท่านั้น เนื่ องจากมี การนามาใช้
รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนเป็ นจานวนมากทุกพื้นที่ทุกจังหวัดของประเทศ
รถรับส่ งนักเรี ยนที่อยูน่ อกเหนือขอบเขตการศึกษาวิจยั ได้แก่
1) รถจักรยานยนต์พว่ งข้าง รถสกายแลป และรถสามล้อ เนื่องจากมีเป็ นจานวนน้อย และในบางพื้นที่
2) รถที่จดทะเบียนเป็ นรถโรงเรี ยนตามกฎหมายการขนส่ งทางบก และรถที่โรงเรี ยนเป็ นผูว้ ่าจ้างให้
รับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนโดยตรง เพราะเป็ นรถที่อยูใ่ นการควบคุมและกากับดูแลจากโรงเรี ยนโดยตรง
3) รถสวัสดิการ ได้แก่ รถทหาร รถของหน่วยงานราชการ รถขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
รถขององค์กรหรื อมูลนิธิทางการกุศลของเอกชน เพราะเป็ นรถที่มิได้นามาใช้ในการรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
2. ความปลอดภัยของรถทีน่ ามาใช้ รับส่ งนักเรียน
หลักการแนวคิดความปลอดภัยของรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน เป็ นแนวคิดที่ให้คุณค่าและความสาคัญ
แก่รถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน โดยรถนั้นจะต้องมีลกั ษณะรู ปร่ างที่มีความปลอดภัยอย่างเพียงพอต่อการนามาใช้
เป็ นยานพาหนะในการรั บส่ ง และในการเดิ นทางไปโรงเรี ย นและกลับ มายังบ้านของนัก เรี ย น ตลอดเวลาที่
นักเรี ยนอยูบ่ นรถ ตัวรถคันนั้นจะต้องให้ความปลอดภัยแก่นกั เรี ยนได้ตลอดเวลา และจะต้องทาหน้าที่เป็ นเกราะ
คุม้ ครองป้ องกันไม่ให้เกิดอันตรายใดๆ ขึ้นแก่นกั เรี ยน ทั้งในยามปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิ น
ด้วยเหตุน้ ี แนวคิดความปลอดภัยของรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน จึงให้ความสาคัญแก่ “รถทุกคันทุก
ประเภท” ที่ นามาใช้รับจ้างรั บส่ งนักเรี ยน โดยตัวรถจะต้องให้ความปลอดภัยแก่ นักเรี ยนได้ตลอดเวลาและ
คุม้ ครองนักเรี ยนได้ในขณะที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อเกิดเหตุต่างๆ แต่ถา้ ตัวรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนไม่สามารถให้
ความปลอดภัยไม่สามารถคุม้ ครองนักเรี ยนได้ นักเรี ยนก็จะได้รับอันตราย เกิดความไม่ปลอดภัยแก่นกั เรี ยน โดย
มีสมมุติฐานว่า “รถปลอดภัย นักเรี ยนก็ปลอดภัย ถ้ า รถไม่ ปลอดภัย นักเรี ยนก็ไม่ ปลอดภัย ” ซึ่ งอาจเรี ยกว่า
“มาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรียน”
จากการตรวจสอบรถที่มีการนารถมาใช้มารับส่ งนักเรี ยน พบว่า มีลกั ษณะของการใช้รถ ดังนี้
2.1 รับนักเรียนจานวนมาก
ตามสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้นจริ งในพื้นที่ ต่างๆ พบว่า รถที่ชาวบ้านนามาใช้รับจ้างรั บส่ งนักเรี ยน จะ
บรรทุกนักเรี ยนเกินกว่าจานวนที่กฎหมายกาหนด 10 คน เนื่องมาจากการเก็บค่าจ้างในอัตราที่ถูกและไม่สะท้อน
กับต้นทุนที่เกิ ดขึ้นจริ ง โดยผูข้ บั รถจะเป็ นฝ่ ายที่กาหนดขึ้นเอง โดยใช้วิธีคิดจากการคาดการณ์ ความสิ้ นเปลื อง
น้ ามันรถกับระยะทางจากบ้านของนักเรี ยนไปยังโรงเรี ยนกับจานวนนักเรี ยนทั้งหมดบนรถ ส่ วนต้นทุนอย่าง
อื่นๆ มิได้นามาคิดคานวณรวมไปด้วย เช่น ค่าภาษีรถ ค่าประกัน และค่าซ่ อมบารุ งรถ เป็ นต้น ซึ่ งหากมีนกั เรี ยน
ลงจากรถ 2-3 คน ก็จะส่ งผลกระทบต่อรายได้และรายจ่ายของคนขับรถทันที ในด้านของผูป้ กครองต่างก็ทราบดี
ว่า รถรับส่ งนักเรี ยนคันนั้นรับนักเรี ยนจานวนหลายคน และการที่รับนักเรี ยนหลายคนก็ทาให้ค่าจ้างรถมีราคาที่
ถูกลง และหากลดจานวนนักเรี ยนลงไป ผูป้ กครองก็จะต้องชาระค่าจ้างรถเพิ่มขึ้น ประกอบกับในเส้นทางที่วงิ่

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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รถรับส่ งนักเรี ยน มีรถรับส่ งนักเรี ยนเพียงคันเดียว จึงจาเป็ นต้องรับนักเรี ยนทั้งหมดมาโรงเรี ยนให้ได้ แม้วา่ จะ
เกินจานวนที่พอดีเหมาะสมก็ตาม
จากการคิดค่าเฉลี่ยจานวนนักเรี ยนบนรถรับส่ งนักเรี ยน จากรถทุกประเภท จานวน 275 คัน ในพื้นที่นา
ร่ องจังหวัดจันทบุ รี จานวน 8 พื้นที่ พบว่า รถรั บส่ งนักเรี ย น 1 คัน มี จานวนนักเรี ยนบนรถจานวนระหว่า ง
22-23 คน ต่อคัน ตามตารางภาพที่แสดงให้ดูน้ ี
ตารางภาพ แสดงค่าเฉลี่ยนักเรี ยนบนรถรับส่ งนักเรี ยน 1 คัน ใน 8 พื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน

จากความจาเป็ นของผูป้ กครองและและความต้องการของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน จึงส่ งผลให้รถรับส่ ง
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ มีจานวนนักเรี ยนในรถเป็ นจานวนมาก ตามภาพที่แสดงให้ดูน้ ี

ภาพแสดง จานวนและการนั่งของนักเรียนในรถรับส่ งนักเรียนต่ างๆ

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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2.2 ดัดแปลงเพิม่ เติมทีน่ ั่ง
จากความจาเป็ นและความต้องการของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและผูป้ กครองดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้
จึ ง ส่ ง ผลให้ค นขับ รถรั บ ส่ งนัก เรี ย นจาเป็ นต้องดัดแปลงแก้ไขต่ อเติ ม ที่ นั่ง ในรถ เพื่ อให้พ อเพี ย งกับ จานวน
นักเรี ยนทั้งหมดและให้นกั เรี ยนทุกคนบนรถมีที่นงั่ ไปโรงเรี ยน เป็ นความจาเป็ นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
จากการสัมภาษณ์ คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่ดดั แปลงเพิ่มเติมที่นงั่ ทุกคนต่างทราบดี ว่าไม่ถูกต้อง
และอาจทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย แต่ก็จาเป็ นต้องทา เพื่อให้นกั เรี ยนมีที่นงั่ ไปโรงเรี ยน ซึ่ งปลอดภัยกว่าการให้
นักเรี ยนห้อยโหนรถไปโรงเรี ยน หรื อให้นกั เรี ยนนาจักรยานยนต์ไปโรงเรี ยน
การดัดแปลงเพิม่ เติมที่นงั่ ในรถรับส่ งนักเรี ยน จะพบใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1) เพิ่มหรื อเสริ มหรื อต่อเติมที่นงั่
เป็ นการจัดให้มี ที่นั่งเพิ่ม หรื อเก้า อี้ เสริ ม จากที่ มี อยู่แล้ว ส่ วนใหญ่มกั จะพบในรถตู ้และรถบัส
ส่ วนกรณี ที่เป็ นรถกระบะลักษณะสองแถว ก็จะเสริ มเก้าอี้นงั่ หรื อทาที่นงั่ เสริ มแถวกลางขึ้นอีก 1-2 แถว และ
หรื อต่อเติมที่นงั่ ท้ายรถออกไป ซึ่ งเก้าอี้เสริ มที่นงั่ เสริ มนี้ จะไม่ยดึ ติดกับพื้นรถและเลื่อนไปมาได้

ภาพแสดง รถรับส่ งนักเรียน เสริมที่นั่งในรถ

ภาพแสดง เก้ าอีเ้ สริมของรถกระบะรับส่ งนักเรียน

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ภาพแสดง รถกระบะรับส่ งนักเรียน เสริมทีน่ ั่งแถวกลางและต่อเติมทีน่ ั่งท้ ายรถ

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ภาพแสดง รถรับส่ งนักเรียน รถกระบะ 6 ล้อ เพิม่ ทีน่ ั่งแถวกลางและต่ อเติมทีน่ ั่งท้ ายรถ

2) เปลี่ยนแปลงที่นงั่ ในรถ
เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่นงั่ ในรถ ส่ วนใหญ่จะเป็ นรถตู ้ เพราะทาให้มีที่นงั่ เพิ่มขึ้น ด้วยการเปลี่ยน
เบาะที่นงั่ จากแถวตอนตามความกว้างของตัวรถ เป็ นแบบแถวยาว 3-4 แถว หรื อเพิ่มจานวนที่นงั่ แถวตอนเพิ่มขึ้น
เพื่อให้มีที่นงั่ พอเพียงกับจานวนนักเรี ยน ในกรณี น้ ีจะทาให้ไม่มีเข็มขัดนิรภัย

ภาพแสดง รถตู้รับส่ งนักเรียน เปลีย่ นแปลงทีน่ ั่งจากแถวตอน เป็ นทีน่ ั่งแถวยาวตามตัวรถ

ภาพแสดง รถตู้รับส่ งนักเรียน เปลีย่ นแปลงเบาะทีน่ ั่งตามความกว้างของตัวรถ

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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3) จัดที่นงั่ บนหลังคารถ
รถรับนักเรี ยนบางคันมีนกั เรี ยนจานวนมากเกินไป ทาให้ที่นงั่ ในรถไม่เพียงพอ คนขับรถจึงทาให้
ที่มีที่นงั่ บนหลังคาและให้นกั เรี ยนไปนัง่ บนหลังคารถ ซึ่ งมักจะพบในรถกระบะลักษณะสองแถว

ภาพแสดง รถรับส่ งนักเรียน รถกระบะ 4 ล้อ มีทนี่ ั่งบนหลังคารถ

ภาพแสดง รถรับส่ งนักเรียน รถกระบะ 6 ล้อ มีทนี่ ั่งบนหลังคารถ

ด้วยเหตุ น้ ี ชาวบ้านที่ เป็ นผูข้ บั รถรั บ จ้างรั บส่ ง นัก เรี ยน จึ งต้องทาการต่ อเติ ม ดัดแปลงที่ นงั่ เพื่อให้
นักเรี ยนทุกคนบนรถสามารถนัง่ ได้ อย่างไรก็ตามผูข้ บั รถจะไม่รับนักเรี ยนมากเกินไปกว่าที่นงั่ ที่มีบนรถ เพราะ
ผูป้ กครองก็จะไม่ยนิ ยอมด้วยหากบุตรหลานของตนเองต้องยืนหรื อนัง่ เบียดกันจนแน่นเกินไป การที่คนขับรถ
รับส่ งนักเรี ยนจะต้องทาการต่อเติมดัดแปลงที่นงั่ ตามกฎหมายถือว่า รถคันนั้นไม่มีความปลอดภัย เพราะเป็ น
การทาให้รถมีลกั ษณะผิดไปจากที่จดทะเบียนรถ (ความปลอดภัยตามกฎหมาย เป็ นความปลอดภัยที่เกิดขึน้ จาก
การกาหนดลักษณะรถสาหรั บการจดทะเบียนรถและเรี ยกเก็บภาษีรถ ซึ่ งต่ างกรณี กับ ความปลอดภัยตามหลัก
วิศวกรรมซึ่ งเป็ นความปลอดภัยที่เกิดขึน้ จากการออกแบบตัวรถให้ มคี วามปลอดภัย)

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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2.3 ไม่ จัดการตัวรถให้ เกิดความปลอดภัย
ตามหลักสากลของนานาประเทศ รถโรงเรี ยนที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน จะมีลกั ษณะความปลอดภัย
ของตัวรถที่แตกต่างจากลักษณะของรถโดยสารหรื อรถโดยปกติทวั่ ไป เพื่อบ่งบอกให้ทุกคนทราบในทันทีว่า
เป็ นรถโรงเรี ยนและมีนกั เรี ยนอยูใ่ นรถ ด้วยเหตุน้ ี รถทุกชนิดที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน จึงควรต้องมีลกั ษณะความ
เป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนประการหนึ่ ง และมีลกั ษณะความปลอดภัยอีกประการหนึ่ ง ที่แตกต่างไปจากรถโดยสาร
หรื อรถอื่นๆ ทัว่ ไป ได้แก่
1) มีป้ายข้อความ “รถรับส่ งนักเรี ยน”
2) มีไฟสัญญาณกระพริ บสี เหลืองหรื อสี แดงปิ ดเปิ ดเป็ นระยะในขณะที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน
3) มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เท่าที่จาเป็ น เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรี ยน
4) ที่นงั่ ต้องยึดติดกับพื้นรถอย่างแน่นหนา
5) กรณี รถกระบะ ต้องมีประตูปิดเปิ ดและที่ก้ นั กันตก
จากการตรวจสอบพบว่า รถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่ ยังไม่มีลกั ษณะความเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยน
และตัวรถก็ไม่มีลกั ษณะความปลอดภัยสาหรับการเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยน ซึ่ งมีสาเหตุการไม่มีการจัดการใน 3
ประการ ได้แก่ 1.การจัดการให้รถเป็ นรถรั บส่ งนักเรี ยน 2.การจัดการให้ตวั รถมีความปลอดภัย และ 3.การ
จัดการให้นกั เรี ยนมีความปลอดภัย
1. การจัดการให้ รถเป็ นรถรับส่ งนักเรียน
หมายถึง การจัดการให้รถมีลกั ษณะเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนตามหลักสากล ในขณะที่ใช้รถคันนั้น
รับส่ งนักเรี ยน ผูข้ บั รถร่ วมทางและบุคคลอื่ น ๆ จะต้องทราบในทันทีว่า รถคันนั้นเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนและ
มีนกั เรี ยนอยูใ่ นรถ เพื่อเป็ นการเตือนให้ผขู ้ บั รถร่ วมทางและบุคคลอื่นๆ ได้ใช้ความระวัดระวังเพิ่มมากขึ้น และ
ไม่เข้าใกล้กบั รถรับส่ งนักเรี ยน หรื อกระทาการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนกับรถรับส่ งนักเรี ยน
การจัดการให้รถมีลกั ษณะเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยน จึงเป็ นการทาให้รถรับส่ งนักเรี ยน มีระบบแจ้ง
เตือนในเชิ งประจักษ์ไปยังผูข้ บั รถร่ วมทางและบุคคลอื่น ให้ทราบและรู ้ในทันทีวา่ เป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนและมี
นักเรี ยนอยูใ่ นรถ ซึ่ งระบบแจ้งเตือนการเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนที่เป็ นหลักสากล ได้แก่ การมีขอ้ ความว่ารถรับส่ ง
นักเรี ยนที่ตวั รถด้านหน้าและด้านหลังในตาแหน่งที่เหมาะสม และมีไฟสัญญาณกระพริ บสี เหลืองหรื อสี แดงปิ ด
เปิ ดเป็ นระยะในขณะที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน ซึ่ งจะต้องมีระบบแจ้งเตือนทั้ง 2 อย่างนี้ ควบคู่กนั ไป จะมีเพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งไม่ได้ เพราะถ้ามีแต่ป้ายข้อความว่าเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนแต่ไม่มีไฟสัญญาณกระพริ บ ก็จะไม่อาจ
ทราบได้วา่ ในรถมีนกั เรี ยนอยูห่ รื อไม่ แต่ถา้ มีเฉพาะไฟสัญญาณกระพริ บแต่ไม่มีป้ายข้อความรถรับส่ งนักเรี ยน
ก็ไม่อาจทราบได้วา่ รถที่เปิ ดไฟกระพริ บมานั้นเป็ นรถอะไร
จากการตรวจสอบรถรั บส่ ง นักเรี ยน พบว่า รถรั บส่ งนักเรี ยนทุ กประเภทส่ วนใหญ่ ไม่มีป้าย
ข้อความและไม่มีไฟสัญญาณกระพริ บ และบางคันมี เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ ง ในขณะที่ รถรั บส่ งนักเรี ย นทุ ก
ประเภทอีกส่ วนหนึ่ งซึ่ งเป็ นจานวนน้อยกว่ามาก ตัวรถบ่งบอกว่าเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยน มีระบบแจ้งเตือนทั้งป้ าย
ข้อความและไฟสัญญาณกระพริ บว่าเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยน ซึ่ งอาจแยกออกเป็ น 2 ประเภท กล่าวคือ
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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1) รถที่เปิ ดเผยตัวตน
หมายถึ ง รถทุกประเภทที่ได้นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน ไม่ว่าจะขออนุ ญาตจากนายทะเบียนได้
หรื อไม่ก็ตาม แต่รถคันนั้นมี ป้ ายข้อความ “รถรับส่ งนักเรี ยน” หรื อ “รถโรงเรี ยน” และมี ไฟสัญญาณสี เหลือง
หรื อสี แดงปิ ดเปิ ดเป็ นระยะในขณะที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน

ภาพแสดง รถรับส่ งนักเรียนประเภทต่ าง ๆ ทีเ่ ปิ ดเผยตัวตน

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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2) รถที่ไม่เปิ ดเผยตัวตน
หมายถึ ง รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นทุ ก ประเภท ไม่ ว่า จะเป็ นรถที่ ไ ด้รับ อนุ ญ าตจากนายทะเบี ย น
หรื อไม่ก็ตาม แต่รถคันนั้น ไม่มี ป้ ายข้อความ “รถรับส่ งนักเรี ยน” หรื อ “รถโรงเรี ยน” และไม่มีไฟสัญญาณ
กระพริ บ เพื่อบ่งบอกว่าเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยน และรวมถึงรถที่มีป้ายข้อความ หรื อไฟกระพริ บ อย่างใดอย่างหนึ่ง
รถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่เปิ ดเผยตัวตนนี้ จะไม่มีความปลอดภัยและไม่สมควรเป็ นอย่างยิ่งที่ จะ
ให้ใช้เป็ นยานพาหนะในการเดิ นทางของนักเรี ยน และไม่ควรปล่ อยให้นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนบนท้องถนน
เพราะคนขับรถคันอื่นๆ และบุคคลอื่นๆ จะไม่มีทางทราบหรื อรับรู ้ได้เลยว่า รถคันนั้น เป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนและ
มีนกั เรี ยนอยู่ในรถ เพราะไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเป็ นรถรั บส่ งนักเรี ยน และจากอุบตั ิเหตุของรถรับส่ งนักเรี ย นที่
เกิ ดขึ้นในปี พ.ศ.2560 ดังที่กล่าวมาในบทก่อนนี้ เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบตั ิเหตุ ก็เป็ นผลมาจากการที่รถที่
นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนนั้นไม่มีป้ายข้อความรถรับส่ งนักเรี ยนและไม่มีไฟสัญญาณกระพริ บ
จากการตรวจสอบ พบว่า รถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่เปิ ดเผยตัวตนนี้ มีทุกประเภทของรถและมี
เป็ นจานวนมาก และเป็ นข้อบ่งชี้ ที่สาคัญว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ของประเทศที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนประเภทที่ไม่
เปิ ดเผยตัวตนเป็ นยานพาหนะในการเดิ นทางไปโรงเรี ย น ตกอยู่ใ นสภาวะความเสี่ ย งจากการเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ
ตลอดเวลาในขณะที่อยูบ่ นรถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่เปิ ดเผยตัวตนนั้น

ภาพแสดง รถรับส่ งนักเรียนประเภทต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ เปิ ดเผยตัวตน
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2. การจัดการให้ ตัวรถมีความปลอดภัย
หมายถึ ง การจัดการให้ตวั รถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนมี ความปลอดภัย สามารถทาหน้าที่เป็ น
เกราะคุม้ ครองป้ องกันนักเรี ยนให้มีความปลอดภัยตลอดเวลาระหว่างที่อยูบ่ นรถรับส่ งนักเรี ยน แม้ในยามที่เกิด
อุบตั ิเหตุ ตัวรถรับส่ งนักเรี ยนก็ตอ้ งเป็ นที่ยึดเหนี่ ยวให้นกั เรี ยนไม่กระเด็นหลุดออกมานอกตัวรถและไม่ทาให้
เกิดอันตรายแก่นกั เรี ยน และตัวรถรับส่ งนักเรี ยนต้องลดการบาดเจ็บของนักเรี ยนให้นอ้ ยลงมากที่สุดกว่าปกติ
จากการศึกษา ลักษณะโครงสร้างของตัวรถรับส่ งนักเรี ยนทุกประเภท พบว่า การที่จะทาให้ตวั
รถรับส่ งนักเรี ยนทาหน้าที่เป็ นเกราะคุม้ ครองป้ องกันนักเรี ยนให้มีความปลอดภัยได้น้ นั จะต้องจัดการตัวรถให้มี
ลักษณะความปลอดภัยที่มากกว่ารถทัว่ ไป ใน 3 ประการ ดังนี้
1) ที่ นั่ง ต้อ งยึ ด ติ ด กับ รถอย่ า งแน่ น หนา เพื่ อ เป็ นเกราะและที่ ยึ ด เหนี่ ย วนัก เรี ย น จากการ
ตรวจสอบ พบว่า รถตูท้ ี่มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงเบาะที่นงั่ จากแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเป็ นแถวยาว
แบบสามแถวหรื อสี่ แถว รวมทั้งรถกระบะลักษณะสองแถวสองแถวที่เพิ่มที่นงั่ เสริ มแถวกลางกับต่อที่นงั่ ด้าน
ท้าย ไม่ได้มีการยึดที่นงั่ ให้ติดแน่ นกับตัวรถ เป็ นเหตุให้ที่นงั่ เลื่ อนไปมา และเมื่อเกิ ดอุบตั ิเหตุที่นงั่ นี้ ก็จะหลุด
ออกจากตาแหน่งและทาให้เกิดอันตรายแก่นกั เรี ยนที่อยูบ่ นรถ
2) โครงสร้ างหลังคาสาหรับรถกระบะ ต้องทาจากวัสดุ ที่แข็งแรงและยึดติดแน่ นหนากับตัวรถ
จากการตรวจสอบ พบว่า รถกระบะ 4 ล้อลักษณะสองแถว ส่ วนใหญ่จะใช้โครงหลังคาที่ทาด้วยเหล็กที่มีความ
หลากหลายรู ปแบบ แต่ส่วนใหญ่ของโครงการไม่มีความปลอดภัย เพราะทาจากวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กแข็งและไม่มี
ความเหนี ย ว รั บ แรงกระแทกและน้ า หนัก กดทับ ได้น้อย เสาของหลัง คาก็ เตี้ ย และมี จานวนน้อยเกิ นไปไม่
สามารถรับแรงกดในกรณี ที่รถพลิ กคว่าได้ จุดยึดโครงหลังคากับขอบกระบะก็มีจุดยึดที่ น้อยและใช้น็อตที่มี
ขนาดเล็ก เมื่อมีแรงกระแทกเกิดขึ้นหลังคาก็จะหลุดออกจากรถได้ง่าย และพบว่า รถกระบะบางคันใช้หลังคาที่
ทาจากไฟเบอร์ ที่ยึดหลังคากับขอบกระบะรถด้วยน็ อตสกรู ที่เป็ นเกลี ยว เมื่อมีแรงกระแทกเกิ ดขึ้ นกับหลัง คา
หลังคาก็จะหลุดออกจากตัวรถ และทาอันตรายแก่นกั เรี ยน ส่ วนรถกระบะลักษณะ 6 ล้อ ส่ วนใหญ่ หลังคาจะ
เป็ นทรงสู ง มีเสาหลายต้นและมีจุดยึดหลายที่ ทาให้หลังคาของรถกระบะ 6 ล้อ ที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน มีความ
แข็งแรงมัน่ คงดีกว่าหลังคาของรถกระบะ 4 ล้อ
3) ประตูและที่ก้ นั กันตกสาหรับรถกระบะ ต้องเป็ นเกราะป้ องกันมิให้นกั เรี ยนหลุดออกนอกรถ
จากการตรวจสอบพบว่า รถกระบะ 4 ล้อ และ 6 ล้อ ส่ วนใหญ่ ไม่มีประตูและที่ก้ นั กันตก ทาให้นกั เรี ยนสามารถ
ออกมายืนหรื อห้อยโหนที่บนั ไดได้ง่าย กรณี ที่มีประตูและที่ก้ นั กันตก ก็ยงั ไม่สามารถคุม้ ครองป้ องกันนักเรี ยน
และสิ่ งของได้ การออกแบบและการใช้วสั ดุก็ไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยเพียงพอ และเป็ นไปในลักษณะทา
ขึ้นอย่างง่ายๆ ที่ไม่สามารถใช้แประโยชน์ตามหลักวิศวกรรมได้
จากการศึกษา พบว่า หากมีการออกแบบจุดยึดที่นงั่ ให้มีความแน่ นหนากับตัวรถ รถกระบะใช้
โครงหลังคาตามแบบที่กาหนดให้ พร้อมด้วยประตูเปิ ดเปิ ดและที่ก้ นั กันตกด้วยระบบกลอนล็อค ก็จะทาให้ตวั
รถรับส่ งนักเรี ยนนั้น มีความมัน่ คงแข็งแรงปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม สามารถนาไปใช้ในการรับส่ งนักเรี ยน
ได้อย่างปลอดภัย
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ภาพแสดง รถรับส่ งนักเรียน ทีน่ ั่งไม่ ยดึ แน่ นกับพืน้ รถ

ภาพแสดง รถกระบะรับส่ งนักเรียน ไม่ มปี ระตูปิดเปิ ดและทีก่ ้นั กันตก
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3.การจัดการให้ นักเรียนมีความปลอดภัย
หมายถึง การทาหน้าที่ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและหรื อคนดูแลนักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนนัง่ อยู่
ในที่นงั่ ของตนเองและอยูใ่ นตัวรถรับส่ งนักเรี ยนตลอดเวลา คนขับรถต้องควบคุมดูแลไม่ให้นกั เรี ยนมายืนห้อย
โหนที่บนั ได หรื อกระทาการใดๆ ที่อาจทาให้ตนเองหรื อเพื่อนนักเรี ยนได้รับอันตรายหรื อทาให้รถเกิดอุบตั ิเหตุ
จากการตรวจสอบการทาหน้าที่ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน พบว่า คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนส่ วน
ใหญ่ไม่ได้ทาหน้าที่ดงั กล่าวนี้ ปล่อยให้นกั เรี ยนยืนห้อยโหนที่บนั ได ออกมายืนนอกประตูปิดเปิ ด หรื อขึ้นไปนัง่
บนหลังคารถ เป็ นต้น
จากการสัมภาษณ์คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนทุกพื้นที่ ได้ขอ้ มูลที่สอดคล้องต้องกันว่า
1) นักเรี ยนไม่ยอมเชื่ อฟั ง และในทางตรงข้าม นักเรี ยนยังแจ้งให้คนขับรถทาหน้าที่ขบั รถไป ไม่
ต้องมาเตือนนักเรี ยน เพราะเป็ นผูร้ ับจ้างและได้รับเงินจากผูป้ กครอง
2) ถ้าคนขับเตือนนักเรี ยนมากๆ นักเรี ยนก็จะหาสาเหตุลงจากรถ แล้วไปขึ้นรถรับส่ งนักเรี ยนคัน
อื่นๆ แทน และพาเพื่อนนักเรี ยนในรถลงไปด้วย
3) คนขับรถ ที่เล่าพฤติกรรมของนักเรี ยนให้ผปู ้ กครองทราบ ส่ วนใหญ่ผปู ้ กครองจะเพิกเฉย ไม่
สามารถตักเตือนนักเรี ยนได้ เพราะกลัวว่านักเรี ยนจะไม่ไปโรงเรี ยน
4) คนขับรถ ที่ เหล่ าพฤติ ก รรมของนักเรี ย นในครู ท ราบ ครู ก็จะปฏิ เสธ เพราะถื อว่า เป็ นเรื่ อ ง
ระหว่างคนขับกับนักเรี ยน
ด้วยเหตุผลนี้ คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน จึงเลื อกใช้วิธีไม่ตกั เตือนนักเรี ยน ปล่อยให้นกั เรี ยนห้อย
โหนรถ ไม่นงั่ อยูใ่ นที่ที่จดั ไว้ให้และออกมาอยูน่ อกประตูที่ก้ นั กันตก
จากการตรวจสอบการโดยสารรถรั บส่ งนักเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนส่ วนหนึ่ งที่ เป็ น
นักเรี ยนระดับมัธยม มักชอบยืนห้อยโหนรถที่บนั ไดรถ และชอบนัง่ บนหลังคารถ
อนึ่ง จากการสัมภาษณ์นกั เรี ยนจานวนหนึ่ง ที่หอ้ ยโหนรถที่บนั ได นักเรี ยนให้เหตุผลว่า ไม่คิดว่า
จะเป็ นอันตราย เพราะห้อยโหนแบบนี้ มานานแล้ว และการยืนที่บนั ไดมีความรู ้สึกว่าโล่งปลอดโปร่ งไม่อึดอัด
กว่าการนัง่ ในตัวรถ นักเรี ยนส่ วนหนึ่ งบอกว่าคนขับรถเคยตักเตื อน ขณะที่ อีกส่ วนหนึ่ งบอกว่าคนขับรถไม่
ตักเตือน และนักเรี ยนที่ให้สัมภาษณ์ ตอบตรงกันว่า ผูป้ กครองไม่เคยสอบถามเลยว่า นัง่ ตรงไหนของรถ รถมี
นักเรี ยนกี่คน แน่นหรื อแออัดหรื อไม่ และไม่เคยตักเตือนห้ามปรามเรื่ องการห้อยโหนรถหรื อยืนที่บนั ได
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ภาพแสดง นักเรียนยืนห้ อยโหนทีบ่ ันไดรถ และออกมายืนนอกประตูปิดเปิ ดและทีก่ ้นั กันตก

3. คนขับรถรับส่ งนักเรียนและการเข้ ามาประกอบอาชีพ
จากการสัมภาษณ์ คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน จากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ศึกษานาร่ องและจังหวัดคู่ขนาน
จานวน 400 คน พบว่า
(1) ข้อมูลทัว่ ไป
1) เพศ คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนเพศชาย มีจานวนมากกว่าคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่เป็ นเพศหญิง
โดยคนขับรถเพศชาย มีจานวน 338 คน เพศหญิงมีจานวน 62 คน
2) อายุคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน กาหนดช่วงอายุ 18-75 ปี พบว่า
เพศชาย มี อายุระหว่าง 18-30 ปี จานวน 42 คน อายุระหว่าง 31-45 ปี จานวน 146 คน อายุ
ระหว่าง 46-60 ปี จานวน 95 คน และอายุระหว่าง 61-75 ปี จานวน 55 คน
เพศหญิ ง มี อายุระหว่าง 18-30 ปี จานวน 11 คน อายุระหว่าง 31-45 ปี จานวน 27 คน อายุ
ระหว่าง 46-60 ปี จานวน 18 คน และอายุระหว่าง 61-75 ปี จานวน 6 คน
3) อาชี พ พบว่า ร้อยละ 77 ของจานวนผูข้ บั รถชายหญิงรวมกัน มีอาชี พใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
และร้อยละ 33 มีอาชีพอื่นด้วย ได้แก่ เกษตรกร พ่อบ้านแม่บา้ น ลูกจ้างบริ ษทั เอกชนและของรัฐ และผูว้ า่ งงาน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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4) การศึกษา พบว่า ร้อยละ 90 จบการศึกษาต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี และร้อยละ 10 การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
5) รายได้ ในการศึกษานี้ หมายถึง รายได้จากการประกอบอาชี พอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้จากการขับรถ
รับส่ งนักเรี ยน พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นผูไ้ ม่มีรายได้จากทางอื่น และส่ วนน้อยเป็ นมีผรู ้ ายได้หลักหรื อรายได้ประจา
อยูแ่ ล้ว
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยน
1) ใบอนุ ญ าตขับ รถยนต์ พบว่า ร้ อ ยละ 32 มี ใ บอนุ ญ าตขับ รถยนต์ส่ ว นบุ ค คล ร้ อ ยละ 27 มี
ใบอนุ ญาตขับรถตลอดชี พ ร้อยละ 21 มีใบอนุ ญาตขับรถบรรทุกส่ วนบุคคล ร้อยละ 18 ใบอนุ ญาตขับรถตาม
กฎหมายขนส่ ง และพบว่า ร้อนละ 2 มีใบอนุญาตขับรถชัว่ คราว
2) ความเป็ นเจ้าของรถ พบว่า ร้อยละ 98 เจ้าของรถเป็ นผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยนด้วยตนเอง ร้อยละ 2
เป็ นลูกจ้าง
3) รถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน พบว่า เป็ นรถตู ้ จานวน 142 คัน รถยนต์กระบะนัง่ ส่ วนบุคคล จานวน
98 คัน รถยนต์กระบะบรรทุก รย.3 จานวน 84 คัน รถโดยสารตามกฎหมายการขนส่ งทางบก จานวน 32 คัน
รถบรรทุกส่ วนบุคคล ทะเบียน 80 จานวน 19 คัน รถโดยสารส่ วนบุคคล ทะเบียน 40 จานวน 11 คัน รถสี่ ลอ้
ใหญ่ รย.3 จานวน 9 คัน รถสี่ ลอ้ ใหญ่ รย.2 จานวน 5 คัน
4) ป้ ายข้อความรถรับส่ งนักเรี ยนหรื อรถโรงเรี ยน พบว่า ร้อยละ 70 ไม่มีป้ายข้อความ และร้อยละ 30
มีป้ายข้อความ
5) ไฟสัญญาณกระพริ บเหลืองแดงหรื อสี เหลืองอาพัน พบว่า ร้อยละ 79 ไม่มีไฟสัญญาณ ร้อยละ 21
มีไฟสัญญาณ
6) เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาเป็ น เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก พบว่า ร้อยละ 62 ไม่มี และร้อยละ 38
มี ถังดับเพลิงและค้อนทุบกระจก
7) เบาะที่นงั่ พบว่า
รถตู ้ จานวน 37 คัน จาก 142 คัน เปลี่ ยนที่ นั่งเป็ นแถวยาวตามตัวรถ และจานวน 105 คัน ไม่
เปลี่ยนแปลงเบาะที่นงั่
รถกระบะนั่งส่ วนบุ คคล จานวน 72 คัน จาก 98 คัน มี ที่นั่งแถวกลางและต่อเติ มที่ นั่งด้านท้าย
จานวน 26 คัน ไม่มีที่นงั่ แถวกลางและไม่ต่อเติมที่นงั่ ท้ายรถ
รถกระบะบรรทุก รย.3 จานวน 69 คัน จาก 84 คัน มี ที่นั่งแถวกลางและต่อเติ มที่ นั่ง ด้านท้า ย
จานวน 15 คัน ไม่มีที่นงั่ แถวกลางและไม่ต่อเติมที่นงั่ ท้ายรถ
รถโดยสารตามกฎหมายขนส่ งทางบก จานวน 22 คัน จาก 32 คัน มีที่นงั่ แถวกลางและต่อเติมที่นงั่
ด้านท้าย จานวน 10 คัน ไม่มีที่นงั่ แถวกลางและไม่ต่อเติมที่นงั่ ท้ายรถ
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รถบรรทุกส่ วนบุคคล ทะเบียน 80 จานวน 19 คัน มีที่นงั่ แถวกลางและต่อเติมที่นงั่ ด้านท้าย
รถโดยสารส่ วนบุคคล ทะเบียน 40 จานวน 7 คัน ไม่มีที่นงั่ แถวกลางและไม่ต่อเติมที่นงั่ ด้านท้าย
จานวน 4 คัน มีที่นงั่ แถวกลางและต่อเติมที่นงั่ ด้านท้าย
รถสี่ ลอ้ ใหญ่ รย.3 จานวน 9 คัน มีที่นงั่ แถวกลางและต่อเติมที่นงั่ ด้านท้าย
รถสี่ ลอ้ ใหญ่ รย.2 จานวน 4 คัน ไม่มีที่นงั่ แถวกลางและไม่ต่อเติมที่นงั่ ด้านท้าย จานวน 1 คัน
มีที่นงั่ แถวกลางและต่อเติมที่นงั่ ด้านท้าย
8) ประตูปิดเปิ ดและที่ก้ นั กันตก พบว่า
รถกระบะนัง่ ส่ วนบุคคล จานวน 25 คัน จาก 98 คัน มีประตูปิดเปิ ดและที่ก้ นั กันตก จานวน 73
คัน ไม่มีประตูปิดเปิ ดและที่ก้ นั กันตก
รถกระบะบรรทุก รย.3 จานวน 17 คัน จาก 84 คัน มีประตูปิดเปิ ดและที่ก้ นั กันตก จานวน 67 คัน
ไม่มีประตูปิดเปิ ดและที่ก้ นั กันตก
รถบรรทุ กส่ วนบุ คคล ทะเบี ยน 80 จานวน 8 คัน จาก 19 คัน มี ประตู ปิดเปิ ดและที่ ก้ นั กัน ตก
จานวน 11 คัน ไม่มีประตูปิดเปิ ดและที่ก้ นั กันตก
รถโดยสารส่ วนบุคคล ทะเบียน 40 จานวน 7 คัน มีประตูปิดเปิ ดและที่ก้ นั กันตก จานวน 4 คัน
ไม่มีประตูปิดเปิ ดและที่ก้ นั กันตก
รถสี่ ลอ้ ใหญ่ รย.3 จานวน 9 คัน ไม่มีประตูปิดเปิ ดและที่ก้ นั กันตก
รถสี่ ลอ้ ใหญ่ รย.2 จานวน 3 คัน มีประตูปิดเปิ ดและที่ก้ นั กันตก จานวน 2 คัน ไม่มีประตูปิดเปิ ด
และที่ก้ นั กันตก
ข้อมู ลสาคัญที่ ได้จากแบบสอบถามคนขับรถรั บส่ งนักเรี ยน พบข้อบ่งชี้ ที่สาคัญว่า คนขับรถรั บส่ ง
นักเรี ยนที่มีอายุระหว่าง 61-75 ปี จานวน 55 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คนนั้น ประมาณหนึ่ง 1 ใน 3 ของ 55 คน
จะมีโรคประจาตัว และไม่เคยได้รับการตรวจสุ ขภาพหรื อการรักษาอย่างต่อเนื่ อง เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
ซึ่ งโรคดังกล่าวนี้ เป็ นอุปสรรคต่อการทาหน้าที่ขบั รถ เพราะหากอาการของโรคกาเริ บขึ้ นอย่างกะทันหันใน
ระหว่างขับรถ ก็อาจทาให้คนขับรถเกิดอาการวูบและหมดสติอย่างกระทันกัน และจะเป็ นเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน
แก่รถรับส่ งนักเรี ยน ดังที่ปรากฏเป็ นข่าวตามที่กล่าวไว้ในบทก่อนหน้านี้
ในด้านของการเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน พบว่า
1) ร้อยละ 55 รับส่ งบุตรหลานไปโรงเรี ยนและพัฒนาต่อเป็ นอาชีพ
2) ร้อยละ 30 เข้ามาเพื่อการประกอบอาชีพโดยตรง
3) ร้อยละ 10 เข้ามาประกอบอาชีพชัว่ คราวระหว่างหางานทา
4) ร้อยละ 5 เป็ นนักศึกษา
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4. สถานการณ์ทางสั งคมและทางกฎหมายของรถรับส่ งนักเรียน
การที่มนุ ษย์มาอยู่รวมกันเป็ นสังคม ก็เพื่อการดารงอยู่ของชี วิตเพื่อสนองความต้องการในด้านต่างๆ
ของตนเอง ความต้องการที่แตกต่างกันนั้น ทาให้เกิดการรวมตัวกันและพัฒนาเป็ นสถาบันทางสังคมเกิดขึ้น ทั้ง
สถาบันในลักษณะของกลุ่ มบุ คคลและในลักษณะขององค์กร และสถาบันที่ เกิ ดขึ้ นโดยพฤติ นัยและโดยการ
จัดตั้ง เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันผูส้ ู งอายุ สถาบันนักเรี ยน สถาบันครู สถาบันการศึกษา สถาบันเศรษฐกิจ
สถาบันผูป้ ระกอบอาชี พต่ า งๆ สถาบันการเมื องและการปกครอง เป็ นต้น สถาบันต่ า งๆ เหล่ า นี้ จะมี ค วาม
เคลื่อนไหว ที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางบวกและทางลบตลอดเวลา ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคนใน
สังคม อาจช้าบ้างหรื อเร็ วบ้างตามปั จจัยแวดล้อมของสถาบันนั้นๆ เช่น จานวนประชากรที่เพิม่ ขึ้น โลกทัศน์ของ
คนในสังคม การมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าถึงบริ การสาธารณะต่างๆ ของรัฐ เป็ นต้น อย่างไรก็
ตามปั จจัยแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้ ส่ งผลโดยตรงและทางอ้อมต่อระดับความต้องการของคนในสังคมตลอดเวลา
ซึ่ งอาจกล่าวได้วา่ สถาบันทางสังคมเป็ นรู ปแบบทางสังคม ที่แสดงออกถึงความต้องการร่ วมกันของคนในสังคม
การเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางสังคม จะมีลกั ษณะเป็ นการปรับตัวของบุคคลและของกลุ่มไปเรื่ อยๆ
ตามสถานการณ์และปั ญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจากปั จจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ โดยไม่มีการวางแผน
หรื อเตรี ยมการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่ งอาจเรี ยกว่า เป็ นการเปลี่ยนแปลงทางวิวฒั นาการความต้องการของสถาบันทาง
สั ง คม ซึ่ ง อาจเป็ นการเปลี่ ย นแปลงจากรู ป แบบหนึ่ ง ไปสู่ รูป แบบหนึ่ ง เช่ นตัวอย่า งกรณี ป ระเทศไทย การ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทไปสู่ สังคมเมือง การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์
ไปสู่ การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย เป็ นต้น หรื อเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่แตกต่างกันตามบริ บทของพื้นที่
และวัฒนธรรมเดิมของแต่ละสังคม ตัวอย่างเช่น ความช่วยเหลือเกื้อกูลของคนที่อยูใ่ นสังคมเมืองที่เป็ นหมู่บา้ น
จัดสรรที่มีต่อกันในระดับที่นอ้ ยกว่าคนที่อยูใ่ นสังคมชนบทที่เรี ยกว่าหมู่บา้ นหรื อชุมชน เป็ นต้น
มีคากล่าวเป็ นภาษาลาตินไว้ว่า “Ubi Socxietas, Ibi jus” หรื อแปลเป็ นภาษาไทยได้วา่ “ที่ใดมีสังคม ที่
นัง่ มีกฎหมาย” หมายความว่า สังคมจะดารงอยูไ่ ด้ก็จะต้องมีกฎหมายบังคับใช้ ซึ่ งเป็ นคากล่าวที่แสดงให้เห็นว่า
สังคมกับกฎหมายมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ของสังคม ย่อมส่ งผลกระทบ
ทาให้มีการเปลี่ ยนแปลงกฎหมายไปตามสถานการณ์ ของสังคม หรื ออาจกล่าวได้ว่า วิวฒั นาการของกฎหมาย
เกิ ดขึ้ นตามวิวฒั นาการของสังคม เหตุ ที่เป็ นเช่ นนี้ เพราะ กฎหมายเป็ นเครื่ องมื อที่ กาหนดความสัมพันธ์ ของ
สถาบันต่างๆในสังคม ให้ธารงอยูร่ ่ วมกันได้อย่างปกติสุข ในเมื่อสถานการณ์ของสถาบันทางสังคมเปลี่ยนแปลง
ไป เครื่ องมือในการกาหนดความสัมพันธ์ของสถาบันต่างๆ ในสังคม คือ กฎหมาย ซึ่ งเป็ นกฎเกณฑ์ที่กาหนด
กรอบความประพฤติของคนในสังคมและสถาบันต่างๆ ในสังคมให้ปฏิบตั ิตาม และมีการลงโทษแก่ผทู ้ ี่ฝ่าฝื น จึง
ต้องเปลี่ ย นแปลงไปตามความต้องการของสั ง คมด้วย เพราะไม่ เช่ นนั้น กฎหมายนั้น ก็ จะแปรสภาพจาก
เครื่ องมือในการสร้างความเป็ นธรรมในสังคม ไปสู่ การเป็ นเครื่ องมือในการสร้างความไม่เป็ นธรรมให้แก่สังคม
วิวฒั นาการของรถรับส่ งนักเรี ยนที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การที่ชาวบ้านได้นา
รถประเภทต่างๆ ที่ตนเองมีอยูม่ าใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนนั้น ถือได้วา่ มีลกั ษณะเป็ นการร่ วมกันเพื่อจัดการแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของคนในหมู่บา้ นและชุมชน ซึ่ งประกอบด้วย นักเรี ยน ผูป้ กครอง และคนขับรถรับส่ ง
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

6-26

โครงการศึกษาวิจยั : การขับเคลือ่ นมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรี ยน

นักเรี ยน เนื่องมาจากสาเหตุสาคัญที่เป็ นสถานการณ์ทางสังคม ดังนี้
1) เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ารับการศึกษายังโรงเรี ยนที่ตอ้ งการ ซึ่ งจะนาไปสู่ การ
มี โอกาสทางสังคมหลังจากที่ จบการศึ กษาแล้ว ทั้งในด้านของการประกอบอาชี พ การมี ครอบครั ว และการ
ดาเนินชีวติ ร่ วมกับคนอื่นในสังคม
โอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางสังคม เป็ นกรณี ที่มีกฎหมายกาหนดไว้ให้เป็ นสิ ทธิ ที่พึงได้รับ
และเป็ นหน้าที่ที่จกั ต้องกระทา เช่ น กฎหมายรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบัง คับ พ.ศ.2545 ปริ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ ข องเด็กและเยาวชน องค์การสหประชาชาติ และ
ปฏิญญาอาเซี ยนว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชนสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็ นต้น
2) เพื่อให้นกั เรี ยนมียานพาหนะเดิ นทางไปโรงเรี ยนเพื่อได้รับโอกาสทางการศึกษา อันเนื่ องมาจาก
สาเหตุที่ ไม่มีรถโดยสารประจาทางในพื้นที่
หน้าที่ในการจัดทาหรื อจัดให้มีรถโดยสารประจาทางในพื้นที่ เพื่อเป็ นยานพาหนะในการเดิ นทาง
จากบ้านไปโรงเรี ย นและจากโรงเรี ย นกลับมายังบ้าน เป็ นหน้าที่ของรั ฐที่จะต้องจัดทาและจัดให้มี ตามที่ มี
กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522
ผลของสถานการณ์ทางสังคมที่สาคัญ 2 สาเหตุขา้ งต้น ส่ งผลกระทบต่อสังคมดังนี้
1) โรงเรี ยนและสถาบันการศึกษา ได้รับผลกระทบที่สาคัญ 2 ประการ คือ
1.1 มีรถรับส่ งนักเรี ยนเกิดขึ้นทุกโรงเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนสามารถเดินทางไปโรงเรี ยนที่ต้ งั อยู่นอก
ชุมชน นอกเมือง หรื อในที่ไม่มีรถโดยสารประจาทาง ได้โดยสะดวกด้วยการใช้รถรับส่ งนักเรี ยน
1.2 มีการแข่งขันพัฒนาคุ ณภาพการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึ น เพื่อให้เป็ นที่ตอ้ งการเข้ารับการศึ กษา
ของนักเรี ยน
2) เกิ ดอาชี พใหม่ของประชาชนในพื้นที่ คือ อาชี พรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ส่ งผลให้ประชาชนมีรายได้
เพิม่ ขึ้น
3) ผูป้ กครองสามารถประกอบอาชี พ ได้อย่า งเต็ม ที่ ไม่ ต้องไปส่ ง บุ ตรหลานด้วยตนเอง สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการไปรั บส่ งบุ ตรหลานด้วยตนเอง และไม่มีความกังวลใจหากให้บุ ตรหลาน
เดินทางไปโรงเรี ยนด้วยตนเองหรื อด้วยรถจักรยานหรื อรถจักรยานยนต์ ซึ่ งมีความเสี่ ยงจากอุบตั ิเหตุที่สูง
ดังที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้วา่ รถรับส่ งนักเรี ยน มีความเกี่ยวพันกับสถาบันทางสังคม ที่สาคัญ 3 สถาบัน
ได้แก่ สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว และสถาบันชุ มชน ความต้องการดังที่จาแนกมาข้างต้นนี้ ล้วนแต่
เป็ นความต้องการที่ส่งผลต่อการพัฒนาสถาบันทั้งสามซึ่ งเป็ นระบบย่อยของสถาบันประเทศซึ่ งเป็ นระบบหลัก
ของประเทศ ให้มีความเจริ ญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิ จและสังคม ซึ่ งหากสถาบันทั้งสามมีการพัฒนาไปสู่ ความ
เจริ ญแล้ว ก็จะส่ งผลให้ประเทศมีความเจริ ญก้าวหน้าและมีความมัน่ คงเช่นเดียวกัน
ในด้านของสถานการณ์ทางกฎหมายของรถรับส่ งนักเรี ยนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นว่า กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยน เริ่ มใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2547 และยังคงหลักการเดิมมาจนถึงปั จจุบนั นี้ เป็ นเวลาถึง 14 ปี
โดยไม่มีการเปลี่ ยนแปลงหลักการอนุ ญาตให้รถยนต์ประเภทอื่ นๆ มาใช้รับส่ งนักเรี ยน กาหนดอนุ ญาตให้
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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เฉพาะรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลมีที่นงั่ เกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิ บสองคน หรื อรถยนต์ รย.2 ที่สามารถนามาขออนุ ญาต
จากนายทะเบี ยนเพื่อใช้รับจ้า งรั บ ส่ ง นัก เรี ยนได้ ซึ่ ง ได้แก่ รถตู ้ และรถกระบะลักษณะสองแถว เท่ า นั้น ซึ่ ง
ตลอดเวลาที่ผา่ นมา กรมการขนส่ งทางบกก็ใช้มาตรการในการจับ ปรับ และห้ามรถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่ถูกต้อง
ไม่ให้วิ่งรั บส่ งนักเรี ยนมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถห้ามปรามหรื อบัง คับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่ เพราะ
กรมการขนส่ งทางบกก็ตระหนักว่า จะทาให้นกั เรี ยนต้องได้รับความลาบากและความเดื อดร้อนในการเดินทาง
ไปโรงเรี ยน ซึ่ งถื อว่า กฎหมายที่ เกี่ ยวกับรถรั บส่ งนักเรี ยนนี้ เป็ นกฎหมายที่ มีขอ้ จากัดในการปฏิ บตั ิ ที่ ทาให้
สังคมไม่อาจปฏิ บตั ิ ตามได้ แม้แต่กรมการขนส่ งทางบกในฐานะที่ เป็ นหน่ วยงานที่ มีหน้าที่ จะต้องบัง คับ ใช้
กฎหมาย และในประการสาคัญ อาจถื อได้ว่าเป็ นกฎหมายที่ เป็ นอุ ปสรรคขัดขวางที่ สาคัญ ต่อโอกาสในการ
ได้รับการศึกษาของนักเรี ยน และเป็ นอุปสรรคขัดขวางการเดินทางไปโรงเรี ยนของนักเรี ยน
ดังนั้น ในฐานะที่กฎหมายเป็ นเครื่ องมือในการสร้างความสัมพันธ์ของสถาบันต่างๆ ในสังคม และเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริ ญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อความต้องการของสังคม
มีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น และความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสถาบันทั้งสามนี้ เกิดขึ้นจากการ
ที่จะต้องทาหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ประการหนึ่ ง และเกิดขึ้นจากการไม่สามารถเข้าถึงบริ การสาธารณะ
ของรัฐที่รัฐไม่สามารถจัดทาให้ได้อีกประการหนึ่ ง รัฐในฐานะเป็ นผูป้ กครอง เป็ นผูใ้ ช้อานาจมหาชน ก็ควรที่
จะต้องปรับปรุ งออกกฎหมายรถรับส่ งนักเรี ยนขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ปั จจุบนั และสามารถตอบสนองต่อความต้องการโดยรวมของประชาชนและสถาบันทางสังคมต่างๆ ได้
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บทที่ 7 การบังคับใช้ กฎหมายเพื่อจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรียน
1. บทนา
ดังที่กล่าวมาแล้วในบทก่อนๆ ว่า รถรับส่ งนักเรี ยนในปั จจุบนั เป็ นรถที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎกระทรวง
ความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
ประกอบด้วยแนวทางปฏิบตั ิในการอนุ ญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ตามบันทึกข้อความที่
คค 0408/ว 253 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ของกรมการขนส่ งทางบก ซึ่งกฎกระทรวงและแนวทางปฏิบตั ิฉบับ
ดังกล่าว มีผลทาให้เกิดการจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรี ยนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ซึ่ งดาเนินการต่อเนื่ องมาตั้งแต่
ที่กรมการขนส่ งทางบกได้ประกาศใช้ ระเบียบกรมการขนส่ งทางบกว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุ ญาตให้ใช้
รถในการรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน พ.ศ.2547 เป็ นต้นมา
เมื่อพิจารณาเนื้ อหาการเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงและ
แนวทางปฏิบตั ิฯ ดังกล่าว จะเห็นได้วา่ เป็ นการกาหนดเงื่อนไขของรถที่มีสิทธิ ขออนุญาตใช้เป็ นรถรับจ้างรับส่ ง
นักเรี ยนได้ประการหนึ่ง กับเป็ นหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางด้านความปลอดภัยที่รถรับส่ งนักเรี ยนที่จะได้รับอนุ ญาต
จะต้อ งมี อุ ป กรณ์ แ ละส่ ว นควบตามที่ ก าหนดและมี ผู ้ค วบคุ ม ดู แ ลนัก เรี ย นอี ก ประการหนึ่ ง จึ ง เห็ น ได้ว่ า
กฎกระทรวงและแนวทางปฏิบตั ิฯ ดังกล่าว ให้อานาจแก่กรมการขนส่ งทางบกในการจัดระเบียบ รถที่นามาใช้
รับส่ งนักเรี ยนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
ในด้านของการใช้รถขับขี่ไปตามถนนเพื่อรับส่ งนักเรี ยน ผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยนก็มีหน้าที่ที่จะต้องขับ
รถให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่ งเป็ นอานาจหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานตารวจจราจรในพื้นที่ จึงเห็นได้วา่ กฎหมายจราจรก็ให้อานาจหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร ใน
การเป็ นผูม้ ีอานาจหน้าที่จดั ระเบียบรถรับส่ งนักเรี ยนด้วยเช่นกัน
ในด้านของโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา แม้ว่าจะเป็ นหน่ วยงานที่อยูต่ ่างสังกัดกับกรมการขนส่ งทางบก
แต่เนื่ องจากแนวทางปฏิบตั ิในการอนุ ญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนฯ ดังกล่าว กาหนดให้
ผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยนจะต้องมีหลักฐานการขึ้นทะเบียนรถโรงเรี ยน หรื อหนังสื อรับรองการรับส่ งนักเรี ยนจาก
โรงเรี ย นหรื อ สถานศึ ก ษามาแสดงด้ว ย ซึ่ งการออกเอกสารดัง กล่ า วเป็ นอ านาจหน้า ที่ ข องโรงเรี ย นหรื อ
สถานศึกษาฝ่ ายเดี ยวที่จะออกหรื อไม่ออกเอกสารนั้นก็ได้ จึงเห็ นได้ว่า แนวทางปฏิ บตั ิในการอนุ ญาตให้ใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนฯ ดังกล่าว กาหนดให้โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษามีบทบาทอานาจหน้าที่
ในการจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรี ยนด้วย
ดัง ที่ ก ล่ า วมานี้ จะเห็ นได้ชัดเจนว่า หน่ วยงานของรั ฐที่ มี อานาจหน้า ที่ ใ นการจัดระเบี ย บรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยน ประกอบด้วย
1. กรมการขนส่ งทางบก
2. เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร
3. โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา
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2. การจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรียนโดยกรมการขนส่ งทางบก
จากการวิเคราะห์ ขอ้ กาหนดในกฎกระทรวงและแนวทางปฏิ บตั ิ ฯ ที่ เกี่ ยวกับรถรั บส่ งนักเรี ยน ดังที่
กล่าวไว้ขา้ งต้น สามารถแยกองค์ประกอบได้ ดังนี้
(1) อนุ ญาตให้รถยนต์ตามกฎหมายรถยนต์ เฉพาะรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิ น 7 คน แต่ไม่เกิ น 12 คน
รย.2 เท่านั้น ที่มีสิทธิ ขออนุญาตใช้รถรับส่ งนักเรี ยนจากนายทะเบียนในพื้นที่ที่โรงเรี ยนนั้นตั้งอยูไ่ ด้ (ระเบียบฯ)
(2) รถที่ได้รับอนุญาต จะต้องมีป้ายข้อความรถโรงเรี ยน สัญญาณไฟกระพริ บ และเครื่ อ งมือเครื่ องใช้
เท่าที่จาเป็ น (กฎกระทรวงฯ)
(3) ผูข้ บั รถไม่มีประวัติเสี ยหายจากการขับรถ (แนวทางปฏิบตั ิฯ)
(4) มีผคู ้ วบคุมดูแลนักเรี ยนที่มีอายุไม่นอ้ ยกว่า 18 ปี (กฎกระทรวงฯ)
(5) รถผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่งานตรวจสภาพรถ (แนวทางปฏิบตั ิฯ)
(6) มีเอกสารเกี่ ยวกับรถ ผูข้ บั รถ ผูค้ วบคุ มดู แลนักเรี ยน บัญชี รายชื่ อนักเรี ยน ตามที่กาหนดครบถ้วน
และถูกต้อง เป็ นหลักฐานประกอบคาขอต่องานทะเบียนรถ (แนวทางปฏิบตั ิฯ)
(7) มีใบรับรองการรับส่ งนักเรี ยนจากโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาที่รับส่ งนักเรี ยน (แนวทางปฏิบตั ิฯ)
(8) ไม่เปลี่ ยนแปลงตัวรถหรื อเพิ่มสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดเข้าไป ซึ่ งน่ าจะเป็ นอันตรายแก่ การขับรถหรื อการ
โดยสาร (กฎกระทรวงฯ)
(9) ไม่อนุญาตให้รถยนต์ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากรถยนต์ รย.2 เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ใช้เป็ น
รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนได้ (แนวทางปฏิบตั ิฯ)
ตารางแสดง ข้อกาหนดรถรับส่ งนักเรี ยนแยกตามที่มา
ข้อกาหนดรถรับส่ งนักเรี ยน
กฎกระทรวงกาหนดความปลอดภัยฯ พ.ศ.2555
แนวทางปฏิบตั ิในการอนุญาตฯ พ.ศ.2559
มีป้ายข้อความรถโรงเรี ยน
รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย.2
มีสัญญาณไฟกระพริ บ
กรณี ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ต้องได้รับใบอนุ ญาต
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาเป็ น
มีผคู ้ วบคุมดูแลนักเรี ยน
รับนักเรี ยนได้ไม่เกิน 10 คน
ผูข้ บั รถมีใบอนุ ญาตรถยนต์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
ที่นงั่ ยึดติดกับพื้นรถ ไม่มีพ้นื ที่ให้นกั เรี ยนยืน
ไม่เปลี่ยนแปลงตัวรถ หรื อเพิ่มสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเข้าไป
รถกระบะที่มีทางขึ้นลงด้านท้ายมีประตูและที่ก้ นั กันตก
ซึ่ งน่าจะเป็ นอันตรายแก่การขับรถหรื อโดยสาร
รถตู ้ ที่นงั่ เป็ นแถวตอนตามความกว้างของรถ
รถผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ
ผูข้ บั รถต้องไม่มีประวัติเสี ยหายจากการขับรถ
มีเอกสารประกอบคาขอครบถ้วนตามที่กาหนด
มีหนังสื อรับรองการเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนจากโรงเรี ยน
ชาระค่าธรรมเนียมรวม 25 บาท
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ข้อกาหนดรถรับส่ งนักเรี ยนแยกตามที่มา ตามตารางที่แสดงให้ดูน้ ี จะเห็นว่า บทบาทอานาจหน้าที่ของ
กรมการขนส่ งทางบกในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรี ยนนั้น เกิดขึ้นใน 3 ขั้นตอน อย่าง
ต่อเนื่องและสัมพันธ์กนั กล่าวคือ
(1) ขั้นตอนก่อนอนุญาตให้ใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
เป็ นขั้นตอนที่เกี่ยวกับงานวิชาการขนส่ ง ที่จะต้องจัดประชุมกลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน เพื่อสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจในด้านของความรู ้ และความตระหนักที่ เกี่ ยวกับการขับรถที่ ปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ การแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น การประสานกับโรงเรี ยนและสถานศึกษา รวมถึ งขั้นตอนของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยนและการขออนุญาต และยังเกี่ยวข้องกับงานตรวจสภาพรถที่จะต้องให้ความรู ้
ทางด้านความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยนตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัยด้วย
(2) ขั้นตอนการอนุญาตให้ใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
เป็ นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับงาน 2 งาน คือ งานตรวจสภาพรถและงานทะเบียนรถ
โดยงานตรวจสภาพรถ มี ภารกิ จหน้าที่ ในการตรวจสอบรถรั บส่ งนักเรี ยนที่มาขออนุ ญาต ให้มี
อุปกรณ์และส่ วนควบต่างๆ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด รวมถึงการใช้อานาจ
ดุลพินิจในฐานะที่เห็นเจ้าพนักงานของรัฐ ในการตรวจสอบรถทางด้านความมัน่ คงแข็งแรง ภายใต้เงื่อนไขไม่
เกิดอันตรายแก่การขับรถหรื อการโดยสารของนักเรี ยน
ส่ วนงานทะเบียนรถ มีภารกิ จหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติของคนขับรถที่มาขออนุ ญาต ว่ามี
ประวัติเสี ย หายจากการขับ รถหรื อไม่ ผูข้ อได้ยื่นเอกสารต่ า งๆ ครบถ้วนถู ก ต้องหรื อไม่ รวมถึ ง การจัดทา
ฐานข้อ มู ล ประวัติ ร ถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตและคนขับ รถรวมถึ ง คนดู แ ลนัก เรี ย น เพื่ อ ใช้ใ นการ
ตรวจสอบของหน่วยงานภายในสานักงานขนส่ งและผูเ้ กี่ยวข้องต่างๆ ได้ทราบ เช่น โรงเรี ยน ผูป้ กครองนักเรี ยน
เป็ นต้น ซึ่ งรวมถึงการแจ้งผลการอนุ ญาตหรื อไม่อนุ ญาตไปยังโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาที่ออกหนังสื อรับรอง
การรับส่ งนักเรี ยนให้ทราบถึงผลการพิจารณา ด้วย
(3) ขั้นตอนการควบคุมตรวจสอบหลังการอนุ ญาตให้ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน
เป็ นขั้นตอนที่ เกี่ ยวกับงานวิชาการโดยตรง ในการที่ จะต้องควบคุ มตรวจสอบ รถและคนขับรถ
รับส่ งนักเรี ยน หลังจากที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว ว่ามีความเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิฯ หรื อไม่ ดังนี้
1) คนขับรถที่ ได้รับอนุ ญาต ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดตามกฎกระทรวงกาหนดความ
ปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 ข้อ 3 ซึ่ งนามาใช้โดยอนุโลม หรื อไม่
2) รถรับส่ งนักเรี ยนที่ได้รับอนุ ญาต หลังจากที่ได้รับอนุ ญาตไปแล้ว ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ซึ่ งน่าจะเป็ นอันตรายต่อการขับและการโดยสารของนักเรี ยนหรื อไม่ และได้มีการฝ่ าฝื นต่อระเบียบปฏิบตั ิฯ ข้อที่
1 หรื อไม่ เช่น การติดฟิ ล์มกรองแสงที่มีความเข้มเกินร้อยละ 40 การทาให้ที่นงั่ ไม่ยดึ ติดกับพื้นรถ เป็ นต้น
ซึ่ งในขั้นตอนนี้ ถ้าเจ้าหน้าที่งานวิชาการหรื อเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่ ง พบว่ามีการกระทาผิดที่เป็ น
การฝ่ าฝื นดังกล่าว ก็มีอานาจเสนอให้นายทะเบียนเพิกถอนหนังสื ออนุ ญาตให้ใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนได้ และ
เป็ นผลให้ผขู ้ บั รถคนนั้นไม่สามารถขอหนังสื ออนุญาตใหม่ได้อีก จนกว่าจะพ้น 1 ปี นับแต่วนั ที่ถูกเพิกถอน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ตารางแสดง บทบาทอาหน้าที่งานเจ้าหน้าที่กรมการขนส่ งทางบกในการจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรี ยน

• สร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
• ตรวจสอบ จับกุม
• ประสานงานกับโรงเรี ยน

ฝ่ ายตรวจสภาพรถ
• ความมัน่ คงแข็งแรง
• อุปกรณ์ส่วนควบ

กลุม่ งานวิชาการ

• ตรวจสอบประวัติ
• ตรวจสอบเอกสาร
• อนุญาต
• จัดเก็บข้ อมูล

ฝ่ ายทะเบียนรถ

จะเห็ นว่า บทบาทอานาจหน้าที่ในการดาเนิ นงานของกลุ่ มงานวิชาการ ฝ่ ายตรวจสภาพรถ และฝ่ าย
ทะเบียนรถ ต่างมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ในลักษณะพลวัตร ที่จะต้องดาเนินการร่ วมกันและเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อให้รถที่ชาวบ้านนามาใช้รับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัยตามเจตนารมย์ของกฎหมาย
จากการลงพื้ นที่ สั ม ภาษณ์ เ จ้า หน้า ที่ ข นส่ ง ที่ เกี่ ย วข้องกับ งานทั้ง 3 ดัง กล่ า ว รวมถึ ง การสั ม ภาษณ์
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่นารถไปตรวจสอบและขออนุ ญาตใช้รถรับส่ งนักเรี ยน ได้พบข้อมูลที่สาคัญ ดังนี้
1. กลุ่มงานวิชาการขนส่ ง มีบทบาทหน้าที่ในการออกตรวจรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ และทาการจับกุม
รถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่ขออนุ ญาตหรื อที่ฝ่าฝื นต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไข รวมถึงการมีบทบาทในการประชุมและ
สร้ างความเข้าใจกับกลุ่ มคนขับ รถรั บส่ งนัก เรี ยนในพื้ นที่ เพื่อให้ขออนุ ญาตและปฏิ บตั ิ ตามหลัก เกณฑ์ และ
เงื่ อนไขของกฎหมายที่ กาหนด รวมถึ งการให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่ โรงเรี ยนหรื อสถานศึ กษา นักเรี ยนและ
ผูป้ กครอง ด้ว ย จะเห็ น ว่า ลัก ษณะงาน (job description) ของกลุ่ ม งานวิ ช าการขนส่ ง มี ล ัก ษณะเป็ นงาน
ภาคสนามที่จะต้องทางานเป็ นทีมร่ วมกันทั้งกลุ่มงาน และร่ วมกับฝ่ ายตรวจสภาพรถและฝ่ ายทะเบียนรถ
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ขนส่ งจังหวัดต่างๆ และจากการสื บค้นจากข่าวที่ปรากฏทางสื่ อมวลชน
พบว่า เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่ งทางบกจะใช้การปฏิบตั ิสาหรับจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรี ยน ใน 3 วิธี ดังนี้
(1) วิธีที่หนึ่ ง จัดประชุ มให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่ กลุ่ มผูข้ บั รถรั บส่ งนักเรี ยน วิธีการนี้ เจ้าหน้าที่
ขนส่ งจะนัดประชุมผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยนและอาจมีครู ของโรงเรี ยนที่มีรถรับส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมประชุ มด้วย เพื่อ
ชี้ แจงหลักเกณฑ์เงื่ อนไขการปฏิ บ ตั ิ ตามประกาศฯ ดังกล่ าว และกาหนดเวลาให้ผูข้ บั รถรั บส่ งนัก เรี ย นที่ ใ ช้
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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รถยนต์ รย.2 ยื่นคาขออนุ ญาต ส่ วนรถประเภทอื่ นๆ ก็ให้เลิ กเพราะไม่มีสิทธิ ขออนุ ญาตใช้รถรั บส่ งนักเรี ยน
วิธีการนี้เป็ นวิธีการที่เกิดประโยชน์มากที่สุด เพราะจะเกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้ แต่ก็เป็ นวิธีการที่มีขีดจากัดใน
การปฏิ บตั ิ หลายประการ เช่ น ในเรื่ องการชี้ แจงทาความเข้าใจกับชาวบ้านที่ นารถกระบะบรรทุ ก รย.3 และ
รถบรรทุกส่ วนบุคคลตามกฎหมายขนส่ ง มาใช้รับส่ งนักเรี ยน เพราะตามกฎหมายถื อว่ารถประเภทนี้ เป็ นรถ
ดัดแปลงสภาพและไม้สามารถนามาใช้รับส่ งนักเรี ยนได้ แต่ในความเชื่อของชาวบ้าน ก็มีมุมมองว่า รถ รย.3 กับ
คือรถคันเดียว กับรถ รย.2 และรถโดยสารบรรทุกส่ วนบุคคล 6 ล้อ ก็คือรถคันเดียวกับรถโดยสารประจาทางสอง
แถว 6 ล้อ หรื อในการจัดประชุ ม ที่จะต้องทาให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกอาเภอ ซึ่ งเป็ นไปได้ยาก ด้วยเวลาและ
งบประมาณที่มีอย่างจากัด วิธีการนี้เจ้าหน้าที่จึงไม่ค่อยนิยมใช้ และดาเนินการเฉพาะบางโรงเรี ยนเท่านั้น
ข้อมู ลที่ ได้จากการลงพื้นที่ พบว่า การจัดประชุ มคนขับ รถรั บส่ ง นัก เรี ยนโดยเจ้า หน้าที่ ข อง
สานักงานขนส่ งจังหวัดต่างๆ จะใช้วธิ ี การที่เหมือนกันๆ กัน กล่าวคือ
1) ชี้ แจงอธิ บายกาหนดให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยน
โดยจะต้องใช้รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล รย.2 รับส่ งนักเรี ยนเท่านั้น และห้ามมิให้นารถยนต์ประเภทอื่นๆ มารับส่ ง
นักเรี ยน โดยอ้างว่า รถยนต์ประเภทอื่นๆ ไม่ปลอดภัย ซึ่ งการอธิ บายเหตุผลเช่ นนี้ เป็ นการขัดแย้งกับความจริ ง
เพราะรถยนต์ประเภทอื่นๆ เช่ น รถยนต์กระบะบรรทุก รย.3 ก็เป็ นรถประเภทเดี ยวกับรถยนต์กระบะนัง่ ส่ วน
บุคคล รย.2 เพียงแต่แตกต่างกันที่การจดทะเบียนและสี ของตัวหนังสื อในแผ่นป้ ายทะเบียนรถ และขัดแย้งกับ
ความคิดของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน เพราะรถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่ก็เป็ นรถยนต์กระบะบรรทุก รย.3 ที่วิ่ง
รับส่ งนักเรี ยนมาเป็ นเวลานานหลายปี และไม่เคยเกิดอุบตั ิเหตุจากสภาพของรถที่เป็ นรถ รย.3
2)ชี้ แจงอธิ บายกาหนดให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน รับนักเรี ยนได้ไม่เกิ น 10 คน โดยอ้างความ
ปลอดภัย ซึ่ งข้ออ้างเช่นนี้ ก็ขดั แย้งกับความคิดของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนเช่นกัน กล่าวคือ ในช่วงเช้าและเย็น
ซึ่ งเป็ นเวลาเร่ งด่ วน รถโดยสารประจาทางส่ วนใหญ่ก็มีการรั บบรรทุ กผูโ้ ดยสารเกิ นจานวนที่ กาหนด และมี
ผูโ้ ดยสารมายืนห้อยโหนที่บนั ได ในขณะที่รถรั บส่ งนักเรี ยนแม้จะมีนกั เรี ยนเกิน 10 คน แต่ส่วนใหญ่ก็นงั่ อยูใ่ น
ตัวรถ ซึ่ งคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนมีมุมมองว่า เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบตั ิและไม่ให้ความเป็ นธรรม เพราะรถโดยสาร
ประจาทางรับผูโ้ ดยสารเกิ นจานวนที่กาหนดได้ และเจ้าหน้าที่ขนส่ งก็ไม่เคยห้ามหรื อจับกุม แต่ทาไมจึงห้าม
และจับคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่รับนักเรี ยนเกิน 10 คน
3)ชี้ แจงอธิ บายกาหนดให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ห้ามดัดแปลงต่อเติมที่นงั่ ท้ายรถ ห้ามมีที่นงั่
แถวกลาง โดยอ้างความไม่ปลอดภัย ซึ่ งข้ออ้างเช่ นนี้ ก็ขดั แย้งกับ ความคิ ดของคนขับ รถรั บส่ ง นักเรี ยน และ
คนขับรถรั บส่ งนักเรี ยนก็มีมุมมองว่า เจ้าหน้าที่ ขนส่ งไม่ให้ความเป็ นธรรมและปฏิ บตั ิ ไม่ถูกต้อง เพราะการ
ดัดแปลงที่นงั่ การต่อเติมที่นงั่ ก็มีในรถโดยสารประจาทางเช่นกัน แต่รถโดยสารประจาทางไม่ถูกจับไม่ถูกห้าม
ขณะที่รถรับส่ งนักเรี ยนถูกจับและถูกห้าม
4)ในการจัดประชุ มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน เจ้าหน้าที่ขนส่ ง จะใช้วิธีการสั่งให้คนขับรถรั บส่ ง
นักเรี ยนปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมาย และปฏิเสธการรับฟั งปั ญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ของกลุ่มคนขับรถ
รับส่ งนักเรี ยน และไม่ช่วยแก้ปัญหาให้แก่กลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน เช่น การขอเล่มทะเบียนรถจากผูใ้ ห้เช่ า
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ซื้ อรถยนต์ เพื่อจะทะเบียนเปลี่ยนแปลงการใช้รถ จากรถยนต์กระบะบรรทุก รย.3 มาเป็ นรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล
รย.2 ที่ ผูใ้ ห้เช่ าซื้ อเอาเปรี ยบผูเ้ ช่ าซื้ อที่ เป็ นคนขับรถรั บส่ งนักเรี ยน ด้วยการคิ ดดอกเบี้ ยเงิ นกู้เช่ าซื้ อเพิ่ม การ
กาหนดให้ตอ้ งชาระค่างวดล่วงหน้าหลายงวด และการกาหนดให้ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนประเภทการ
ใช้รถจากรถ รย.3 เป็ น รถ รย.2 เป็ นเงินกินเปล่าคันละ 5,000-7,000 บาท หรื อในกรณี ที่คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน
บางคันที่เป็ นรถ รย.3 และไม่ติดภาระการเช่าซื้ อ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนการใช้รถเป็ นรถยนต์ รย.2 เพื่อ
ขออนุ ญาตใช้เป็ นรถรั บ จ้า งรั บ ส่ งนัก เรี ยนได้ แต่ เมื่ อนารถคันนี้ ไ ปใช้งานในกิ จวัตรประจาวันของคน เช่ น
บรรทุกสิ่ งของต่างๆ ก็ตอ้ งถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับกุมในข้อหาดัดแปลงสภาพรถ เนื่องจากคนขับรถนารถไปใช้
บรรทุ กของและถอดเบาะนั่งออก หรื อการเจรจากับ ฝ่ ายผูป้ กครองในการเพิ่ม ค่าจ้า งรถ หากต้องลดจานวน
นักเรี ยนลง ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เป็ นปั ญหาของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนทั้งประเทศ และทุกครั้งที่มีการประชุ ม
เจ้าหน้าที่ขนส่ งทุกจังหวัดก็ได้รับทราบปั ญหานี้ จากกลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน แต่ก็ไม่หาทางช่วยเหลือแก้ไข
ปั ญหา โดยเจ้าหน้าที่ขนส่ งจะอ้างกฎหมายและปฏิ เสธความช่ วยเหลื อหรื อการผ่อนปรนใดๆ โดยอ้างว่า เป็ น
ปั ญหาของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนฝ่ ายเดียว
(2) วิธีที่สอง ตรวจจับและปรับ เพื่อให้มาขออนุ ญาต หรื อให้เลิ กรั บจ้างรั บส่ งนักเรี ยน วิธีการนี้
เจ้าหน้าที่ขนส่ งจะไปตั้งจุดตรวจบริ เวณโรงเรี ยนที่มีรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นจานวนมาก ถ้าพบว่า รถคันใดเป็ นรถที่
ไม่ได้ขออนุ ญาต หรื อเป็ นรถที่ขออนุ ญาตไม่ได้แต่นามาวิ่งรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ก็จะทาการตรวจจับแล้วออก
ใบสั่งให้ไปชาระค่าปรั บ วิธีการนี้ เจ้าหน้าที่ ของสานักงานขนส่ ง จัง หวัดต่างๆ นิ ยมใช้กนั มาก เพราะทาได้
ตลอดเวลา ไม่ตอ้ งนัดหมายเวลาและสถานที่ เหมือนวิธีการจัดประชุ ม และไม่ตอ้ งเสี ยเงิ นงบประมาณในการ
ดาเนิ นการเหมือนวิธีที่หนึ่ ง แต่ในการปฏิ บตั ิดว้ ยวิธีการนี้ นอกจากจะทาให้เกิดการต่อต้านจากกลุ่มคนขับรถ
รับส่ งนักเรี ยนแล้ว ยังทาให้ครู นักเรี ยนและผูป้ กครอง มีความรู ้สึกที่ไม่ยอมรับการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ขนส่ งเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นสาเหตุทาให้นกั เรี ยนไม่มีรถเดินทางมาโรงเรี ยน
(3) วิธีที่สาม ผสมผสาน เจ้าหน้าที่ขนส่ งบางแห่ ง จะใช้วิธีผสมผสานระหว่างวิธีที่หนึ่ งกับวิธีที่สอง
โดยจัดประชุ มชี้ แจงทาความเข้าใจก่อน แล้วกาหนดเวลาให้ผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยนเพื่อไปยื่นขออนุ ญาตใช้รถ
รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนต่อนายทะเบียน หลังจากนั้นเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว ก็ใช้วิธีตรวจจับและปรับ ซึ่ งนับว่า
เป็ นวิธี ก ารที่ ดีที่ สุ ด เพราะนอกจากจะเป็ นการสร้ า งความเข้า ใจแล้ว ยัง ท าให้ไ ด้รับ ความร่ วมมื อ จากกลุ่ ม
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนด้วย
2. ฝ่ ายตรวจสภาพรถ มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนที่มาขออนุ ญาต โดยทาการ
ตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยน ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ
ตรวจสอบลักษณะรถที่ขออนุ ญาต ว่าเป็ นไปตามที่จดทะเบียนไว้หรื อไม่ มีการต่อเติมดัดแปลงตัวรถ
หรื อไม่ มีความมัน่ คงแข็งแรงหรื อไม่ และ
ตรวจสอบรถว่า รถที่ จะขออนุ ญ าตนั้น มี อุป กรณ์ และส่ วนควบส าหรั บ รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นตามที่
กฎหมายกาหนดหรื อไม่ เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ติดฟิ ล์มกรองแสงเกินกว่าที่กาหนดหรื อไม่ เป็ นต้น
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ถ้ารถคันที่นามาขออนุ ญาตใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน มีความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสภาพก็จะ
ออกเอกสารแสดงว่า รถผ่านการตรวจสอบ ให้แก่ผขู ้ บั รถเพี่อนาไปขออนุ ญาตจากฝ่ ายทะเบียนรถต่อไป แต่ถา้
รถคันใดไม่ผา่ นการตรวจสอบ ผูข้ บั รถคันนั้นก็ตอ้ งนารถไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วนารถมาตรวจสอบใหม่
งานของฝ่ ายตรวจสภาพรถ มีลกั ษณะงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบรถที่นามาขออนุญาต
3. ฝ่ ายทะเบียนรถ มีบทบาทหน้าที่ต่อจากงานตรวจสภาพรถ โดยรถรับส่ งนักเรี ยนคั้นนั้น จะต้องผ่าน
การตรวจสอบรถจากฝ่ ายตรวจสภาพรถมาแล้วเท่านั้น ฝ่ ายทะเบียนรถจะทาการการตรวจสอบเอกสารประกอบ
คาขอต่างๆ ว่าครบถ้วนถูกต้องหรื อไม่ ถ้าเอกสารครบถ้วนถูกต้องก็ออกหนังสื ออนุ ญาตให้แก่คนขับรถ โดยให้
คนขับรถชาระค่าธรรมเนี ยมและค่าคาขอ รวม 25 บาท แต่ถา้ เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง ผูข้ ออนุ ญาตก็จะต้อง
ไปดาเนิ นการนาเอกสารที่ถูกต้องมาแสดงหรื อนามายื่นให้ครบถ้วนก่อน จึงจะได้รับการอนุ ญาต งานของฝ่ าย
ทะเบียนรถ มีลกั ษณะงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารที่คนขับรถนามาแสดง
อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดระเบี ยบรถรั บส่ งนักเรี ยนของเจ้าหน้าที่
ขนส่ ง ในจัง หวัดต่ า งๆ ด้วยวิธี ก ารดัง ที่ กล่ าวมาข้า งต้นนี้ ได้เกิ ดสถานการณ์ จริ ง ในพื้ นที่ ต่า งๆ ที่ มี ล ักษณะ
คล้ายคลึงกันเกิดขึ้น ดังนี้
ประการแรก คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นจานวนมาก ที่ใช้รถยนต์ รย.2 รับส่ งนักเรี ยน ไม่ขออนุ ญาต
เป็ นรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น เนื่ องจากไม่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ตามหลัก เกณฑ์เงื่ อนไขบางประการที่ ก าหนดไว้ไ ด้ เช่ น
ข้อกาหนดให้ผขู ้ บั รถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายรถยนต์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ข้อกาหนดให้รับ
นักเรี ยนได้ไม่เกินจานวนที่จดทะเบียนรถ เป็ นต้น จึงเป็ นเหตุผลที่ทาให้รถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนหนึ่งที่เป็ นรถยนต์
รย.2 ไม่ขออนุญาตใช้เป็ นรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน แต่ก็ยงั คงใช้วงิ่ รับส่ งนักเรี ยนได้ตามปกติ
ประการที่สอง รถที่ชาวบ้านนามาใช้รับจ้างรั บส่ งนักเรี ยน นอกจากรถยนต์ รย.2 นัง่ ส่ วนบุคคลเกิน 7
คน แต่ไม่เกิน 12 คน แล้ว ยังมีรถยนต์ รย.2 ที่จดทะเบียนมีที่นงั่ เกิน 12 คน ใช้เป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนด้วย แต่รถ
รย.2 ที่มีที่นงั่ เกิน 12 คน นี้ ไม่สามารถขออนุญาตใช้เป็ นรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนได้ แต่ในความเป็ นจริ งแม้วา่
จะต้องถูกจับหรื อถูกปรับ รถเหล่านี้ก็ยงั คงวิง่ รับส่ งนักเรี ยนอยูไ่ ด้ตามปกติ
ประการทีส่ าม ในการปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของสานักงานขนส่ งจังหวัด
จะใช้วิธีตรวจจับและปรั บ เพื่อให้ผูข้ บั รถยนต์ รย.2 มาขอรั บอนุ ญาตให้ถูก ต้อง ส่ วนรถยนต์ประเภทที่ ไ ม่
สามารถขออนุญาตได้ เช่นรถยนต์กระบะบรรทุก รย.3 รถโดยสารส่ วนบุคคล ทะเบียน 40 รถบรรทุกส่ วนบุคคล
ทะเบียน 80 ตามกฎหมายขนส่ ง เป็ นต้น ซึ่ งรถเหล่านี้ นามาขออนุ ญาตใช้เป็ นรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนไม่ได้ เมื่อ
เจ้า หน้ า ที่ ไ ปพบ ก็ จ ะใช้ วิ ธี จ ับ ปรั บ และห้ า มน ามาใช้ รั บ จ้า งรั บ ส่ ง นั ก เรี ยน แต่ ใ นความเป็ นจริ งแล้ ว
รถเหล่านี้ แม้วา่ จะเป็ นรถที่ไม่สามารถขออนุญาตได้ ก็ยงั คงวิง่ รับส่ งนักเรี ยนได้ตามปกติ
ประการที่สี่ ด้วยข้อจากัดของเจ้า หน้าที่ ก รมการขนส่ ง ทางบกในการปฏิ บตั ิ ใ ห้เป็ นไปตามระเบี ย บ
กฎหมาย ส่ งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนได้อย่างทัว่ ถึ ง โดยเฉพาะโรงเรี ยนที่ต้ งั อยู่
ตามอาเภอและตาบลที่อยู่รอบนอก เป็ นเหตุให้รถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่ได้รับการตรวจสอบ และยังคงใช้
รับส่ งนักเรี ยนได้ตามปกติ
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ประการที่ห้า ในการปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของสานักงานขนส่ งจังหวัด
เลือกใช้วิธีการตรวจจับและปรับและห้ามวิ่ง มากกว่าการใช้วิธีผอ่ นปรนหรื อใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมในการ
แก้ไขปั ญหาร่ วมกัน การเลื อกใช้วิธีตรวจจับ และปรั บได้ส่ง ผลให้รถรั บส่ งนักเรี ย นที่ ไ ม่ถูก ต้องต้องหยุ ด วิ่ง
แต่ในขณะเดี ยวกันนักเรี ยนก็ไม่มีรถเดิ นทางมาโรงเรี ยน และเจ้าหน้าที่ขนส่ งก็ไม่สามารถจัดให้มีรถโดยสาร
ประจาทางในพื้นที่ได้ การใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้ส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อนักเรี ยน ผูป้ กครองและ
โรงเรี ยนโดยตรง ด้วยเหตุน้ ี การดาเนิ นการของเจ้าหน้าที่สานักงานขนส่ งจังหวัดต่างๆ จึงไม่ได้รับความร่ วมมือ
ด้วยดีจาก นักเรี ยน ผูป้ กครอง และโรงเรี ยน
ประการที่หก ในทางปฏิบตั ิ การขออนุญาตใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ผูข้ อจะต้องนารถคันที่ขอไปให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถของสานักงานขนส่ งในเขตพื้นที่ทาการตรวจสภาพรถทุกครั้ง ว่ามีลกั ษณะเป็ นไปตามที่
กาหนดหรื อไม่ และเนื่ องจากการอนุ ญาตของนายทะเบียนจะอนุ ญาตให้ครั้งละหนึ่ งภาคการศึกษา จึงส่ งผลให้ผู ้
ขับรถต้องนารถคันที่ใช้รับส่ งนักเรี ยนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถปี ละ 2 ครั้ง ซึ่ งเป็ นการสร้ างความลาบาก
และเพิ่มภาระให้กบั ผูข้ บั รถรั บส่ ง นัก เรี ย น โดยเฉพาะที่ มี ภูมิ ลาเนาอยู่ไกลจากสานักงานขนส่ ง จังหวัด และ
สานักงานขนส่ งสาขา หรื อ กรณี รถที่ติดฟิ ล์มกรองแสงไว้ที่กระจกรถ ก็จะไม่ผา่ นการตรวจสภาพรถ และขอรับ
อนุ ญาตเป็ นรถรั บจ้างรั บส่ งนักเรี ยนไม่ได้ ซึ่ งรถที่ ชาวบ้านนามาใช้รับส่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่ก็จะติ ดฟิ ล์มดา
เพราะเมืองไทยเป็ นประเทศเมืองร้อน ด้วยเหตุน้ ี รถยนต์ รย.2 ที่ติดฟิ ล์มดา โดยเฉพาะรถตู ้ หรื อรถที่มีภูมิลาเนา
อยูห่ ่างไกลจากสานักงานขนส่ งจังหวัดและสานักงานขนส่ งสาขา จึงไม่ขอรับอนุญาตใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
แต่ก็ยงั คงใช้รถรับส่ งนักเรี ยนต่อไปได้ตามปกติ
ในด้านของการใช้ดุลพินิจของช่างตรวจสภาพรถที่ทาหน้าที่ตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนที่มา
ขออนุ ญาต ก็พบว่า การเลือกใช้ดุลพินิจของช่ างตรวจสภาพไม่เป็ นไปในกรอบและขอบเขตของกฎหมาย เป็ น
การใช้ดุลพินิจตามความพอใจของผูต้ รวจรถ แม้แต่การใช้ดุลพินิจของช่างตรวจสภาพรถที่อยูใ่ นสานักงานขนส่ ง
จังหวัดเดี ยวกันก็แตกต่างกัน จึงเป็ นผลให้ผลการตรวจสอบรถไม่มีความแน่ นอน รถรับส่ งนักเรี ยนคันเดิ มใน
สภาพเดิมที่ผา่ นการตรวจสอบในครั้งก่อน อาจจะไม่ผา่ นการตรวจสอบรถในครั้งต่อไป หากเป็ นการตรวจสอบ
รถโดยช่างตรวจสภาพที่ต่างบุคคลกัน ด้วยเหตุน้ ี ผูข้ บั รถที่มีความตั้งใจนารถที่ใช้รับส่ งนักเรี ยนมาขออนุ ญาต
ให้ถูกต้องหรื อที่เคยได้รับอนุ ญาตมาก่อนแล้ว เมื่อต้องประสบกับวิธีการตรวจสอบรถโดยช่างตรวจสภาพรถที่
ใช้ดุลพินิจอย่างไม่มีขอบเขตในลักษณะนี้ และไม่ผ่านการตรวจสอบรถ ก็จะไม่นารถไปแก้ไขให้ถูกใจช่ าง
ผูต้ รวจแล้วนามาตรวจสอบเพื่อขอรับอนุ ญาตใหม่ แต่จะนารถไปวิง่ รับส่ งนักเรี ยนตามปกติโดยไม่ขออนุ ญาตใช้
รถเป็ นรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
หรื อ ในการตรวจสอบรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นนอกสถานที่ ซึ่ งส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นการไป
ตรวจสอบตามคาร้ องขอของสถานศึกษาให้ช่างตรวจสภาพรถไปตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนเพื่อขออนุ ญาต
ณ ที่ต้ งั ของโรงเรี ยนในวันธรรมดาหรื อวันหยุด ก็ปรากฏว่า สานักงานขนส่ งบางจังหวัดสามารถดาเนิ นการให้
ตามที่โรงเรี ยนร้องขอได้ ในขณะที่บางจังหวัดไม่ยอมดาเนิ นการอานวยความสะดวกให้ตามที่โรงเรี ยนร้ องขอ
ทั้งที่การตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นการตรวจสอบด้วยสายตา ไม่ตอ้ งใช้เครื่ องมือใดๆ ทั้งสิ้ น
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ประการที่เจ็ด ในการขออนุ ญาตใช้รถรั บ จ้างรั บส่ งนักเรี ยนในขั้นตอนสุ ดท้าย เป็ นบทบาทอานาจ
หน้าที่ของฝ่ ายทะเบียนรถ ซึ่ งผูข้ ออนุญาตจะต้องจัดส่ งเอกสารตามที่กาหนดให้ครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงหนังสื อ
รับรองการเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนจากโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา และบัญชีนกั เรี ยน
ในขั้นตอนนี้ พบว่า มีปัญหาในทางปฏิ บตั ิของเจ้าหน้าที่แต่ละสานักงานขนส่ งที่ปฏิ บตั ิแตกต่างกัน
และเจ้าหน้าที่บางคนมีความเคร่ งครัดในลักษณะหยุมหยิมมากเกินกว่าความจาเป็ นที่เหมาะสมในฐานะที่เป็ นเจ้า
พนักงานของรัฐที่จะต้องอานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลื อแก่ประชาชน เช่น การที่คนขับรถทาบัญชี
นักเรี ยนขึ้นเอง แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับจะให้ใช้ตามแบบที่ ตนเองกาหนดขึ้น ทั้งนี้ กรมการขนส่ งทางบกมิ ได้
กาหนดรู ปแบบไว้ หรื อการลงจานวนนักเรี ยนเกินกว่า 10 คน เจ้าหน้าที่ก็ให้ทาบัญชี ข้ ึนใหม่ แทนที่จะใช้การลบ
ออก เป็ นต้น ซึ่ งปั ญหาต่างๆ เหล่านี้ ทาให้เกิดขั้นตอนและความยุง่ ยากในการขออนุ ญาตโดยไม่จาเป็ น และไม่
อาจเสร็ จสิ้ นได้ในวันเดี ยว คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนจะต้องเดิ นทางมาสานักงานขนส่ งอีกครั้งในวันต่อไป เพื่อ
ดาเนิ นการเรื่ องเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน หรื อจะต้องเดินทางหลายครั้งจนกว่าจะได้รับหนังสื ออนุ ญาต ด้วย
เหตุน้ ี คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนจึงเลื อกที่ จะไม่ขออนุ ญาต เพราะต้องประสบกับขั้นตอนที่ถูกกาหนดขึ้นอย่าง
ยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้เวลาไปสานักงานขนส่ งหลายครั้ง ในกรณี เช่ นนี้ คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนนั้น ก็ยงั คงใช้
รับส่ งนักเรี ยนต่อไปตามปกติ แม้วา่ จะไม่ได้รับอนุญาต ก็ตาม
ประการที่แปด กิ จการรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนที่ชาวบ้านดาเนิ นการนี้ เป็ นระบบการขนส่ งในพื้นที่ทาง
ชุ มชนและสังคมลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน โดยมีค่าจ้างรถที่ถูกกว่าอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจาทางใน
ระยะทางเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นเหตุ ให้ ผูข้ บั รถรั บส่ งนักเรี ยนจาเป็ นต้องรั บ นักเรี ยนมากกว่า 10 คน(รถ 1 คัน นั่ง
โดยสารได้ 12 คน เมื่ อหั ก ผู้ขับ รถกั บ ผู้ค วบคุ ม กู แลนัก เรี ย น 2 คน ออกไป จึ งเหลื อจานวนนัก เรี ย นที่ เ ป็ น
ผู้โดยสารบนรถ 10 คน) เพื่อให้มีรายได้จากค่าจ้างพอเพียงกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับส่ งนักเรี ยน จึงเป็ นเหตุ
ให้ผขู ้ บั รถทาการต่อเติมและดัดแปลงตัวรถ ให้สามารถรับนักเรี ยนได้หลายคน และได้นงั่ ทุกคน เช่น การเพิ่มที่
นั่ง การต่อเติ มตัวรถ เป็ นต้น หรื อในกรณี ที่รับส่ งนักเรี ยนระดับประถมอายุไม่เกิ น 10 ปี ซึ่ งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 89 วรรคสอง กาหนดให้นบั เด็กอายุไม่ถึง 10 ปี จานวน 2 คน เท่ากับผูโ้ ดยสาร
1 คน ซึ่งมีผลให้รถรับส่ งนักเรี ยนคั้นนั้นสามารถบรรทุกเด็กนักเรี ยนที่มีอายุไม่ถึง 10 ปี ได้ถึง 20 คน แต่เนื่องจาก
จานวนที่นงั่ ในรถมีไม่พอเพียงแก่เด็ดนักเรี ยน 20 คน ผูข้ บั รถจึงจาเป็ นที่จะต้องทาที่นงั่ เพิ่ม เพื่อให้เด็กนักเรี ยน
ได้นงั่ ทุกคน(ปั จจุบันยังไม่ มกี ฎหมายกาหนดการจัดวางที่นั่งสาหรั บเด็กนักเรี ยนอายุไม่ ถึง 10 ปี ที่อยู่บนรถ 1 คัน
จานวน 20 คน ว่ าจะต้ องจั ดวางที่นั่ง อย่ า งไร) และเมื่ อรถเหล่ า นี้ จะต้องเข้า รั บการตรวจสภาพรถเพื่ อขอรั บ
อนุญาต จึงไม่มีผขู ้ บั รถมาขออนุ ญาต เพราะจะต้องรื้ อเบาะที่นงั่ ที่มีการดัดแปลงต่อเติมออก หรื อในกรณี ที่มาขอ
อนุ ญาตเพราะเกิ ดจากการถู กจับ จึ งจาเป็ นที่ จะต้องนารถมาขออนุ ญาต ผูข้ บั รถก็จะจัดทารถให้ถูกต้องตาม
เงื่ อนไขของกฎหมายรถยนต์ และหลังจากที่ได้รับหนังสื ออนุ ญาตให้ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนได้แล้ว ก็ไปทาการ
แก้ไขต่อเติมดัดแปลงให้ผดิ ไปจากที่กฎหมายกาหนด
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เหตุผลสาคัญอีกประการหนึ่ง ที่ทาให้ผขู ้ บั รถรับส่ งนักเรี ยนไม่สามารถลดจานวนนักเรี ยนให้ลดน้อยลง
เหลือจานวน 10 คนได้ เพราะ ถ้าลดจานวนนักเรี ยนลง รายได้ของผูข้ บั รถก็จะลดลงตาม ถ้าจะขอขึ้นค่าจ้างรถ
จากผูป้ กครองนักเรี ยน 10 คน ที่ อยู่ใ นรถ ผูป้ กครองก็ จะไม่ยินยอมเพราะเป็ นการผิดข้อตกลง ในด้า นของ
ผูป้ กครอง แม้วา่ การลดจานวนนักเรี ยนบนรถลง จะทาให้บุตรหลานของตนเองนัง่ สะดวกสบายขึ้นก็ตาม แต่ถา้
การลดจานวนนักเรี ยนลงแล้วทาให้ตอ้ งเสี ยค่าจ้างรถเพิ่มขึ้นไปอีก หรื อทาให้ตอ้ งไปใช้รถรับส่ งนักเรี ยนคันใหม่
ซึ่ งไม่รู้จกั และยังไม่เป็ นที่ไว้วางใจ ผูป้ กครองก็จะไม่ยินยอม และในด้านของเจ้าหน้าที่ขนส่ ง ก็จะไม่รับเป็ นคู่
เจรจากับผูป้ กครองให้ ซึ่ งทาให้ในที่สุด ไม่วา่ จะด้วยวิธการใดๆ ก็ตาม ก็ไม่สามารถลดจานวนนักเรี ยนบนรถให้
เหลือจานวน 10 คน ตามที่กฎหมายต้องการได้
ประการทีเ่ ก้า อุบตั ิเหตุของรถรับส่ งนักเรี ยนที่เกิดขึ้น มิได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่ได้ขอ
อนุ ญาตหรื อขออนุ ญาตไม่ได้เท่านั้น หากแต่เกิดขึ้นเป็ นการทัว่ ไป แม้วา่ จะเป็ นรถที่ขออนุ ญาตหรื อรถโดยสาร
ตามกฎหมายการขนส่ งทางบกก็ตาม การได้รับอนุ ญาตให้ใช้รถรับจ้างรถรับส่ งนักเรี ยนจึงไม่ใช่ หลักประกันที่
ยืนยันได้วา่ รถที่ได้รับอนุ ญาตจะไม่เกิ ดอุบตั ิเหตุ ด้วยเหตุน้ ี ผูข้ บั รถส่ วนใหญ่จึงเพิกเฉยต่อการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลเกิ นเจ็ดคนแต่ไม่เกิ นสิ บสองคน ใช้เป็ นรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน แต่ใช้รถคันที่ตนเองมี อยู่เป็ นรถรั บส่ ง
นักเรี ยน และไม่ตอ้ งลงทุนซื้ อรถคันใหม่สาหรับนามาใช้รับส่ งนักเรี ยน
ประการทีส่ ิ บ การที่ชาวบ้านนารถมาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน มิได้เกิดจากความต้องการเข้ามาประกอบ
เป็ นอาชี พ หากแต่เกิดจากความจาเป็ นทางชุ มชนและสังคม ประกอบกับรายได้จากการรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนก็
มิได้มีกาไรหรื อเป็ นรายได้หลักของครอบครัวได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุน้ ี หากผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยนเหล่านี้ ได้รับ
แรงกดดันเจ้าหน้าที่ดว้ ยวิธีการต่างๆ เมื่อใด ผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยนก็พร้ อมที่จะหยุดวิ่งหรื อเลิกวิ่งรับจ้างรับส่ ง
นักเรี ยนในทันที ซึ่ งผูท้ ี่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรงจากการหยุดวิ่งของรถรับส่ งนักเรี ยนเหล่านี้ ไม่ใช่ผขู ้ บั รถ
หากแต่เป็ นนักเรี ยนที่อยูบ่ นรถทุกคน ขณะที่ผปู ้ กครองก็มีภาระทางด้านครอบครัวและการประกอบอาชี พ ไม่
สามารถเดินทางมารับส่ งบุตรหลานได้ทุกวัน และยังส่ งผลต่อนักเรี ยนที่ทาให้นกั เรี ยนต้องขาดเรี ยนหรื ออาจต้อง
ลาออกจากการเป็ นนักเรี ยนไปในที่ที่สุด
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งทั้งสิ บประการดังที่กล่าวมานี้ เห็นได้ชดั เจนว่า การบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัด
ระเบียบรถรับส่ งนักเรี ยนของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่ งทางบก ไม่อาจดาเนิ นการให้เกิดความปลอดภัยขึ้นได้แต่
อย่างใด และยังส่ งผลให้มีรถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่ขออนุ ญาตและรถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่เปิ ดเผยตัวเอง วิ่งรับส่ ง
นักเรี ยนปะปนกันอยูก่ บั รถรับส่ งนักเรี ยนที่ขออนุ ญาตอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ซึ่ งบ่งบอกถึงความล้มเหลวและการ
ไร้ ประสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่ งทางบกเพื่อจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรี ยน
ตามที่กาหนดไว้อย่างสิ้ นเชิ ง นอกจากการได้มาซึ่ งจานวนตัวเลขที่เป็ นสถิ ติของรถที่มาขออนุ ญาตใช้รถเป็ นรถ
รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนในแต่ละเทอมเท่านั้น เพราะสุ ดท้ายแล้ว รถที่ขออนุญาตเหล่านั้น ก็ทาการฝ่ าฝื นต่อกฎหมาย
ที่กาหนด เหมือนกับรถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่ขออนุญาตและไม่เปิ ดเผยตัวเองเช่นกัน
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ประกอบกับในด้านของขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ขนส่ งของสานักงานขนส่ งที่มีอยูอ่ ย่างจากัดใน
ทุกๆ ด้าน ได้แก่ ความเข้าใจในลักษณะของงานและสถานการณ์ทางสังคม อัตรากาลังที่มีอยูน่ อ้ ยและส่ วนใหญ่
เป็ นผูห้ ญิง งานในหน้าที่ที่มีอยูเ่ ป็ นจานวนมากการประชุ มกับหน่วยงานภายนอก การตรวจรถก็ไม่สามารถทาได้
โดยลาพัง ในขณะที่โรงเรี ยนในเขตจังหวัด ก็มีอยู่เป็ นจานวนมาก จึ งทาให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานขนส่ งทุก
จังหวัด ไม่อาจลงพื้นที่ตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนได้ทุกโรงเรี ยนและทุกพื้นที่ และเป็ นสาเหตุทาให้ในปัจจุบนั
แม้ว่าเจ้าหน้าที่ ของสานักงานขนส่ งจะได้ตรวจจับอย่างต่อเนื่ องหรื อสร้ างแรงกดดันด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม
ผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยนทุกประเภท ก็ยงั คงสามารถนารถมาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนได้ตามปกติ
3. การจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรียนโดยเจ้ าหน้ าทีต่ ารวจ
เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร มีความเกี่ยวพันในการจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรี ยนกับคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน
ในฐานะที่เป็ นผูม้ ีบทบาทอานาจหน้าที่ตามกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 โดยการกวดขันให้
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนปฏิบตั ิตามหลักการความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยนในระหว่างที่ขบั รถพานักเรี ยน
ไปโรงเรี ยนและพากลับไปยังบ้านพัก มีดงั นี้
(1) กวดขันให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ขับรถและปฏิบตั ิตามกฎและสัญญาณจราจร
(2) กวดขันให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนใช้รถรับส่ งนักเรี ยน ที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
(3) กวดขันให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ไม่บรรทุกนักเรี ยนเกินจานวนที่กาหนด
(4) กวดขันให้รถรับส่ งนักเรี ยน มีป้ายข้อความรถโรงเรี ยนหรื อรถรับส่ งนักเรี ยน ตามแบบที่กาหนด
(5) กวดขันให้รถรั บส่ งนักเรี ยน มี ไฟกระพริ บสี แดงหรื อสี เหลื องอาพัน และเปิ ดใช้ตลอดเวลาที่ มี
นักเรี ยนอยูบ่ นรถ
จากการตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรในพื้นที่ต่างๆ พบว่า
(1) เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร ไม่อาจบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเคร่ งครัด และจับกุมรถรับส่ งนักเรี ยนที่
กระทาผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้รถและการบรรทุกนักเรี ยนได้ เพราะจะเป็ นเหตุให้รถเหล่านั้นต้องหยุดวิง่ และ
ส่ งผลให้นกั เรี ยนไม่มีรถใช้เป็ นยานพาหนะเดินทางไปโรงเรี ยน
(2) เจ้า หน้า ที่ ตารวจจราจรและเจ้า หน้า ที่ ตารวจอื่ นๆ เพิ ก เฉยต่ อการตัก เตื อนว่า กล่ า ว หรื อจับ กุ ม
คนขับรถรั บส่ งนักเรี ยน ที่ปล่ อยให้นักเรี ยนนัง่ บนหลังคา ห้อยโหนตามบันได ไม่เปิ ดสัญญาณไฟกระพริ บ
หรื อไม่มีป้ายข้อความว่ารถโรงเรี ยนหรื อรถรับส่ งนักเรี ยน
(3) เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรบางพื้นที่ มีการเรี ยกรับผลประโยชน์จากคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่บรรทุก
นักเรี ยนเกินจานวน หรื อใช้รถผิดประเภท เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม
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ภาพแสดง ความจาเป็ นของเจ้ าหน้ าทีต่ ารวจ

4. การจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรียนโดยโรงเรียนหรื อสถานศึกษา
โรงเรี ย นหรื อสถานศึ ก ษาเป็ นหน่ วยงานที่ อยู่ใ กล้ชิ ดกับ รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นตลอดเวลาและมากกว่า
เจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานราชการอื่ นๆ แม้ว่าโรงเรี ยนจะมิใช่ ผูว้ ่าจ้างรถรับส่ งนักเรี ยน แต่ดว้ ยสถานะที่เป็ นครู
เป็ นสถานศึกษาของนักเรี ยนที่อยู่บนรถรับส่ งนักเรี ยน ในขณะที่เดิ นทางมาโรงเรี ยน นักเรี ยนก็ใส่ เครื่ องแบบ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนหรื อสถานศึ กษา และในประการสาคัญ รถรับส่ งนักเรี ยนทาให้โรงเรี ยนมี นกั เรี ยนจาก
สถานที่ต่างๆ ที่อยูห่ ่ างไกล มาเข้าศึกษาที่โรงเรี ยนได้ง่ายและสะดวกขึ้น ด้วยเหตุน้ ี โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาจึง
มีความเกี่ยวข้องกับรถรับส่ งนักเรี ยนทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แนวทางปฏิบตั ิฯ เกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยน กาหนดให้โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาออกหนังสื อรับรองการ
รับส่ งนักเรี ยนให้แก่คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน เพื่อนาไปแสดงต่อนายทะเบียนในการขออนุ ญาตใช้รถรับจ้างรับส่ ง
นักเรี ยน ซึ่ งแม้วา่ ครู ที่ทาหน้าที่ดูแลนักเรี ยนจะไม่มีความรู ้ในเรื่ องของการตรวจสอบรถ ไม่มีอานาจหน้าที่ใน
การควบคุมกากับดูแลคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน แต่ครู ก็มีทางเลือกในการที่จะออกหรื อไม่ออกหนังสื อรับรองการ
เป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนได้ หากเห็ นว่า รถรับส่ งนักเรี ยนไม่มีความปลอดภัย หรื อคนขับรถมีความประพฤติไม่ดี
หรื อมีประวัติเสี ยหาย
จากการตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในพื้นที่ต่างๆ พบว่า
(1) ไม่มีระเบียบหรื อกฎหมายใด ให้อานาจแก่โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา ในการเป็ นผูม้ ีอานาจในการ
ควบคุมและตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนและคนขับ
(2) ครู ไม่มีความรู ้ ทางด้านการตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยน และไม่สามารถตรวจสอบประวัติรถและ
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนได้
(3) ครู จาเป็ นต้องออกหนังสื อรับรองการเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนให้แก่คนขับรถทุกคน แม้วา่ รถคันนั้นจะ
มีสภาพชารุ ดทรุ ดโทรม หรื อคนขับรถมีความประพฤติเสี ยหาย เพราะถ้ารถคันนั้นหยุดวิ่ง นักเรี ยนจะไม่มีรถ
เดินทางมาโรงเรี ยน

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

7-12

โครงการศึกษาวิจยั : การขับเคลือ่ นมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรี ยน

5. สรุ ป
ดังที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้วา่ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรี ยนตามข้อกาหนดของ
กฎกระทรวงความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 และตามแนวทางปฏิบตั ิในการอนุ ญาต
ให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ของกรมการขนส่ งทางบก และหน่วยงานราชการต่างๆ แม้วา่ จะมี
เป้ าหมายเพื่อให้รถรับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัย และไม่มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นกับรถรับส่ งนักเรี ยน แต่การจัดการ
ตามกฎหมายนี้ ก็ไม่อาจสาฤทธิ์ ผลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะมีขอ้ จากัดหลายประการ ทั้งข้อจากัดที่มาจาก
คนขับรถรั บส่ งนักเรี ยน และข้อจากัดจากการดาเนิ นการของหน่ วยงานราชการต่างๆ ของรั ฐ และข้อจากัดที่
เกิดขึ้นจากกฎหมาย และด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้ในปั จจุบนั มีรถรับส่ งนักเรี ยนที่ขออนุ ญาต ไม่ขออนุ ญาต และขอ
อนุ ญาตไม่ได้ วิ่งรับส่ งนักเรี ยนปะปนกันไปมา ซึ่ งคาดการณ์วา่ รถรับส่ งนักเรี ยนทุกประเภททั้งประเทศรวมกัน
น่ า จะมี จานวนไม่ น้อยกว่า 100,000 คัน และในประการที่ ส าคัญ รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นส่ วนใหญ่ ยัง ไม่ มี ค วาม
ปลอดภัยเพียงพอต่อการนามาใช้รับส่ งนักเรี ยน./
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บทที่ 8 รู ปแบบการจัดการรถรับส่ งนักเรียนทีม่ อี ยู่แล้ว
รถรั บ ส่ งนัก เรี ย น อาจกล่ าวได้ว่า เป็ นระบบการขนส่ ง เฉพาะผูโ้ ดยสารที่ เป็ นนัก เรี ยน เป็ นการน า
นักเรี ยนจากบ้านไปสู่ โรงเรี ยนและจากโรงเรี ยนกลับมายังบ้าน รถรับส่ งนักเรี ยนจะมีความพิเศษและแตกต่าง
จากรถโดยสารอื่ นๆ ก็คือ รถรับส่ งนักเรี ยน 1 คัน จะรับส่ งนักเรี ยนตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยนจนจบการศึกษา จะเป็ น
ระยะเวลากี่ปีก็ตามนักเรี ยนก็จะขึ้นรถรับส่ งนักเรี ยนคันนั้นตลอดไป เว้นแต่คนขับรถจะได้เปลี่ยนเป็ นรถคันอื่น
หรื อมีคนขับรถคนอื่นมาขับแทน ด้วยเหตุน้ ี คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนกับนักเรี ยนและผูป้ กครองจึงมีความผูกพัน
ต่อกันมากกว่าในฐานะผูใ้ ห้บ ริ ก ารกับ ผูร้ ั บ บริ ก าร และผูก พันลัก ษณะนี้ ยังได้ขยายวงไปสู่ โรงเรี ยนและครู
ดังจะเห็ นได้ว่ามีโรงเรี ยนหลายแห่ ง ที่รู้จกั ใช้ประโยชน์จากรถรับส่ งนักเรี ยนเหล่านี้ และสร้ างความผูกพันต่อ
กลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนด้วยการจัดตั้งเป็ นชมรมและกลุ่ มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน เพื่อให้คนขับรถรับส่ ง
นักเรี ยนเหล่านี้ ทาหน้าที่เป็ นระบบการขนส่ งของนักเรี ยน หานักเรี ยนมาเข้าเรี ยน และอานวยความสะดวกแก่
โรงเรี ยนในการพานักเรี ยนไปทากิจกรรมนอกโรงเรี ยน เป็ นต้น
จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนที่มีอยูแ่ ล้ว พบว่า ในปั จจุบนั มีการจัดการรถ
รับส่ งนักเรี ยนใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกการจัดการโดยโรงเรี ยนหรื อครู ของโรงเรี ยน และลักษณะที่สอง
การจัดการโดยกลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ดังนี้
1. การจัดการโดยโรงเรียนหรื อครู ของโรงเรียน
พบว่า มีการจัดการอยูใ่ น 3 รู ปแบบ กล่าวคือ
1) รู ปแบบที่เป็ นทางการ หมายถึ ง รู ปแบบการจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนที่กาหนดไว้เป็ นภารกิ จหน้าที่
ประจาของโรงเรี ยน
ในประเทศไทย(2561) มี รู ป แบบการจัด การรถรั บ ส่ งนัก เรี ย นที่ เป็ นทางการเพี ย งแห่ ง เดี ย ว คื อ
โรงเรี ยนบางปลาม้าสู งสุ มารผดุงวิทย์ จังหวัดสุ พรรณบุรี หรื อ บางปลาม้าโมเดล
โรงเรี ยนบางปลาม้าสู งสุ มารผดุงวิทย์ ได้มีรูปแบบการจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนที่ชดั เจนและน่าสนใจ
มากที่สุดว่ารู ปแบบการจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนอื่นๆ เป็ นความร่ วมมือระหว่าง ฝ่ ายบริ หารโรงเรี ยน
กับชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนโรงเรี ยนบางปลาม้า โดยโรงเรี ยนกาหนดให้ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นภารกิจหนึ่ ง
ของงานกิจการนักเรี ยน และแต่งตั้งครู ให้มีหน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
รู ปแบบการจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนแบบเป็ นทางการนี้ นับว่าเป็ นรู ปแบบการจัดการที่มีความยัง่ ยืน
และต่อเนื่ อง เพราะแม้วา่ จะมีการเปลี่ ยนผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน ภารกิ จทางด้านรถ
รับส่ งนักเรี ยนก็ยงั มีการดาเนินการต่อไป
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ อาจารย์บุษกร กานต์กาพล อดีตอาจารย์ฝ่ายปกครองโรงเรี ยนบางปลาม้า
สู งสุ มารผดุงวิทย์ จังหวัดสุ พรรณบุรี ได้ขอ้ มูลโดยสรุ ปว่า
(1)การจัดการรถรับส่ งนักเรี ยน เกิ ดขึ้นจากแนวคิ ดของ อ.บุษกรฯ ในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การดูแลนักเรี ยน โดยฝ่ ายบริ หารของโรงเรี ยนให้ความสาคัญและอนุญาตให้ดาเนินการ
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(2)สาเหตุที่ อ.บุษกรฯ ต้องจัดการรถรับส่ งนักเรี ยน มีที่มาจากปัญหาสาคัญ 2 ประการ คือ
ประการแรก ปั ญหาพฤติ กรรมที่ ไม่ พึงประสงค์ของนักเรี ยนในระหว่างเดิ นทางมาโรงเรี ยนและ
กลับไปยังบ้าน
ประการที่สอง ปั ญหาการเดิ นทางของนักเรี ยน ที่ไม่มีรถโดยสารประจาทางให้นกั เรี ยนใช้โดยสาร
เดินทางจากบ้านมายังโรงเรี ยนและกลับไปยังบ้าน
(3)กระบวนการสาคัญที่ก่อให้เกิด “บางปลาม้าโมเดล” ประกอบด้วย
3.1 รวบรวมคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่มาส่ งนักเรี ยนที่โรงเรี ยน ให้มาทาหน้าที่เป็ นสารวัตรนักเรี ยน
รายงานพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรี ยนให้แก่ครู ฝ่ายปกครอง (ต่อมาการรวมตัวนี้ ได้พฒั นาตัวเองเป็ น ชมรมรถ
รับส่ งนักเรี ยน)
3.2 จัดตั้งหัวหน้านักเรี ยนและรองหัวหน้าในรถรับนักเรี ยนทุกคัน ทาหน้าที่ในการตรวจสอบความ
ประพฤติ ของนักเรี ยนทุ กคนในรถ และตรวจสอบการทาหน้าที่ ขบั รถของผูข้ บั รถรับ ส่ งนักเรี ยนคันนั้น และ
รายงานให้ อ.บุษกรฯ ทราบ (ต่อมา ได้ต้ งั ชื่อนักเรี ยนที่ทาหน้าที่หวั หน้าและรองหัวหน้าว่า Hero on steer)
3.3 มีการติดต่อหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ขนส่ งและตารวจ ให้มาดาเนินการอบรมให้ความรู ้ในด้าน
ต่าง ๆ แก่ คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน (เป็ นจุ ดเริ่ มต้นของกระบวนการมี ส่วนร่ วมในการจัดการรถรับส่ งนักเรี ยน
โดย โรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการ)
3.4 โรงเรี ยนเป็ นแกนหลักและเป็ นผูจ้ ดั การแก้ไขปั ญหาของรถรับส่ งนักเรี ยนทั้งหมด เช่น การเกลี่ย
จานวนนักเรี ยนบนรถไปยังคันอื่ นเพื่ อมิ ให้แน่ นและเป็ นอันตราย การเป็ นผูเ้ จรจาตกลงเรื่ องค่าจ้างรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนระหว่างผูป้ กครองกับคนขับรถ การกาหนดวิธีการเข้ามารับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนและการทาประวัติ
การแก้ไขปั ญหาพิพาทระหว่างกลุ่มผูข้ บั รถโดยสารประจาทางกับกลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน เป็ นต้น
3.5 การให้ความสาคัญและเห็นประโยชน์ของการจัดการรถรับส่ งนักเรี ยน ที่นากลุ่มคนขับรถรับส่ ง
นักเรี ยนมาเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมของนักเรี ยน จากผูบ้ ริ หารและครู ท้ งั หมดของ
โรงเรี ยน ซึ่ งต่อมาได้กาหนดให้ ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน เป็ นกิ จกรรมหนึ่ งของภารกิ จงานดู แลนักเรี ยน (เป็ น
โรงเรี ยนของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทย ที่กาหนดให้ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นกิจกรรมของโรงเรี ยน)
หลังจากที่หน่วยงานภายนอก ได้แก่ สานักงานขนส่ งจังหวัดสุ พรรณบุรีกบั เจ้าหน้าที่ตารวจ เริ่ มเข้า
มาช่วยทางโรงเรี ยนในการอบรมให้ความรู ้แก่กลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนแล้ว วิธีการดาเนิ นการของโรงเรี ยนก็
เริ่ ม กระจายออกไปสู่ สั งคมและหน่ วยงานอื่ นๆ และได้รับ การตั้งชื่ อว่า “บางปลาม้าโมเดล” และถื อว่าเป็ น
ต้นแบบของการจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนที่ดีที่สุด และถูกนาไปถ่ายทอดแก่สถานศึกษาต่างๆ ทัว่ ประเทศ และแก่
เจ้าหน้าที่ขนส่ งของสานักงานขนส่ งจังหวัดต่างๆ
การดาเนินการของบางปลาม้าโมเดล วิเคราะห์ได้ดงั นี้
(1) รู ปแบบการดาเนิ นการของโรงเรี ยน ยังคงเป็ นไปตามที่ดาเนิ นการไว้เดิม ยังมิได้มีการพัฒนา
ปรับปรุ งรู ปแบบแต่อย่างใด ยังไม่มีการกาหนดคู่มือ ระเบียบข้อบังคับ หรื อมาตรการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการ
และการดาเนินการของแต่ละฝ่ ายที่ชดั เจน
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(2) การจัดการของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน เป็ นไปในลักษณะของการรวมกลุ่มเพื่อรักษาประโยชน์
ของสมาชิกและปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง มากกว่าเพื่อความปลอดภัย
(3) หน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่ วมกับโรงเรี ยน จะเข้ามาใน 2 ลักษณะ คือ ตามที่โรงเรี ยนร้อง
ขอหรื อขอความร่ วมมือ กับ เพื่อมาทาผลงาน
(4) รู ปแบบ ขั้นตอนและวิธีการของการดาเนิ นการของแต่ละฝ่ าย ยังไม่รูปแบบความสัมพันธ์เชิ ง
อานาจหน้าที่ ต่อกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะระหว่างโรงเรี ยนกับชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน แต่เป็ นรู ป แบบของ
ความสัมพันธ์ที่ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์และความต้องการของแต่ละฝ่ าย
(5) จากการตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนพบว่า มีรถรับส่ งนักเรี ยน 6 ประเภท ดังนี้
5.1 รถกระบะนัง่ ส่ วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย.2
5.2 รถตูน้ งั่ ส่ วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย.2
5.3 รถกระบะบรรทุก รย.3
5.4 รถบรรทุกส่ วนบุคคล (จดทะเบียนตามกฎหมายขนส่ ง)
5.5 รถโดยสารประจาทางและไม่ประจาทาง
5.6 รถโรงเรี ยน ที่จดทะเบียนตามกฎกระทรวงคมนาคมว่าด้วยรถโรงเรี ยน
รถรับส่ งนักเรี ยนทั้ง 6 ประเภทนี้ พบว่า กรณี รถกระบะตามกฎหมายรถยนต์ที่มีลกั ษณะเป็ นสอง
แถวและรถโดยสารสองแถว 6 ล้อตามกฎหมายขนส่ ง ส่ วนใหญ่จะมีการต่อเติมที่นงั่ ด้านท้ายออกไปจากตัวรถ
และทาประตูหรื อที่ก้ นั กันตกที่บนั ไดรถขั้นสุ ดท้ายแทนที่จะทาที่ขอบกระบะ บางคันไม่มีที่ก้ นั กันตก และมีที่นงั่
แถวกลางที่มิได้ยดึ ให้แน่นหนากับพื้นรถ กรณี รถตู ้ พบว่ารถบางคันได้ถอดเบาะที่นงั่ แบบแถวตอนออกและใส่
ที่นงั่ แบบแถวยาว ซึ่ งบ่งบอกว่า ยังไม่มีกระบวนการจัดการเพื่อความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน
จากการวิเคราะห์ จะเห็ นได้ชดั เจนว่า รู ปแบบการจัดการรถรับส่ งนักเรี ยน เป็ นไปในลักษณะของ
เครื อข่ายที่ ประสานประโยชน์ร่วมกัน แต่เป็ นการรวมกันแบบกึ่ งเป็ นทางการ ไม่มีรูปแบบความสัมพันธ์ เชิ ง
อานาจหน้าที่ ที่มีระเบี ยบรองรับอย่างชัดเจน ในด้านของชมรมรถรั บส่ งนักเรี ยนซึ่ งเป็ นกลไกผูป้ ฏิ บตั ิ ในการ
ขับเคลื่ อนความปลอดภัยของรถที่ใช้รับส่ งนักเรี ยน ก็ทาหน้าที่ ในด้านของกลุ่มผลประโยชน์ จึงส่ งผลให้ บาง
ปลาม้าโมเดล ยังไม่สามารถสร้างมิติของความปลอดภัยแก่รถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนได้จริ ง หากพัฒนารู ปแบบ
การจัดการให้มีความชัดเจนเป็ นระบบ กาหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ ายให้ชดั เจน กาหนดมาตรการร่ วมกันที่
เกี่ยวกับความปลอดภัย โดยมีกลไกหลักการขับเคลื่อนในรู ปของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ที่ประกอบด้วยภาค
ส่ วนต่างๆ ก็จะส่ งผลให้เกิ ดกระบวนการจัดการเพื่อความปลอดภัยของรถที่ นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนและความ
พร้อมของคนขับเกิดขึ้น
บางปลาม้าโมเดล ในครั้งก่อนกับในวันนี้ จึงยังไม่มีมิติของการจัดการทางด้านความปลอดภัย รถที่
นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่ยงั คงมีลกั ษณะที่ไม่ปลอดภัย เหมือนกับรถรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนอื่นๆ ที่
ไม่มีการจัดการใดๆ ทั้งนี้ เป็ นเพราะทุกฝ่ ายต่างแสดงบทบาทหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่ งหาก
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ทุ ก ฝ่ ายปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ดและบทบาทหน้าที่ ไปสู่ เป้ าหมายเดี ยวกัน คื อ ความปลอดภัย ของนัก เรี ย น การ
ขับเคลื่อนความปลอดภัยของ บางปลาม้าโมเดล ก็จะเกิดขึ้นในรู ปของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน

ภาพแสดง รถรับส่ งนักเรียนของโรงเรียนบางปลาม้ าสู งสุ มารผดุงวิทย์
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2) รู ปแบบกึ่งทางการ หมายถึ ง ความสมัครใจจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนโดยครู ของโรงเรี ยนคนใดคน
หนึ่ งหรื อหลายคน โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนไม่แต่งตั้งหรื อมอบหมายให้เป็ นหน้าที่หรื อเป็ นภารกิ จของโรงเรี ยน
แต่ยนิ ยอมให้ครู คนนั้นจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนในนามของโรงเรี ยนได้
ในประเทศไทย(2561) มี รู ป แบบการจัด การรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นแบบกึ่ ง ทางการหลายแห่ ง เช่ น
โรงเรี ยนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ จังหวัดนครศรี ธรรมราช, โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยา 2 จังหวัดสงขลา, โรงเรี ยน
สิ งห์บุรี จังหวัดสิ งห์บุรี, โรงเรี ยนสตรี อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง, โรงเรี ยนอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
การจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนเหล่านี้ จะมีลกั ษณะใกล้เคียงกับรู ปแบบที่เป็ นทางการ หรื อ
คล้ายๆ กับรู ปแบบของบางปลาม้าโมเดล แต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่ ครู ที่จดั การเรื่ องรถรับส่ งนักเรี ยนของ
โรงเรี ย นในรู ป แบบกึ่ ง ทางการนี้ ล้วนแต่ ท าขึ้ น ด้วยความสมัค รใจของตนเอง ไม่ มี น โยบายหรื อค าสั่ งจาก
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสั่ งการหรื อมอบหมายให้ดาเนิ นการ และทางผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนก็ ไม่ข ดั ข้องที่ ค รู ค นนั้นจะ
จัดการรถรับส่ งนักเรี ยนในนามของโรงเรี ยน เพราะเป็ นผลดีต่อโรงเรี ยนและนักเรี ยน
การจัดการรถรั บส่ งนักเรี ยนแบบกึ่ งทางการนี้ หากครู ที่ทาหน้าที่ ดูแลรถรั บส่ งนักเรี ยนย้ายไปอยู่
โรงเรี ยนแห่ งอื่น หรื อย้ายไปทาหน้าที่อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องหรื อไม่มีเวลามาดาเนินการ ก็จะส่ งผลให้การจัดการรถ
รับส่ งนักเรี ยนนั้นต้องยุติลง เพราะไม่มีครู คนใดดาเนินการต่อไปได้
การจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนแบบกึ่งทางการนี้ ส่ วนใหญ่มกั จะใช้วิธีรวบรวมคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน
เป็ นกลุ่ ม หรื อจัดตั้งเป็ นชมรมรถรับ ส่ งนักเรี ยนเพื่ ออยู่ในการกากับดู แลของครู คนนั้น ในส่ วนของคนขับ รถ
รับส่ งนักเรี ยนก็จะมีหลักประกันถึงความยัง่ ยืนในการประกอบอาชี พนี้ เพราะครู จะไม่ออกหนังสื อขึ้นทะเบียน
เป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนให้แก่คนขับรายอื่นที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกของกลุ่มหรื อชมรม
โรงเรียนท่ านครญาณวโรภาสอุทิศ จ.นครศรีธรรมราช
เป็ นรู ปแบบการจัดการที่เกิ ดขึ้นโดยแนวคิดของ อาจารย์สุนทร ทองเอียด มิได้เกิ ดขึ้นจากนโยบาย
ของโรงเรี ยน แต่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนอนุ ญาตให้ดาเนิ นการได้ และมิได้กาหนดเป็ นภารกิจของโรงเรี ยน
สาเหตุที่ อาจารย์สุนทร ทองเอียด จัดการรถรับส่ งนักเรี ยน เพราะที่ต้ งั ของโรงเรี ยนอยูน่ อกเมืองและ
ไม่ได้อยูใ่ นแหล่งหรื อติดกับชุมชน ถนนเป็ นดินลูกรัง ไม่มีรถโดยสารประจาทางผ่าน ทาให้นกั เรี ยนเดินทางจาก
บ้านมาโรงเรี ยนเป็ นไปด้วยความยากลาบาก และจะเป็ นสาเหตุให้นกั เรี ยนใช้จกั รยานยนต์มาโรงเรี ยน ส่ งผลให้
เกิดอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางและพฤติกรรมหนีโรงเรี ยน
อาจารย์สุนทร ทองเอียด แก้ปัญหาด้วยการประชุมผูน้ าชุมชนร่ วมกับครู ของโรงเรี ยน(กระบวนการมี
ส่ วนร่ วม) เพื่อจัดหารถรับส่ งนักเรี ยน โดยที่ประชุมร่ วม(ครู ท้ งั โรงเรี ยนกับผูน้ าชุ มชนในท้องถิ่น) มอบหมายให้
อ.สุ นทรฯ ทาหน้าที่ดูแลงานรถรับส่ งนักเรี ยนแต่ยงั มิได้กาหนดเป็ นวาระหรื อกิจกรรมของโรงเรี ยน
การจัดการรถรั บส่ งนักเรี ยน มิ ได้ต้ งั เป็ นชมรมรถรั บส่ งนักเรี ยน แต่รถรับส่ งนักเรี ยนทุ กคัน ต้อง
ขึ้นอยูใ่ นการควบคุมและกากับดู แลจาก อ.สุ นทรฯ โดยได้กาหนดให้มีการจัดทาประวัติ กาหนดระเบียบต่างๆ
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การประเมิ นพฤติ ก รรมการขับรถของคนขับ การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงในเส้ นทาง ขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ เมื่ อเกิ ด
อุบตั ิเหตุ การอบรมให้ความรู ้ คณะกรรมการตรวจสภาพรถรับส่ งนักเรี ยน เป็ นต้น
ผูข้ บั รถจะต้องสมัครเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนกับทางโรงเรี ยนไว้ก่อน จะนารถมารับส่ งนักเรี ยนโดย
ทันทีไม่ได้ จะต้องรอให้ อ.สุ นทรฯ เป็ นผูก้ าหนดว่าจะให้รับนักเรี ยนคนใดที่ใด รวมถึงอัตราค่าจ้าง ซึ่ งคนขับรถ
ไม่มีสิทธิ กาหนดค่าโดยสารด้วยตนเอง
ในส่ วนของนักเรี ยนและผูป้ กครอง ก็ไม่มีสิ ทธิ เลื อกรถรั บส่ งนักเรี ยนว่าจะขึ้ นคันใด โดยจะต้อง
เขี ยนใบสมัครใช้รถรั บส่ งนักเรี ยนและแผนที่ ที่ต้ งั ของบ้านและจุ ดขึ้ นลงรถไว้ หลังจากนั้น อ.สุ นทรฯ จึงจะ
กาหนดให้ว่าขึ้ นรถคันใด ค่าโดยสารเท่ าใด โดยการประชุ มร่ วมกับ คนขับ รถรับส่ งนักเรี ยนทางโรงเรี ยน ไม่
อนุ ญาตให้นักเรี ยน นารถจักรยานยนต์ไปโรงเรี ยน เว้นแต่ได้รับอนุ ญาตจากโรงเรี ยน เพราะมีเหตุผลที่ จาเป็ น
และสมควร
จากการตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยน พบว่า รถรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนทั้งหมดเป็ นรถกระบะนัง่
บุคคล รย.2 และรถสองแถวโดยสารประจาทาง ไม่อนุ ญาตให้ใช้รถตู แ้ ละรถอย่างอื่ น จานวนนักเรี ยนบนรถ
เฉลี่ ยที่ 20 คน เพราะการกาหนดจานวนนักเรี ยนโดย อ.สุ นทร แต่รถบางคันมีการต่อเติมที่นั่งด้านท้ายกระบะ
และรถบางคันมีที่ก้ นั กันตก ขณะที่รถส่ วนใหญ่ไม่มีที่ก้ นั กันตก
ผลการวิเคราะห์
1. เป็ นระบบการจัดการที่มีครู ที่ทาหน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นผูจ้ ดั การเบ็ดเสร็ จแต่เพียงผูเ้ ดียว
มีความยากต่อการพัฒนาปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการ
2. คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนต้องยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบที่ถูกกาหนดขึ้น
3. การตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ ว
4. เป็ นการจัดการเพื่อให้เกิดความมีระเบียบและความคล่องตัวในการจัดการรถรับส่ งนักเรี ยน
5. หากมีการเปลี่ยนแปลงครู ที่ทาหน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน อาจมีผลต่อการดาเนินการของครู ที่มา
รับหน้าที่ต่อ เพราะเป็ นการจัดการที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าการจัดการตามระเบียบแบบแผน
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โรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยา2 จ.สงขลา
โรงเรี ยนเป็ นผูจ้ ดั การรถรับส่ งนักเรี ยน โดยให้รองผูอ้ านวยการและครู ฝ่ายปกครองทาหน้าที่ดูแลรถ
รับส่ งนักเรี ยน และจัดตั้งชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยน มีการกาหนดระเบียบต่างๆ เพื่อให้กลุ่มผูข้ บั รถ
รับส่ งนักเรี ยนปฏิ บตั ิ มี การจัดทาประวัติคนขับรถและรถที่ นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน ตามระเบี ยบของกรมการ
ขนส่ งทางบก
รถรับส่ งนักเรี ยนที่ พบ เป็ นรถตูแ้ ละรถกระบะลักษณะสองแถว รย.2 และ รย.3 และมีรถโดยสาร
ประจาทางสองแถวส่ วนหนึ่ง รถที่มีลกั ษณะสองแถวส่ วนใหญ่ต่อเติมที่นงั่ ท้ายรถ
ผลการวิเคราะห์ โรงเรี ยนเข้ามาจัดการรถรั บส่ งนักเรี ยน เพื่ อให้นักเรี ยนมีรถเดิ นทางมาโรงเรี ยน
และมีความสะดวกในการควบคุมและกากับดูแลระดับหนึ่ง และการที่คนขับรถรวมกับเป็ นชมรมฯ ส่ งผลให้การ
ขับเคลื่อนต่างๆ ของโรงเรี ยนเป็ นไปโดยสะดวก ผ่านทางคณะกรรมชมรม
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โรงเรียนสิ งห์ บุรี จ.สิ งห์ บุรี
เป็ นรู ป แบบการจัด การที่ เกิ ด ขึ้ นโดย อาจารย์อ ดิ ศ ัก ดิ์ อารี ศ รี ส ม ครู ที่ ท าหน้ า ที่ ฝ่ ายปกครอง
โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมิได้กาหนดให้เป็ นนโยบายหรื อวาระของโรงเรี ยน และไม่ได้ให้ความสาคัญแก่การจัดการ
รถรับส่ งนักเรี ยน รู ปแบบการจัดการจึงเป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะส่ วนตัวระหว่างครู ที่ทาหน้าที่ดูแล
รถรับส่ งนักเรี ยนกับกลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน มากกว่าความสัมพันธ์แบบทางการระหว่างโรงเรี ยนกับกลุ่มผู ้
ขับรถรับส่ งนักเรี ยน
จากการศึกษาพบว่า
(1) ได้จดั ทาประวัติรถและคนขับ และได้รับความร่ วมมือจากคนขับรถในระดับหนึ่ ง แต่คนขับรถ
รับส่ งนักเรี ยนบางส่ วนเป็ นครู ในโรงเรี ยนไม่ให้ความร่ วมมือ เช่น ไม่เข้าร่ วมประชุม ไม่จอดรถรับนักเรี ยนในจุด
ที่กาหนด เป็ นต้น
(2) ผูข้ บั รถรั บ ส่ งนัก เรี ยนมิ ได้มี ก ารรวมตัวกัน เป็ นชมรมหรื อเป็ นกลุ่ ม ที่ มี ค วามสั ม พันธ์ ต่อกัน
ลักษณะต่างคนต่างอยู่ จึงทาให้เกิ ดปั ญหาในการร่ วมมือกัน ส่ งผลต่อการจัดการปั ญหาต่างๆ ของครู ที่ดูแลรถ
รับส่ งนักเรี ยน
(3) มีรถที่ชาวบ้านนามารับส่ งนักเรี ยนดังนี้
3.1 รถกระบะที่จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์ รย.2
3.2 รถตูส้ ่ วนบุคคล รย.2
3.3 รถกระบะบรรทุกส่ วนบุคคล รย.3
3.4 รถโดยสารประจาทางและไม่ประจาทาง
รถรับส่ งนักเรี ยนที่เป็ นรถกระบะ ส่ วนใหญ่มีการต่อเติมที่นงั่ ด้านท้าย มีที่ก้ นั กันตกบ้างเป็ นบางคัน
และมีรถตูบ้ างคันดัดแปลงเบาะที่นงั่ เป็ นแบบแถวยาว
ผลการวิเคราะห์ เป็ นการจัดการเพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการดาเนินการ และหากครู
ที่ทาหน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนพ้นจากการทาหน้าที่ไปแล้ว การจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนอาจไม่มีการดาเนินการ
ต่อไป
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โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง
เป็ นรู ปแบบการจัดการรถรับ ส่ งนักเรี ยนที่ เกิ ดขึ้ นโดยครู ที่ทาหน้าที่ ฝ่ายปกครอง โดยฝ่ ายบริ หาร
อนุ ญาตให้ดาเนิ นการในนามของโรงเรี ยน แต่ไม่มีการจัดตั้งเป็ นชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครู ที่ ดูแลรถรั บ ส่ งนัก เรี ยน เป็ นความสั ม พันธ์ ที่ เกิ ดขึ้ นจากระเบี ยบของกรมการขนส่ งทางบก ที่ ก าหนดให้
โรงเรี ยนเป็ นผูอ้ อกหนังสื อรั บรองให้แก่ คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนเพื่อนาไปขออนุ ญาต และโรงเรี ยนได้มีการ
จัดท าและเก็ บ ประวัติค นขับ และข้อมู ล ของรถที่ ม าขออนุ ญ าตไว้ แต่ มิ ไ ด้มี ก ารจัดการหรื อก าหนดระเบี ย บ
ข้อบังคับใดๆ ระหว่างโรงเรี ยนกลับกลุ่มผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยน
จากการตรวจสอบรถที่ชาวบ้านนามารับส่ งนักเรี ยน พบว่า มีรถดังนี้
1 รถกระบะที่จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์ รย.2
2 รถตูส้ ่ วนบุคคล รย.2
3 รถกระบะบรรทุกส่ วนบุคคล รย.3
4 รถบรรทุกส่ วนบุคคลตามกฎหมายขนส่ ง
5 รถโดยสารประจาทางและไม่ประจาทาง
และไม่พบว่า รถที่มีลกั ษณะสองแถวมีการต่อเติมที่นงั่ ด้านท้าย และไม่พบว่ารถตูม้ ีการเปลี่ยนแปลง
เบาะที่นงั่
ผลการวิเคราะห์ เป็ นรู ปแบบที่เกิ ดขึ้นเพราะหน้าที่ กาหนด และเพื่อให้เกิ ดความสะดวกและความ
คล่องตัวในการดาเนินการของโรงเรี ยน ไม่มีความสัมพันธ์เชิงอานาจหน้าที่ต่อกัน
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โรงเรียนอู่ทอง จ.สุ พรรณบุรี
รู ปแบบการจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนเกิดขึ้นโดยครู ที่ทาหน้าที่ฝ่ายปกครอง มีการจัดตั้งเป็ นชมรมรถ
รับส่ งนักเรี ยน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนอนุ ญาตให้ดาเนิ นการแต่มิได้กาหนดเป็ นวาระหรื อกิจกรรมของโรงเรี ยน เป็ น
รู ปแบบความสัมพันธ์แบบส่ วนตัวและไม่เป็ นทางการ
จากการศึกษาพบว่า
(1) คนขับ รถรั บ ส่ งนักเรี ย นบางส่ วนให้ค วามร่ วมมื อกับ ครู ขณะที่ บ างส่ วนไม่ ให้ค วามร่ วมมื อ
ต่อมาได้ยกเลิกชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน เนื่องจากคนขับรถไม่ร่วมมือกันและเป็ นการรวมตัวกันแบบหลวมๆ
(2) โรงเรี ยนมีการจัดทาประวัติคนขับและเอกสารที่เกี่ยวกับรถ แต่ไม่มีระเบียบอย่างอื่นๆ
(3) มีรถที่ชาวบ้านนามารับส่ งนักเรี ยนดังนี้
3.1 รถกระบะที่จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์ รย.2
3.2 รถตูส้ ่ วนบุคคล รย.2
3.3 รถกระบะบรรทุกส่ วนบุคคล รย.3
3.4 รถบรรทุกส่ วนบุคคลตามกฎหมายขนส่ ง
3.5 รถโดยสารประจาทางและไม่ประจาทาง
รถรับส่ งนักเรี ยนที่เป็ นรถกระบะส่ วนใหญ่มีการต่อเติมที่นงั่ ด้านท้าย มีที่ก้ นั กันตกบ้างเป็ นบางคัน
และมีรถตูบ้ างคันดัดแปลงเบาะที่นงั่ เป็ นแบบแถวยาว
ผลการวิเคราะห์ เป็ นการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ และหากครู ที่ทาหน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
พ้นจากการทาหน้าที่ไปแล้ว การจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนอาจไม่มีการดาเนินการต่อไป

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

8-10

โครงการศึกษาวิจยั : การขับเคลือ่ นมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรี ยน

3) รู ปแบบเฉพาะโรงเรี ยน หมายถึ ง การจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนที่เป็ นรู ปแบบเฉพาะของโรงเรี ยนนั้น
เช่ น รู ป แบบโรงเรี ยนช่ วยจ่ายค่าจ้างรถส่ วนหนึ่ ง ของโรงเรี ยนพลู หลวงวิทยา จังหวัดตาก และ รู ปแบบการ
จัดการรถรับส่ งนักเรี ยนโดยชมรมผูป้ กครอง ของโรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา จ.ตาก
โรงเรี ยนพลู หลวงวิทยา เป็ นโรงเรี ยนในความอุปถัมภ์ของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดการศึกษา
เอกชน ทางโรงเรี ยนช่ วยผูป้ กครองนักเรี ยนจ่ายค่าจ้างรถรับส่ งนักเรี ยนให้แก่ คนขับรถส่ วนหนึ่ ง โดยใช้เงิ นที่
ได้รับ การอุ ดหนุ น จากรั ฐ จ่ายเป็ นค่าจ้างรถรั บ ส่ งนัก เรี ยน และอี ก ส่ วนหนึ่ งคนขับ รถไปเก็ บ จากผูป้ กครอง
นักเรี ยนโดยตรง
รู ปแบบการจัดการของโรงเรี ยน มี ครู ทาหน้าที่ ดูแล เพื่ อให้นักเรี ยนในถิ่ นกันดานหรื อที่ ห่างไกล
สามารถเดิ นทางมาโรงเรี ยนได้ดว้ ยรถรับส่ งนักเรี ยนของชาวบ้าน โดยโรงเรี ยนจะเป็ นผูจ้ ่ายค่ารถของนักเรี ยน
ให้ก ับ ผูข้ บั รถส่ วนหนึ่ ง อี ก ส่ วนหนึ่ งเก็ บ จากผูป้ กครอง กรณี นัก เรี ยนที่ ได้รับ การยกเว้นเพราะยากจน ทาง
โรงเรี ยนจะเป็ นผูจ้ ่ายค่ารถให้ท้ งั หมด
รู ปแบบการจัดการใช้วธิ ี พูดคุยประชุมและขอความร่ วมมือ
รถรับส่ งนักเรี ยนที่พบเป็ นรถตูแ้ ละรถกระบะ รย.2 และ รย.3 ไม่มีการต่อเติมที่นงั่ ด้านท้าย และรถตู ้
บางคันมีการดัดแปลงเบาะที่นงั่
ผลการวิเคราะห์ เป็ นการจัดการที่ มี ล ัก ษณะกึ่ งการจ้าง แต่ ค นขับ รถก็ มี สิ ท ธิ รับ ส่ ง นัก เรี ย นของ
โรงเรี ยนอื่นได้ดว้ ย
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โรงเรียนนวมินทราชิ นูทิศ สตรีวทิ ยา พุทธมณฑล
โรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิท ยา พุ ท ธมณฑล ได้มี ก ารจัด การรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นโดยชมรม
ผูป้ กครอง ชมรมฯ จะเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บเงิ นค่าจ้างรถรับส่ งนักเรี ยนจากผูป้ กครองแล้วนาไปจ่ายให้แก่ คนขับรถ
ชมรมฯ เป็ นผูจ้ ดั รถและกาหนดเส้ นทางวิ่งรั บ ส่ งนัก เรี ยนให้แก่ ค นขับ รถที่ เข้าร่ วมรั บ ส่ งนักเรี ยน รถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนที่ไม่อยูภ่ ายใต้การดาเนินการของชมรมผูป้ กครอง จะไม่สามารถวิง่ รับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนได้
รู ปแบบการจัดการใช้วธิ ี พูดคุยประชุมและขอความร่ วมมือ
รถรับส่ งนักเรี ยนที่พบเป็ นรถตูแ้ ละรถกระบะ รย.2 และ รย.3 มีการต่อเติมที่นงั่ ด้านท้าย
ผลการวิเคราะห์ เป็ นการจัดการโดยกลุ่ มผลประโยชน์ ที่ เข้ามาดาเนิ นการแทนโรงเรี ยนคนขับรถ
เพื่อแบ่งปั นผลประโยชน์และรายได้ และมีการใช้สติกเกอร์ สัญญาลักษณ์เป็ นรถร่ วมบริ การรับส่ งนักเรี ยน

จากการศึกษา พบว่า นอกจากการจัดการรถรับส่ งนักเรี ยน 3 รู ปแบบดังที่กล่าวมานี้ โรงเรี ยนส่ วนใหญ่
ก็มิได้มีการจัดการใดๆ แก่รถรับส่ งนักเรี ยนเลย ซึ่ งมาจากสาเหตุหลายๆ ประการ เช่ น ภาระหน้าที่ งานประจา
ทางด้านการสอนมีมากจนไม่มีเวลามาดจัดการเรื่ องรถรับส่ งนักเรี ยน ไม่ใช่หน้าที่ของครู ไม่มีนโยบายหรื อคาสั่ง
ให้ปฏิ บตั ิ และ โรงเรี ยนยังมองไม่เห็ นความสาคัญทางด้านความปลอดภัยของนักเรี ยนในระหว่างเดิ นทางมา
โรงเรี ยนและกลับไปยังบ้านพักด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน เป็ นต้น

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

8-12

โครงการศึกษาวิจยั : การขับเคลือ่ นมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรี ยน

อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มิได้มีการจัดการใดๆ แก่รถรับส่ งนักเรี ยน ก็จะมอบหมายให้ครู คน
ใดคนหนึ่ ง ทาหน้าที่ในการออกหนังสื อรับรองตามแบบที่กรมการขนส่ งทางบกกาหนดให้แก่คนขับรถรับส่ ง
นัก เรี ย นที่ ม าขอ เพราะต้องการให้นัก เรี ยนมี รถเดิ น ทางมาโรงเรี ย น โดยมิ ได้ดาเนิ น การตรวจสอบรถหรื อ
สอบถามสัมภาษณ์คนขับรถที่มายื่นขอแต่อย่างใด
2. การจัดการโดยกลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรียน
พบว่า กลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนในบางพื้นที่ ได้มีการรวมตัวกันในลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) สมาคมรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นจัง หวัดสตู ล เป็ นสมาคมที่ เกิ ด จากการรวมตัวกัน ของคนขับ รถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนในจังหวัดสตู ล เพื่ อคุ ม้ ครองประโยชน์ และร่ วมกับ หน่ วยงานราชการของรั ฐ เช่ น ส านัก งานขนส่ ง
จังหวัดสตูล สถานศึกษา ฯ เพื่อจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนร่ วมกัน แต่ยงั มิได้มีการดาเนิ นการใดๆ กับหน่ วยงาน
ราชการ
2) ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนโรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยา 2 และชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนโรงเรี ยนบางปลาม้า
เป็ นชมรมที่ เกิ ด ขึ้ น จากการรวมตัวของคนขับ รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น ในลัก ษณะเพื่ อ เป็ นตัว แทนในการรั ก ษา
ประโยชน์ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล และการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐและโรงเรี ยน แต่
ยัง มิ ไ ด้มี ก ารด าเนิ น การร่ วมกับ โรงเรี ยนและหน่ วยงานภาครั ฐ ทางด้านการจัดการเพื่ อ ความปลอดภัย ของ
นักเรี ยนในระหว่างเดินทางที่ชดั เจน
3) กลุ่ ม คนขับ รถรั บ ส่ งนัก เรี ย นอ าเภอแก่ ง หางแมว เกิ ด ขึ้ น จากการรวมตัวของคนขับ รถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนในอาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เนื่ องจากถู กเจ้าหน้าที่ของสานักงานขนส่ งจังหวัดจันทบุรีและ
เจ้าหน้าที่ ตารวจของสถานี ตารวจแก่งหางแมว ทาการจับกุมมิให้นารถที่ ไม่ได้รับอนุ ญาตมาใช้รับส่ งนักเรี ยน
เมื่ อเดื อนมิถุนายน 2560 เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนให้แก่ กลุ่มคนขับรถรับส่ ง
นักเรี ยน โดยเฉพาะปั ญหาเรื่ องการเดิ นทางของนักเรี ยนให้ได้ เป็ นผลให้ครู และผูป้ กครองนักเรี ยน ต้องเป็ น
สื่ อกลางในการเจรจากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และยินยอมให้นารถที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้รับส่ งนักเรี ยนได้
กลุ่ มคนขับรถรั บส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่ งหางแมว ได้คิดค้นและรวมตัวกันจัดการความปลอดภัย
ให้แก่นกั เรี ยนในระหว่างเดินทางด้วยตนเอง โดยไม่มีหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานอื่นใดเข้าไปส่ งเสริ มให้
ความรู ้หรื อร่ วมกันแก้ไขปั ญหา ได้แก่
- การจัดให้นกั เรี ยนชายและหญิง นัง่ แยกจากกัน ไม่ให้นงั่ ติดกัน
- การจัดให้มีหวั หน้านักเรี ยนประจารถ
- การจัดให้มีประตูที่ก้ นั กันตก ด้วยกลอน 2 ชั้น
- การจัดให้มีระบบสัญญาณเตื อนประตูที่ก้ นั กันตกปิ ดไม่สนิ ทก่อนออกรถหรื อเปิ ดในขณะรถวิ่ง
ด้วยไฟและเสี ยง
วิธีการจัดการเพื่อความปลอดภัยของกลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมว ทางโครงการ
ศึกษาวิจยั ได้นารู ปแบบของระบบสัญญาณเตือนประตูที่ก้ นั กันตกนี้ มาใช้กาหนดเป็ นมาตรฐานความปลอดภัย
ประการหนึ่งของรถรับส่ งนักเรี ยน
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ข้ อสั งเกตและข้ อแนะนาที่ได้ จากการสั มภาษณ์ ครู ที่ดูแลรถรั บส่ งนั กเรี ยน คนขับรถ ในพื้นที่ที่มีการ
จัดการรถรับส่ งนักเรียนอยู่แล้ ว
1. นอกจากมีชุดความรู ้ เป็ นคู่มือการดาเนิ นงานของภาคส่ วนต่างๆ ของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนแล้ว
กลุ่มผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ที่ทาหน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน มีความวิตกกังวลต่อการทาหน้าที่ในฐานะเป็ น
แกนหลักของจุดจัดการ หากไม่มีกฎหมายหรื อระเบี ยบใดๆ ที่มีสภาพบังคับเป็ นกฎหมายให้อานาจหน้าที่ไว้
อย่างชัดเจน
2. กลุ่มผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ที่ทาหน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิ การและ
หน่ วยงานบังคับบัญชาที่ ข้ ึ นตรง กาหนดเป็ นคาสั่งให้ทุกโรงเรี ยนต้องปฏิ บตั ิ นาชมรมรถรั บส่ งนักเรี ยน เป็ น
กิ จกรรมหนึ่ งของโรงเรี ยน ก าหนดให้ มี ค รู และครู ผูช้ ่ วยท าหน้าที่ โดยตรง และมี รางวัล ในรู ป ของขั้นพิ เศษ
นอกเหนือจากขั้นปกติ เพื่อเป็ นการจูงใจและตอบแทนครู ที่มาทาหน้าที่น้ ี
3. กลุ่มผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยน ยินดี ร่วมเป็ นเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกับโรงเรี ยน และให้ความสาคัญ
กับการจัดการเพื่อความปลอดภัยในมิติต่างๆ ของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน แต่มีความวิตกกังวลต่อคนขับรถ
บางคนที่ไม่เข้าร่ วมเครื อข่าย และที่เกิดขึ้นใหม่โดยไม่เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
4. กลุ่ มผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยน เสนอความเห็ นว่า การจัดตั้งชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ ที่ มีหลาย
โรงเรี ย นอยู่ใกล้เคี ยงกัน ควรจัดตั้งเป็ นชมรมรถรั บ ส่ งนักเรี ยนระดับ อาเภอ แทนการจัดตั้งเป็ นชมรมระดับ
โรงเรี ยน เพราะจะทาให้การขับเคลื่อนต่างๆ ไปในทิศทางและวาระเดียวกัน
5. กลุ่มผูป้ ระกอบการรถโดยสารประจาทางและผูข้ บั รถโดยสารประจาทาง ยอมรับและเห็ นด้วยกับ
การที่ชาวบ้านนารถมารับส่ งนักเรี ยนไปโรงเรี ยน แต่ควรมีกติการ่ วมกัน โดยไม่รับนักเรี ยนที่อยูใ่ นเส้นทางเดิน
รถโดยสารประจาทาง และต้องการให้โรงเรี ยนและสานักงานขนส่ งทาหน้าที่ร่วมกันเป็ นผูเ้ จรจาไกล่เกลี่ยระงับ
ข้อพิพาท
6. สถานตรวจสภาพรถเอกชน รับทาหน้าที่ตรวจสภาพรถรับส่ งนักเรี ยนทุ กคัน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสภาพรถตามกฎหมายรถยนต์ 45 รายการ และตามที่โครงการศึกษาวิจยั กาหนดเพิ่มขึ้น และกลุ่มผู ้
ขับรถรับส่ งนักเรี ยนยินดีนารถเข้ารับการตรวจสภาพที่ ตรอ. ก่อนนารถไปขออนุ ญาตรับส่ งนักเรี ยนกับเครื อข่าย
รับส่ งนักเรี ยน./
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บทที่ 9 แนวคิดการจัดการความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรียนด้ วยเครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน
1. บทนา
ที่ ผ่านมา การจัดการให้รถรั บ ส่ งนัก เรี ยนมี ค วามปลอดภัย ไม่เกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ เป็ นการจัดการโดยอาศัย
ข้อกาหนดตามกฎหมายที่ใช้ในการแบ่งแยกประเภทรถสาหรับการจดทะเบี ยนใช้รถและชาระภาษี มาใช้เป็ น
หลักเกณฑ์ในการอนุ ญาตให้ใช้รถยนต์รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน โดยอนุ ญาตให้เฉพาะรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล ที่มีที่
นั่งเกิ น 7 คน แต่ไม่เกิ น 12 คน หรื อรถยนต์ รย.2 ที่ เป็ นรถตู ห้ รื อรถกระบะลักษณะสองแถว เท่านั้น ที่ มีสิทธิ
ขอรับอนุ ญาตใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนได้ ส่ วนรถยนต์ประเภทอื่นๆ ที่มิใช่ รถยนต์ รย.2 ที่มีนงั่ เกิน 7 คนแต่ไม่
เกิ น 12 คน ไม่ว่าจะเป็ นรถตู ห้ รื อรถกระบะลักษณะสองแถว ก็ตาม ก็ไม่สามารถขออนุ ญาตใช้รับ จ้างรับส่ ง
นักเรี ยนได้ ซึ่ งเริ่ มดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปั จจุบนั
หลัก การในการพิ จารณาอนุ ญ าตดังกล่ าว ยึด การจดทะเบี ยนใช้รถเป็ นส าคัญ อนุ ญ าตให้ ใช้รถรั บ จ้างรั บ ส่ ง
นั ก เรี ย นได้เฉพาะรถยนต์ ที่ จ ดทะเบี ย นเป็ นรถยนต์ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คล เท่ า นั้ น แต่ ถ้ า รถลัก ษณะเดี ย วกัน นั้ น
จดทะเบียนเป็ นรถยนต์ใช้งานอย่างอื่นๆ เช่น รถยนต์บรรทุกก็ไม่สามารถขอรับอนุ ญาตใช้รับส่ งนักเรี ยนได้ ซึ่ ง
โดยหลักการนี้ ถ้าเป็ นแนวคิดหลักการที่ทาให้เกิดความปลอดภัยได้จริ ง รถรับส่ งนักเรี ยนทุกคันที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนได้ จะต้องไม่มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นแต่อย่างใด แม้เป็ นรถที่ผา่ นการตรวจสภาพรถสาหรับ
ใช้งานเป็ นรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลมาแล้ว
แต่ในสถานการณ์ความจริ งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปรากฏว่า รถรับส่ งนักเรี ยนทั้งที่ได้รับอนุ ญาตและที่
ไม่ได้รับ อนุ ญ าต รวมถึ งรถโดยสารประเภทต่ างๆ ที่ จดทะเบี ยนตามกฎหมายการขนส่ งทางบกและรถที่ จด
ทะเบียนเป็ นรถโรงเรี ยนสี เหลืองคาดสี ดาตามกฎหมายการขนส่ งทางบก ที่นามาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนด้วย ก็มี
อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องเช่ นกัน มีนกั เรี ยนได้รับบาดเจ็บและเสี ยชี วิต มีนกั เรี ยนกระเด็นหลุดออกมานอก
ตัวรถ หลงลืมนักเรี ยนไว้ในรถ ดังข่าวที่ปรากฏทางสื่ อมวลชนและที่กล่าวไว้ในบทก่อนนี้
สถานการณ์ อุบ ตั ิ เหตุ ที่ เกิ ดขึ้ น บ่งชี้ ให้เห็ นได้อย่างประจักษ์ชัดว่า แนวคิ ดและหลักการอนุ ญ าตให้
เฉพาะรถยนต์นงั่ ส่ วนบุ คคล เกิ น 7 คน แต่ไม่เกิ น 12 คน ใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนได้น้ นั ไม่สามารถทาให้รถ
รับส่ งนักเรี ยนนั้นมีความปลอดภัยเกิ ดขึ้นจริ งแต่อย่างใด และในขณะเดี ยวกัน ภาครัฐก็ไม่สามารถดาเนิ นการ
ด้วยวิธีการใดๆ เพื่อบังคับให้รถรับส่ งนักเรี ยนประเภทอื่นๆ ที่มิใช่รถยนต์ รย.2 หยุดวิ่งรับส่ งนักเรี ยนได้ เพราะ
ผลจากการบังคับใช้กฎหมายจะทาให้นกั เรี ยนไม่มีรถยนต์ใช้เดินทางไปโรงเรี ยน และยังเป็ นการสร้างและเพิ่ม
ความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชนที่เกี่ ยวข้องกับรถรับส่ งนักเรี ยน(นักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู และคนขับรถ
รับส่ งนักเรี ยนให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งผิดไปจากนโยบายประชารัฐของรัฐบาลปั จจุบนั แต่ถา้ ปล่อยสถานการณ์เช่นนี้
ไว้ต่อไป แม้วา่ นักเรี ยนจะมีรถเดินทางไปโรงเรี ยน แต่รถที่มีการนามาใช้รับส่ งนักเรี ยนก็ยงั ไม่มีความปลอดภัย
ด้ว ยเหตุ น้ ี ภายใต้โครงการศึ ก ษาวิจยั ฯ เครื อ ข่ า ยรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น จึ งถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ใช้เป็ น
เครื่ องมือในแก้ปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ภายใต้แนวคิด “นักเรียนต้ องมีรถเดินทางไปโรงเรียนและกลับมายัง
บ้ าน ด้ วยรถคันเดิมทีม่ ีความปลอดภัยเพิม่ ขึน้ ตามมาตรฐานทีก่ าหนด โดยโรงเรียนเป็ นจุดจัดการ”
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แผนภาพ แสดงแนวคิดประชารัฐ : เครื อข่ ายความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรียน

2. บุคคลผู้เกีย่ วข้ องกับรถรับส่ งนักเรียน
การที่จะจัดการให้รถรับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัย จาเป็ นที่จะต้องออกแบบกระบวนการจัดการความ
ปลอดภัยของรถรั บส่ งนักเรี ยนขึ้ นเป็ นการเฉพาะ เพื่ อให้เป็ นกลไกหลักในการจัดการความปลอดภัยของรถ
รับส่ งนักเรี ยนให้เกิ ดขึ้นตลอดเวลา ไม่อาจนารู ปแบบและวิธีการจัดการที่ ใช้กบั รถโดยสารและรถสาธารณะ
อื่นๆ มาใช้ได้ เพราะรู ปแบบการบริ การของรถโดยสารและรถสาธารณะ เป็ นความสัมพันธ์ตามหน้าที่ระหว่าง
บุ ค คลกับ บุ ค คล คื อ คนขับ รถกับ ผู ้โ ดยสารที่ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก าร ไม่ เกี่ ย วข้อ งกับ บุ ค คลที่ มิ ใ ช่ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก าร เป็ น
ความสั ม พัน ธ์ ต ามหน้ า ที่ ใ นช่ ว งระยะเวลาที่ ใ ช้ บ ริ ก ารครั้ งต่ อ ครั้ งเท่ า นั้ น เมื่ อ สิ้ น สุ ดการใช้ บ ริ ก ารแล้ ว
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริ การนั้น ก็สิ้นความผูกพันต่อกันทันที
ส่ วนรู ปแบบการบริ การของรถรับส่ งนักเรี ยน เป็ นความสัมพันธ์ที่มิได้เกิดขึ้นจากความตกลงระหว่างผู ้
ขับรถรับส่ งนักเรี ยนกับผูป้ กครองของนักเรี ยน โดยผูป้ กครองของนักเรี ยนที่เป็ นผูว้ า่ จ้างและเป็ นผูช้ าระค่าจ้างรถ
จะไม่ใช่ผใู ้ ช้บริ การ แต่ผใู ้ ช้บริ การคือนักเรี ยนซึ่ งเป็ นบุตรหลานของผูป้ กครองที่เป็ นว่าจ้างนั้น และการว่าจ้างนั้น
ก็เป็ นการว่าจ้างที่มีระยะเวลาติดต่อกันหลายปี แม้ว่าการตกลงว่าจ้างนั้นจะไม่ได้ทาเป็ นหนังสื อเป็ นสัญญา แต่
ด้วยวิถีธรรมเนี ยมของรถรับส่ งนักเรี ยน ข้อตกลงด้วยวาจานั้นก็มีสภาพบังคับต่อกันตลอดไปตั้งแต่นกั เรี ยนเข้า
เรี ยนจนจบการศึกษา ด้วยข้อตกลงที่เป็ นเสมือนพันธะสัญญานี้ ผูข้ บั รถก็จะต้องทาหน้าที่ขบั รถรับส่ งนักเรี ยน
คนนั้นไปโรงเรี ยนทุกภาคการศึกษาทุกปี การศึกษาอย่างต่อเนื่ องไปจนกว่านักเรี ยนคนนั้นจะจบการศึกษาหรื อ
ออกจากโรงเรี ยน แม้ว่ารถจะเสี ยชารุ ดใช้การไม่ได้หรื อจะเลิ กประกอบอาชี พ ผูข้ บั รถก็มีหน้าที่ที่จะต้องหารถ
ทดแทนหรื อหาบุคคลอื่นมาขับรถรับส่ งนักเรี ยนแทนตนต่อไปจะปล่อยทิ้งให้ผูป้ กครองไปหารถทดแทนด้วย
ตนเองไม่ได้ และแม้ว่า ผูป้ กครองจะมิได้ชาระค่าจ้างรถตามกาหนดเวลาหรื อติดค้างเป็ นเวลานานหลายเดื อน
คนขับรถก็จะรับส่ งนักเรี ยนต่อไปตามปกติจะไม่งดรับนักเรี ยนคนนั้นแต่อย่างใด
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และเมื่อพิจารณาในด้านของผลประโยชน์จากรถรับส่ งนักเรี ยน นอกจากผูป้ กครองกับนักเรี ยนจะได้
ประโยชน์ จ ากรถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย นในการเดิ น ทางไปโรงเรี ย นแล้ว โรงเรี ย นหรื อ สถานศึ ก ษาก็ ย งั เป็ นผู ้ไ ด้
ผลประโยชน์จากรถรั บส่ งนักเรี ยน ในการนาพานักเรี ยนจากสถานที่ ต่างๆ มายังโรงเรี ยนได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ ว ทาให้โรงเรี ยนต่างๆ มีนกั เรี ยนเป็ นจานวนมากที่เดิ นทางมาโรงเรี ยนด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน แต่เนื่ องจาก
นักเรี ยนที่อยูบ่ นรถรับส่ งนักเรี ยน เป็ นนักเรี ยนที่แต่งเครื่ องแบบของโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา หากเกิดเหตุใดๆ
ขึ้นกับรถรับส่ งนักเรี ยน และมีนกั เรี ยนได้รับบาดเจ็บหรื อเสี ยชี วติ โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาของนักเรี ยนที่อยูบ่ น
รถ ก็จะต้องไปในเกิดเหตุในทันทีเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด จะเห็นได้
ว่า รถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นรู ปแบบการบริ การที่เกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนและสถานศึกษาด้วย
อย่างไรก็ตาม การใช้รถรั บส่ งนักเรี ยนก็มีความเกี่ ยวพันกับกรมการขนส่ งทางบกในฐานะที่ เป็ นผูม้ ี
อานาจหน้าที่ในการจดทะเบียนรถและออกข้อกาหนดเกี่ ยวกับการใช้รถตามกฎหมายรถยนต์และกฎหมายการ
ขนส่ งทางบก ประกอบกับ การขับรถของผูข้ บั รถไปตามถนนเพื่อนาพานักเรี ยนไปโรงเรี ยนและกลับมายังบ้าน
ผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยนก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายจราจรทางบก ซึ่ งมีเจ้าหน้าที่ตารวจ
จราจรเป็ นผูม้ ี อานาจหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายจราจร ด้วยเหตุ น้ ี การจัดการเพื่อให้รถรับส่ งนักเรี ยนเกิ ด
ความปลอดภัย จึ งมี ค วามเกี่ ย วพัน กับ บุ ค คลดัง ต่ อไปนี้ 1)คนขับ รถรั บ ส่ งนัก เรี ย น 2)นัก เรี ยนที่ ใช้รถรั บ ส่ ง
นัก เรี ย น 3)ผูป้ กครองของนักเรี ยนที่ ใช้รถรั บ ส่ งนักเรี ยน 4)โรงเรี ย นหรื อสถานศึ ก ษาที่ นัก เรี ยนใช้รถรั บ ส่ ง
นักเรี ยน 5)เจ้าหน้าที่ขนส่ งในพื้นที่ 6)เจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ ดังแผนภาพที่แสดงให้ดูน้ ี
ผู้ปกครอง
เจ้ าหน้ าที่
ขนส่ ง

นักเรี ยน

คนขับรถ
รั บส่ งนักเรี ยน

รถรั บส่ ง
นักรี ยน

เจ้ าหน้ าที่
ตารวจ

แผนภาพแสดง ผู้เกีย่ วข้ องกับรถรับส่ งนักเรียน

3. แนวคิดการจัดการความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรียน
จากผลการศึกษาที่กล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้านี้ โดยสรุ ปว่า
(1) รถทุกประเภทที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน และรถที่ได้รับอนุ ญาตให้ใช้เป็ นรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
จากนายทะเบียน ตัวรถยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอต่อการนามาใช้เป็ นยานพาหนะในการเดินทางของนักเรี ยน
ขาดการกาหนดลักษณะเฉพาะของรถรับส่ งนักเรี ยนตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)
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(2) คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ยังไม่มีความพร้อมทางด้านความรู ้และทักษะ ในการขับรถรับส่ งนักเรี ยน
ให้ปลอดภัยอย่างมีความรับผิดชอบและจิตสานึ กสาธารณะ ขาดการคัดกรองและตรวจสอบประวัติคนขับรถ
รับส่ งนักเรี ยนและการเข้ามาประกอบอาชีพ
(3) ขาดกลไกในการควบคุ มตรวจสอบด้วยกระบวนการมี ส่วนร่ วม จากภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ รถ
รับส่ งนักเรี ยน และไม่มีแกนหลักในการทาหน้าที่เป็ นจุดจัดการให้เกิดความปลอดภัย
ดังนั้น แนวคิดการจัดการความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน ก็คือ การกระทาด้วยวิธีการทั้งปวงเพื่อให้รถรับส่ ง
นักเรี ยนทุกคันทุกประเภทมีความปลอดภัยตลอดเวลาที่นกั เรี ยนใช้เป็ นยานพาหนะในการเดิ นทาง ไม่มีความ
เสี่ ยงใดๆ เกิดขึ้นหรื อถ้าจาเป็ นต้องให้มีความเสี่ ยงเกิดขึ้น ก็ตอ้ งเป็ นความเสี่ ยงที่อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ แนวคิด
การจัดการความปลอดภัยของรถรั บ ส่ งนัก เรี ย นให้ความส าคัญ แก่ ก ารจัดการเหตุ ปั จจัยต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมกับการเดินทางของนักเรี ยนด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน รวมถึงเหตุปัจจัยที่สามารถควบคุมได้
และควบคุมไม่ได้ เพื่อให้ความเสี่ ยงนั้นอยูใ่ นระดับที่สามารถควบคุมตรวจสอบและประเมินผลได้
แนวคิ ดการจัดการความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน จึ งแตกต่างกับการจัดการหรื อการสอบสวน
อุบตั ิของหน่ วยงานภาครัฐ และไม่นาข้อกาหนดทางกฎหมายเกี่ ยวกับการกาหนดลักษณะและประเภทของรถ
สาหรับ การจดทะเบี ยนรถและเรี ยกเก็บ ภาษี มาใช้เป็ นสมมุ ติฐานของแนวคิ ด หากแต่จะนา บรรทัดฐานทาง
สังคมที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองป้ องกันนักเรี ยนซึ่ งเป็ นเด็กและเยาวชนให้รอดพ้นและปราศจากอันตราย พร้อมทั้ง
สิ ทธิ และประโยชน์ต่างๆ ที่นกั เรี ยนพึงได้รับจากรัฐและสังคมและที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองและคุม้ ครองไว้ มา
ใช้เป็ นสมมุติฐานของแนวคิด
แนวคิดการจัดการความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน มีที่มาจากสมมุติฐาน 2 ประการ กล่าวคือ
ประการแรก วุฒิภาวะหรื อความสามารถในการตัดสิ นใจของนักเรี ยนในสถานการณ์ฉุกเฉินกะทันหัน
เพื่อเอาตัวรอดจากการเกิดอุบตั ิเหตุของนักเรี ยนทุกระดับชั้น จะมีน้อยกว่า วุฒิภาวะของบุคคลที่เป็ นผูใ้ หญ่ ซึ่ ง
ผ่านการใช้ชีวติ และมีประสบการณ์เพื่อการเอาตัวรอดได้ดีกว่านักเรี ยนซึ่ งมีอายุนอ้ ยกว่า
ประการที่สอง สิ ทธิ ในการดารงชี วิตและการอยูร่ อดของเด็กและเยาวชนเป็ นสิ ทธิ ที่มีกฎหมายให้การ
รับรองและคุ ม้ ครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทย และในด้านของการเดินทางของนักเรี ยนด้วยรถ
รับส่ งนักเรี ยน ก็มีกฎหมายที่เป็ นข้อกาหนดของรถรับส่ งนักเรี ยน ได้แก่
1)กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522
2)กฎกระทรวงก าหนดความปลอดภัย ในการรั บ จ้า งบรรทุ ก คนโดยสาร พ.ศ.2555 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และ
3)แนวทางปฏิบตั ิในการอนุ ญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน พ.ศ.2559 ของกรมการขนส่ งทาง
บก
กฎหมายทั้ง สามฉบับ นี้ ได้ก าหนดหลัก เกณฑ์ และเงื่ อนไขส าหรั บ รถที่ น ามาใช้รับ ส่ งนัก เรี ยนทั้งที่ เป็ นรถ
โรงเรี ยนและรถรับส่ งนักเรี ยน โดยจะต้องมีอุปกรณ์และส่ วนควบและการดูแลนักเรี ยนซึ่ งมีความแตกต่างไปจาก
เงื่อนไขของรถโดยสารและรถยนต์สาธารณะ ดังนี้
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)
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1) ตัวรถรับส่ งนักเรี ยนต้องมีป้ายข้อความว่ารถโรงเรี ยน มีไฟสัญญาณสี เหลืองอาพันหรื อสี แดง
2) รถรับส่ งนักเรี ยนต้องมี ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก และเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาเป็ น
3) ที่นงั่ ต้องยึดติดกับพื้นรถ
4) กรณี รถตู ้ ต้องจัดวางที่นงั่ แบบแถวตอน รถกระบะลักษณะสองแถวที่มีทางขึ้นลงท้ายรถ ต้องมี
ประตูปิดเปิ ดและที่ก้ นั กันตกที่ทา้ ยรถ
5) มีผคู ้ วบคุมดูแลนักเรี ยน
อย่างไรก็ตาม จะเห็ นได้ชดั เจนว่า หลักการตามข้อกาหนดของกฎหมายที่ เกี่ ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยนที่ยกขึ้นมา
กล่าวนี้ เป็ นเพียงข้อกาหนดที่แสดงให้เห็ นว่า เป็ นรถรับส่ งนักเรี ยน เพราะมีป้ายข้อความ และมีไฟกระพริ บให้
สัญญาณเพื่อแสดงว่ามีนกั เรี ยนอยูใ่ นรถ พร้ อมกับมีคนทาหน้าที่ ดูแลนักเรี ยนในรถ เท่านั้น ส่ วนรถที่นามาใช้
รับส่ งนักเรี ยน ก็ยงั คงกาหนดใช้ใช้รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลที่ใช้กนั อยูท่ วั่ ไปมาใช้รับส่ งนักเรี ยนได้ เพียงแต่ติดป้ าย
ข้อความรถโรงเรี ยนและมีสัญญาณไฟกระพริ บที่ตวั รถ ด้วยเหตุน้ ี รถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนจึงมีลกั ษณะรู ปร่ าง
เหมือนกับรถยนต์โดยทัว่ ไป ซึ่ งยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอสาหรับการนามาใช้รับส่ งนักเรี ยน ในด้านของคน
ดูแลนักเรี ยน ก็เป็ นเพียงบุคคลที่ทาหน้าที่เฉพาะดู แลนักเรี ยนบนรถในขณะที่นกั เรี ยนอยูบ่ นรถ คนดูแลนักเรี ยน
ไม่มีอานาจหน้าที่ในการควบคุ มดูแลคนขับรถให้ขบั รถตามกฎจราจรหรื อขับรถด้วยความปลอดภัยได้เลย ใน
ด้านของการรับส่ งนักเรี ยนที่ตอ้ งปฏิบตั ิต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกวัน ผูป้ กครองซึ่ งเป็ นผูว้ า่ จ้าง จะทราบได้อย่างไร
ว่า คนขับรถไปส่ งนักเรี ยนถึงโรงเรี ยนแล้วและทันเวลาเข้าเรี ยน ผูป้ กครองจะทราบได้อย่างไรว่า คนขับรถได้ไป
รอรับนักเรี ยนที่โรงเรี ยนแล้วและนาส่ งถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้ว จะเห็นได้วา่ ข้อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ
รถรั บ ส่ งนัก เรี ยนที่ ใช้ป ฏิ บ ตั ิ อยู่ในปั จจุ บ นั นี้ ยังไม่ เพี ยงพอต่ อการท าให้รถที่ น ามาใช้รับ ส่ งนักเรี ยนมี ความ
ปลอดภัยตามความเป็ นจริ ง ยัง ไม่มีกลไกในการทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการทาหน้าที่ของคนขับรถและคน
ดูแลนักเรี ยน ยังไม่มีกระบวนการให้ผูป้ กครองนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการรับทราบการเดิ นทางของนักเรี ยนซึ่ ง
เป็ นบุตรหลานของตน
ดังที่กล่าวมานี้ ในการจัดการให้รถรับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัย จะต้องใช้รูปแบบการจัดการที่เป็ นระบบ โดย
ต้องบริ หารจัดการองค์ประกอบความปลอดภัยของรถรั บส่ งนักเรี ยน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) รถที่ นามาใช้
รับส่ งนักเรี ยน 2) คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน และ 3) กระบวนการจัดการเพื่อความปลอดภัย

รถรับส่ง
นักเรี ยน

คนขับรถ คน
ดูแล

การบวนการ
จัดการ

ความปลอดภัย
รถรับส่ ง
นักเรียน

แผนภาพ แสดงองค์ ประกอบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรียน
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1) รถทีน่ ามาใช้ รับส่ งนักเรียน
ดังที่ ก ล่ าวไว้ในบทก่ อ นและภาพที่ แสดงให้ เห็ น ในบทก่ อนหน้า นี้ ว่า รถที่ ช าวบ้านน ามารั บ ส่ ง
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ ทั้งที่ เป็ นรถตู แ้ ละรถกระบะ ยังไม่มีความปลอดภัยเพี ยงพอต่อการนามาใช้รับ ส่ งนักเรี ยน
เพราะมีการคัดแปลงเพิ่มเติมที่นงั่ ให้พอกับจานวนนักเรี ยนที่อยูบ่ นรถ โดยเลี ยนแบบมาจากการดัดแปลงที่นั่ง
ของรถโดยสารประจาทาง การดัดแปลงต่อเติมตัวรถ หรื อการใช้ตวั รถที่ยงั ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ ล้วนแต่
เป็ นสาเหตุให้นกั เรี ยนต้องได้รับบาดเจ็บทุกครั้งที่เกิ ดอุบตั ิเหตุ ด้วยเหตุน้ ี รถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนทุกคันทุก
ประเภท จึงต้องมีความพร้ อมและมี ความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัยอย่างเพียงพอ สาหรับใช้
เป็ นยานพาหนะในการเดินทางของนักเรี ยน กล่าวคือ เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ ตัวรถต้องทาหน้าที่เป็ นเกราะป้ องกันมิให้
นักเรี ยนได้รับบาดเจ็บ หรื อลดความรุ นแรงจากการอุบตั ิเหตุให้นอ้ ยที่สุด ป้ องกันมิให้กระเด็นหรื อหลุดออกมา
นอกตัวรถ ต้องยึดเหนี่ยวให้นกั เรี ยนอยูแ่ ต่ในรถ และในขณะเดียวกับตัวรถในส่ วนที่เป็ นห้องโดยสารและเป็ นที่
นัง่ ของนักเรี ยน ก็ตอ้ งไม่มีจุดแหลมคมหรื อหลุดจนทาให้เป็ นอันตรายต่อนักเรี ยนในขณะที่เกิดอุบตั ิเหตุ
ความพร้ อ มของรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นตามหลัก วิ ศ วกรรมความปลอดภัย มี ค วามแตกต่ า งกับ ลัก ษณะรถหรื อ
มาตรฐานรถตามที่ ก ฎหมายก าหนด ทั้งนี้ เพราะลัก ษณะของรถหรื อมาตรฐานรถตามกฎหมายนั้น เป็ นการ
กาหนดเพื่อแบ่งแยกรถออกเป็ นชนิ ดต่างๆ สาหรับการจดทะเบียนรถและการเรี ยกเก็บภาษีรถ เท่านั้น ดังจะเห็น
ว่า กรณี ข องประเทศไทย รถที่ มี ยี่ห้อ รุ่ น ชนิ ดเดี ยวกัน สามารถจดทะเบี ยนรถได้ตามกฎหมายรถยนต์และ
กฎหมายการขนส่ งทางบก ดังภาพเปรี ยบเทียบรถที่แสดงให้ดูในบทก่อนหน้านี้
ตัวอย่างเช่น รถกระบะ 4 ล้อ สามารถจดทะเบียนรถได้ตามกฎหมายรถยนต์ เป็ นรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิน 7 คน
แต่ไม่เกิน 12 คน หรื อ รถ รย.2 หรื อจดทะเบียนเป็ นรถยนต์บรรทุก รย.3 ก็ได้ และยังสามารถนาไปจดทะเบียน
เป็ นรถโดยสารสองแถวได้ตามกฎหมายการขนส่ งทางบกได้ดว้ ย ในกรณี ตามตัวอย่างนี้ รถที่จดทะเบียนเป็ น
รถยนต์กระบะบรรทุ ก รย.3 สามารถใช้งานเป็ นรถสาหรับบรรทุ กสัตว์หรื อสิ่ งของเท่านั้น จะนาไปใช้ในการ
บรรทุกคนไม่ได้ แม้วา่ จะใส่ หลังคาและมีเบาะที่นงั่ แบบเดี ยวกับรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล รย.2 ทุกประการก็ตาม
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายรถยนต์การนารถยนต์กระบะบรรทุก รย.3 ไปใส่ หลังคาเบาะที่นงั่ จะถือว่าเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงตัวรถให้ผดิ ไปจากรายการที่จดทะเบียน เป็ นความผิด หรื อในกรณี ที่รถยนต์กระบะบรรทุก รย.3 ได้
จดทะเบียนเป็ นรถยนต์กระบะบรรทุ กมีหลังคา ต่อมาได้ใส่ เบาะที่นั่งแบบเดี ยวกับรถยนต์นั่งส่ วนบุ คคล รย.2
กฎหมายรถยนต์ก็จะถือว่าเป็ นความผิด เนื่ องจากมีการเปลี่ยนแปลงตัวรถหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของรถให้ผิดไป
จากที่จดทะเบียนรถไว้ และในกรณี น้ ี หากได้จดทะเบียนเปลี่ ยนลักษณะการใช้รถ จากรถยนต์กระบะบรรทุก
เป็ นรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล ก็สามารถดาเนิ นการได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งแก้ไขหลังคาหรื อทาสิ่ งสิ่ งใดเพิ่มเติมแต่อย่าง
ใด ซึ่ งบ่งบอกให้เห็ นว่า กฎหมายรถยนต์ยึดเงื่อนไขการจดทะเบียนใช้รถเป็ นหลักสาคัญ โดยจะเปลี่ ยนแปลง
โดยพลการหรื อโดยไม่ขออนุ ญาตนายทะเบี ยนไม่ได้ เพราะหากมี การฝ่ าฝื น กฎหมายรถยนต์ก็จะถื อว่า การ
เปลี่ยนแปลงตัวรถหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้น้ นั อาจจะเป็ นอันตรายใน
เวลาใช้ ห รื อ น่ า จะไม่ ป ลอดภัย ต่ อ การใช้ห รื อ อาจจะก่ อ ให้ เกิ ด อัน ตรายแก่ ร่ า งกายหรื อ จิ ต ใจของผู อ้ ื่ น ซึ่ ง
สมมุ ติฐานตามข้อกาหนดของกฎหมายรถยนต์น้ ี เป็ นสมมุ ติฐานของการแบ่ งแยกประเภทรถสาหรั บการจด
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)
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ทะเบี ยนและเรี ยกเก็ บ ภาษี รถ ซึ่ งมิ ใช่ ส มมุ ติฐานทางด้านความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม และในเหตุ ผล
ประการหนึ่ งที่กฎหมายรถยนต์กาหนดหลักเกณฑ์ห้ามมิให้เปลี่ ยนแปลงตัวรถหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของรถ ก็
เพื่อป้ องกันมิให้นารถที่จดทะเบียนเป็ นรถยนต์กระบะบรรทุกซึ่ งเสี ยภาษีน้อยกว่ารถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล ไปใช้
เป็ นรถยนต์นั่งส่ วนบุ คคล เพราะภาษี ของรถยนต์กระบะบรรทุกจะมีอตั ราที่ ต่ ากว่ารถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล เช่ น
รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกินเจ็ดคน ที่มีน้ าหนักรถตั้งแต่ 1,751-2,000 กิโลกรัม จะต้องถูกเรี ยกเก็บภาษีคนั ละ 1,600
บาท แต่ถา้ เป็ นรถยนต์บรรทุกส่ วนบุคคล จะต้องถูกเรี ยกเก็บภาษีเพียงคันละ 1,350 บาท เท่านั้น
ในด้านของการตรวจสภาพรถเพื่อการจดทะเบียนรถหรื อเพื่อการต่อภาษีรถ กฎหมาย รถยนต์และกฎหมายการ
ขนส่ งทางบก ก็กาหนดหลักการในระดับพื้นฐานของรถยนต์โดยทัว่ ไปที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ การตรวจสภาพ
รถจากความมัน่ คงแข็งแรงของรถและความปลอดภัยสาหรับการใช้รถ(กฎหมายรถยนต์ ตามกฎกระทรวงฉบับที่
4 พ.ศ.2531 ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติรถยนต์ พ.ศ.2522 ข้ อ 2 (3) กฎหมายการขนส่ งทางบกตาม
พระราชบัญ ญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 71) ยกตัวอย่างเช่ น การจดทะเบี ยนรถโดยสารสองแถว
ประจาทาง ซึ่ งรถโดยสารสองแถวประจาทางนี้ จะต้องมีหลังคาสาหรับเป็ นที่นงั่ ของผูโ้ ดยสาร แต่กฎหมายการ
ขนส่ งทางบกก็มิได้กาหนดรู ปแบบของหลังคารถโดยสารสองแถว ว่าจะต้องมีลกั ษณะรู ปร่ างและข้อกาหนด
อย่างไรจึงจะเกิดความปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้บริ การ โดยการตรวจสภาพรถ ช่างตรวจสภาพรถของกรมการขนส่ งทาง
บก ก็จะใช้วิธีการตรวจสภาพด้วยการมองดูจุดยึดจุดเชื่ อมว่ามีความแน่นหนาแข็งแรงหรื อไม่ และอาจมีการจับ
หลังคาโยกไปมา เพื่อทดสอบว่ายึดติดแน่นหนากับตัวรถหรื อไม่ ถ้าเขย่าโยกไปมาแล้ว หลังคาไม่หลุดจากตัวรถ
ก็ ถื อ ว่า มี ค วามมั่งคงแข็ งแรง ผ่านการตรวจสภาพรถ ด้วยเหตุ น้ ี จึ งพบเห็ น ได้โดยทั่วไปว่า หลังคาของรถ
โดยสารสองแถวมีหลากหลายรู ปแบบ และในการตรวจสภาพรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลที่เป็ นรถ
กระบะที่ตอ้ งมีหลังคาและเบาะนัง่ ก็ใช้วธิ ี การตรวจสภาพรถแบบเดียวกัน
แต่โดยวุฒิภาวะของนักเรี ยนและโดยสิ ทธิ ของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ที่จะต้องได้รับการดูแลและปกป้ อง
คุม้ ครองมากกว่าบุคคลทัว่ ๆ ไป จึงไม่อาจนาหลักการความปลอดภัยในระดับพื้นฐานทัว่ ไปจากกฎหมายรถยนต์
และกฎหมายการขนส่ งทางบกมาใช้ปฏิบตั ิได้ เพราะยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอต่อการนามาใช้เป็ นรถรับส่ ง
นักเรี ยน จาเป็ นที่จะต้องกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยของรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนขึ้นใหม่จากหลักความ
ปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม โดยตัวรถต้องทาหน้าที่ เป็ นเกราะคุ ม้ ครองป้ องกันนักเรี ยนให้ป ลอดภัยเมื่ อเกิ ด
อุบตั ิเหตุนกั เรี ยนต้องไม่กระเด็นหรื อหลุดออกมานอกตัวรถการจับยึดของเก้าอี้โดยสารเข้ากับโครงสร้างรถต้อง
มีความแข็งแรง และอุปกรณ์ภายในตัวรถก็ตอ้ งไม่ทาให้เกิดอันตรายแก่นกั เรี ยนที่อยูใ่ นรถ
ด้วยเหตุ น้ ี แนวคิ ด การจัด การเพื่ อความปลอดภัย ของรถรั บ ส่ งนัก เรี ย น เกี่ ย วกับ มิ ติ ข องรถที่ น ามาใช้รับ ส่ ง
นักเรี ยน จึงให้ความสาคัญแก่รถทุกคันที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน ไม่ว่ารถคันนั้นจะจดทะเบี ยนใช้เป็ นรถอะไร
หากมี การนารถมาใช้รับ ส่ งนักเรี ยนแล้ว รถคันนั้นจะต้องมี ความปลอดภัยในระดับ ที่ สู งกว่ามาตรฐานความ
ปลอดภัยทั่วไป ตัวรถต้องเป็ นเกราะคุ ้ม ครองป้ อ งกัน นัก เรี ย นที่ อยู่ใ นรถให้ มี ค วามปลอดภัยได้เป็ นอย่างดี
ในขณะที่เกิดอุบตั ิเหตุนกั เรี ยนต้องไม่กระเด็นหลุดออกมานอกตัวรถ ตัวรถและที่นงั่ ก็ตอ้ งไม่ทาให้เกิดอันตราย
แก่นกั เรี ยนที่อยูบ่ นรถ
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)
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2) คนขับรถรับส่ งนักเรียน
ข้อมูลจากการศึ กษา บ่งชี้ ว่า คนขับรถรั บ ส่ งนัก เรี ยนส่ วนใหญ่ ไม่ มีความพร้ อมต่อการท าหน้าที่ ขบั รถรับ ส่ ง
นักเรี ยนให้ปลอดภัย ไม่มีความรู ้ และทักษะในการขับรถให้ปลอดภัยและการแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ เหตุ
ฉุ กเฉิ น เนื่ องจากไม่มีกลไกในการควบคุมตรวจสอบและกากับดูแล คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนจึงดาเนินการไปตาม
อาเภอใจของตน ยึดแต่รายได้เป็ นหลัก ไม่ให้ความสาคัญแก่ความปลอดภัยของนักเรี ยน
ข้อมูลจากการตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยน พบว่า
1)คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่ใช้รถตู ้ จะแก้ไขดัดแปลงที่นงั่ จากแบบแถวตอนตามความกว้างของรถ
เป็ นที่นงั่ แบบตามยาว 3 แถว ของตัวรถเพื่อให้รับนักเรี ยนได้มาก และไม่ยดึ ที่นงั่ ให้ติดแน่นหนากับตัวรถ ส่ วน
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่ใช้รถกระบะ 4 ล้อ และ 6 ล้อ ส่ วนใหญ่จะทาที่ นงั่ แถวกลางเพิ่มขึ้ นโดยไม่ยึดให้ติด
แน่ นกับ ตัวรถ ต่ อเติ มที่ นั่งด้ายท้ายออกไปจากตัวรถ คนขับ รถยนต์ก ระบะ 4 ล้อ บางคันต่ อเติ ม ที่ นั่งท้ายรถ
ออกไปถึ ง 1 เมตร และต่ อ เติ ม ที่ นั่งแถวกลางไปถึ ง บัน ไดรถ โดยไม่ มี ป ระตู ปิ ดเปิ ดและที่ ก้ นั กัน ตก การที่
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนดัดแปลงต่อเติมที่นงั่ ในลักษณะเช่ นนี้ เพราะไม่มีความรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัยของรถ
รับส่ งนักเรี ยนตามหลักวิศวกรรม
2)คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนจะไม่มีการซ่ อมบารุ งและตรวจสอบรถให้มีความพร้ อมต่อการนามาใช้
รับส่ งนักเรี ยนให้ปลอดภัย การซ่ อมบารุ งรักษารถก็เป็ นไปในลักษณะของการซ่ อมแบบราคาถูกขอไปที เพื่อให้
รถวิ่งได้ ถ้าเสี ยก็ซ่ อมกันใหม่ ไม่ยอมปรับ ปรุ งรถให้มีความพร้ อม รถรั บส่ งนักเรี ยนหลายคันยางล้อรถหมด
สภาพใช้งาน แต่ยงั นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ นชาวบ้าน ไม่
เคยได้รับการอบรมให้ความรู ้ใดๆ มาก่อน
3)คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน จะมีใบอนุญาตขับรถใน 2 ลักษณะ คือ
1)มีใบอนุ ญาตขับรถแบบตลอดชี พ ซึ่ งหลังจากที่ได้รับใบอนุ ญาตขับรถมาแล้ว ไม่เคยเข้ารับการ
อบรมความรู ้เกี่ยวกับการขับรถที่ปลอดภัยเลย
2)มีใบอนุ ญาตขับรถประเภทที่ตอ้ งต่ออายุ คนขับรถที่มีใบอนุ ญาตขับรถลักษณะนี้ แม้วา่ จะต้อง
เข้ารับการอบรมตามกาหนดเวลาเมื่อถึงกาหนดต่ออายุใบอนุ ญาตขับรถ แต่ก็เป็ นเพียงการอบรมให้ความรู ้ตาม
กฎหมายจราจร
อย่างไรก็ตาม พบข้อบ่งชี้ วา่ คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนทั้งหมด ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 เป็ นผูท้ ี่ยงั ไม่มี
ความรู ้และทักษะในการขับรถให้ปลอดภัยและไม่สามารถแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์เหตุฉุกเฉิ นต่างๆ
4)คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่ ทาหน้าที่ในการขับรถรับส่ งนักเรี ยนไปตามอาเภอใจ โดยไม่มี
กลไกในการควบคุมและตรวจสอบ การเข้ามาประกอบอาชีพก็เป็ นไปโดยง่าย ไม่ขออนุญาตก็ใช้รถรับจ้างรับส่ ง
นัก เรี ยนได้ ผูป้ กครองก็ไม่ ส ามารถติ ดตามและตรวจสอบการขับ รถของคนขับ รถรั บ ส่ งนัก เรี ยนได้ ครู ก็ ไม่
สามารถว่ากล่าวตักเตือนคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนได้ ด้วยเหตุน้ ี คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่จึงเห็นแก่รายได้
ของตนเองเป็ นสาคัญไม่สนใจความปลอดภัยของนักเรี ยน ใช้วิธีแก่งแย่งนักเรี ยนด้วยการลดราคาค่าจ้างรถให้ถูก
ลง จึงต้องรับนักเรี ยนเป็ นจานวนมาก เพื่อให้พอกับค่าน้ ามันรถและรายจ่าย
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)
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ด้วยเหตุ น้ ี แนวคิ ดการจัดการเพื่ อความปลอดภัยของรถรั บ ส่ งนัก เรี ยน เกี่ ยวกับ มิ ติของคนขับรถ
รับส่ งนักเรี ยน จึงให้ความสาคัญแก่ความพร้อมของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนใน 3 ประการ
1. การคัดกรองและการตรวจสอบประวัติในด้านต่างๆ ของผูข้ บั รถ และการเข้ามาประกอบอาชีพ
2. ความรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยนตามหลักวิศวกรรมและทักษะในการขับรถ
3. การทาหน้าที่คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนด้วยความรับผิดชอบและจิตสานึกสาธารณะ
4. การควบคุมตรวจสอบและประเมินผลการทาหน้าที่ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน
5. คู่มือและชุดความรู ้ในการทาหน้าที่ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน
3) กระบวนการจัดการเพื่อความปลอดภัย
กระบวนการจัดการเพื่อความปลอดภัย เป็ นกลไกที่ ทาหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบและประเมินผล การทา
หน้าที่ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ความพร้อมของรถและความพร้อมของคนขับรถและคนดูแลนักเรี ยน เพื่อให้
ทาหน้าที่ตามขั้นตอนที่กาหนด ตั้งแต่ก่อนออกรถ ขณะรับส่ งนักเรี ยน และหลังจากการรับส่ งนักเรี ยน เพื่อให้
เป็ นไปตามขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ข้อบ่งชี้ที่สาคัญจากการสัมภาษณ์ครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนและผูป้ กครองนักเรี ยน พบว่า
1) ผูป้ กครองในฐานะที่เป็ นผูว้ า่ จ้าง ไม่สามารถติดตามการขับรถรับส่ งนักเรี ยนของคนขับรถได้ และ
ไม่สามารถว่ากล่าวตักเตือนคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนได้ เนื่ องจากมีรถรับส่ งนักเรี ยนเพียงคันเดี ยวในเส้นทางที่
รั บ ส่ ง นัก เรี ย น จ าเป็ นต้อ งใช้บ ริ ก ารของรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นคัน นั้น อย่า งไม่ มี ท างเลื อ ก แม้ว่าคนขับ รถจะมี
พฤติกรรมไม่ดีหรื อรถไม่มีความปลอดภัย
2) ผูป้ กครองไม่มีความรู ้ทางด้านความปลอดภัยของรถตามหลักวิศวกรรม ไม่สามารถเลือกที่นงั่ ของ
นักเรี ยนบนรถ และไม่สามารถให้คาแนะนาหรื อข้อคิดเห็นใดๆ แก่คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนได้
3)ครู ไม่สามารถว่ากล่าวตัดเตือนคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนได้เลย แม้ว่าจะเป็ นผูม้ ีอานาจออกหนังสื อ
รับรองการเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนให้แก่คนขับรถ
4) ครู ไม่มีความรู ้ ทางด้านความปลอดภัยของรถตามหลักวิศวกรรม และไม่สามารถแสดงบทบาทในการห้าม
คนขับที่ มีพฤติกรรมไม่ดีไม่ให้ขบั รถรับส่ งนักเรี ยน และไม่สามารถห้ามมิใช้คนขับรถใช้รถที่ไม่ปลอดภัยมา
รับส่ งนักเรี ยนได้
ด้วยเหตุน้ ี แนวคิดการจัดการเพื่อความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน เกี่ยวกับมิติของกระบวนการ
จัดการเพื่อความปลอดภัย จึงให้ความสาคัญแก่กระบวนการจัดการเพื่อความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน ดังนี้
1. กาหนดมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมของรถรับส่ งนักเรี ยนทุกประเภท
2. กาหนดคู่มือการทาหน้าที่ของคนคับรถรับส่ งนักเรี ยนและคนดูแลนักเรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้อง
3. กาหนดให้มีกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการ สาหรับ การจัดการความปลอดภัยของการใช้รถ
รับส่ งนักเรี ยน ในรู ปแบบการมีส่วนร่ วม ของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่ งนักเรี ยน
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4. ปัจจัยความเสี่ ยงของนักเรียนระหว่างเดินทางด้ วยรถรับส่ งนักเรียน
ในระหว่างที่นกั เรี ยนเดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยนทั้งไปและกลับ ย่อมหนี ไม่พน้ ที่นกั นักเรี ยนจะต้อง
ประสบกับ ปั ญ หาที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ตลอดเวลา ทั้งจากอุ บ ตั ิ เหตุ และจากเหตุ อื่นๆ ด้วยเหตุ น้ ี บุ คคลผูม้ ี หน้าที่
เกี่ยวข้องกับการเดิ นทางของนักเรี ยนด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน จึงต้องหาวิธีการเพื่อป้ องกันยับยั้งมิให้เกิ ดความไม่
ปลอดภัยหรื อเกิดความเสี่ ยงขึ้นแก่นกั เรี ยนในระหว่างเดินทาง โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับการเดินทางของนักเรี ยน ใน
3 ประการว่า
ประการแรก ตลอดเวลาที่นกั เรี ยนอยูบ่ นรถรับส่ งนักเรี ยน นักเรี ยนจะมีความเสี่ ยงจากการเดินทาง วัน
ละ 2 ครั้ง เที่ ยวไปและเที่ยวกลับ แม้ว่าในขณะที่รถจอดอยู่กบั ที่ และในระหว่างนั้น จะมีภยั อะไรบ้างที่อาจจะ
เกิ ดขึ้ น กับ นัก เรี ยน ภัย ที่ อ าจเกิ ดขึ้ น นั้น จะเกิ ด ขึ้ น จากอะไรได้บ ้างนอกจากอุ บ ัติ เหตุ สุ ข ภาพร่ างกายความ
แปรปรวนทางอารมณ์ ของคนขับรถจะเป็ นสาเหตุให้นกั เรี ยนต้องอยูใ่ นความเสี่ ยงหรื อไม่ เพื่อนักเรี ยนที่อยูบ่ น
รถก็จะเป็ นสาเหตุทาให้นกั เรี ยนคนอื่นๆ อยูใ่ นความเสี่ ยงด้วยหรื อไม่ สภาพของตัวรถจะทาให้นกั เรี ยนต้องตก
อยูใ่ นความเสี่ ยงหรื อไม่
ประการที่สอง จุดเริ่ มต้นของการเกิดความไม่ปลอดภัย จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด หรื อเกิดขึ้นตรงจุดใด
จุดหนึ่งของการเดินทาง ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า ทุกหน่วยของเวลาเป็ นวินาทีและทุกหน่วยของของระยะทางเป็ น
เมตรของการเดินทาง นักเรี ยนจะต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงตลอดเวลา นักเรี ยนที่ใช้เวลาและระยะทางที่น้อยกว่า
เช่น นักเรี ยนที่ใช้เวลาเดินทาง 80 นาที ด้วยระยะทาง 50 กิโลเมตร จะมีเผชิ ญกับความเสี่ ยงมากกว่า นักเรี ยนที่ใช้
เวลาในการเดิ นทาง 40 นาที ด้วยระยะทาง 25 กิ โลเมตร หรื อกล่ าวอี กนัยหนึ่ งว่า ความเสี่ ยงมี ความสัมพันธ์
โดยตรงกับเวลาและระยะทางที่ใช้เดินทางดังภาพที่แสดง

ภาพแสดง เส้ นทางการเดินทางของนักเรียนด้ วยรถรับส่ งนักเรียนไปยังโรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี
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ประการที่สามประการสุ ดท้ายนักเรี ยนที่อยูใ่ นรถคันเดียวกัน นักเรี ยนที่ข้ ึนรถก่อนเป็ นคนแรกซึ่ งจะเป็ นนักเรี ยน
ที่ลงจากรถเป็ นคนสุ ดท้าย จะใช้เวลาและระยะทางในการเดินทางทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ มากกว่านักเรี ยนที่
ขึ้นรถเป็ นคนที่สอง และคนต่อๆ ไป ตามลาดับ ในขณะที่นกั เรี ยนที่ข้ ึนรถเป็ นคนสุ ดท้ายจะได้ลงจากรถเป็ นคน
แรกในเที่ ยวกลับ บ้านดัง นั้นในรถรั บ ส่ งนัก เรี ย นหนึ่ ง คัน นัก เรี ยนจึ งต้องเผชิ ญ กับ ความเสี่ ย งตามเวลาและ
ระยะทางที่ แตกต่ างกัน และจะใช้วิธีก ารอย่างไรที่ ท าให้ นัก เรี ยนทุ ก คนในรถพ้น จากความเสี่ ยงด้วยวิธี ก าร
เดียวกัน แม้วา่ นักเรี ยนจะอยูใ่ นรถคนเดียว ก็ตาม
จากแนวคิด 3 ประการ ดังที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ชดั เจนว่า ตลอดเวลาที่นกั เรี ยนอยูบ่ นรถรับส่ งนักเรี ยน นักเรี ยน
ทุกคนแม้แต่คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน จะต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งไม่เป็ นที่แน่นอน
ว่าจะเกิดความเสี่ ยงขึ้นเมื่อใดและอย่างไร การสร้างกลไกเพื่อหน้าที่ในการจัดการความเสี่ ยง จะทาให้นกั เรี ยน
ทุกคนที่อยูบ่ นรถมีความปลอดภัยเกิดขึ้นหรื อไม่ และจะต้องจัดการความเสี่ ยงนั้นอย่างไร จึงจะทาให้ความเสี่ ยง
เป็ นความไม่เสี่ ยงหรื อพัฒนาเป็ นความปลอดภัย
จากการลงพื้นที่ศึกษานาร่ องจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดคู่ขนาน และจากการศึกษาทบทวนเอกสารทาง
วิชาการและข่ าวต่ างๆ ที่ เกี่ ยวกับ นักเรี ยน พบว่า ปั จจัยความเสี่ ยงของนักเรี ยนระหว่างเดิ นทางด้วยรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนนั้น สามารถจาแนกได้เป็ น 5 ประการ ดังแผนภาพที่แสดงให้ดูน้ ี

พฤติกรรมไม่
พึงประสงค์

อุบตั เิ หตุรถ

ภัยคุกคาม
ต่างๆ

ความ
ปลอดภัย

โรคภัย ไข้
ติดต่อ
ภัยธรรมชาติ
และสัตว์ป่า

แผนภาพแสดง ปัจจัยความเสี่ยงของนักเรียนระหว่ างเดินทางด้ วยรถรับส่ งนักเรียน

1. อุบัติเหตุ
อุบตั ิเหตุ เป็ นปั จจัยความเสี่ ยงที่อนั ตรายมากที่สุดของรถรับส่ งนักเรี ยน ไม่วา่ ใครจะเป็ นฝ่ ายถูกหรื อ
ฝ่ ายผิด ผลจากการเกิ ดอุบตั ิเหตุทุกครั้ง ก็ทาให้นกั เรี ยนได้รับบาดเจ็บมากบ้างน้อยบ้างและอาจทาให้เสี ยชี วิต
และผลกระทบจากการเกิดอุบตั ิเหตุแต่ละครั้งยังได้สร้างความสู ญเสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ครอบครัวของ
นักเรี ยนเป็ นอย่างมาก
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นจากการกระทาของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน หรื อจากตัวรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน เป็ นความ
เสี่ ยงที่สามารถควบคุมและจัดการได้ ส่ วนความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้นจากการกระทาของบุคคลภายนอก หรื อเกิดจาก
สภาพแวดล้อมต่างๆ เป็ นความเสี่ ยงที่ไม่สามารถควบคุ มได้ แต่ความเสี่ ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ นั้น ในทาง
วิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย ก็อาจทาให้ความเสี่ ยงที่ควบคุมไม่ได้น้ นั ลดความรุ นแรงจากการกระทาลงได้
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)
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และอาจควบคุมได้ในระดับที่ทาให้ปลอดภัย เช่ น การกาหนดมาตรการให้รถรับส่ งนักเรี ยนทุกคัน ใช้สัญญาณ
ไฟกระพริ บที่มีแสงส่ องสว่างมาก เพื่อให้รถคันอื่นๆ เห็นได้สะดุดตาและใช้ความระมัดระวังมากขึ้น
2. พฤติกรรมไม่ พงึ ประสงค์
ในระหว่างที่นกั เรี ยนเดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยนหรื อรถโดยสารหรื อรถยนต์สาธารณะ นักเรี ยนมี
โอกาสได้รับ ปั จจัย ต่ างๆ ทั้ง ที่ พึ งประสงค์และไม่ พึ งประสงค์จากเพื่ อนร่ วมรถและจากบุ ค คลอื่ น หรื อจาก
พฤติ กรรมของนัก เรี ย นเองได้ตลอดเวลา หรื อจากคนขับ รถรั บ ส่ งนักเรี ยน เช่ น ยาเสพติ ด สื่ อสิ่ งพิ มพ์ลามก
การไม่เข้าโรงเรี ยน เป็ นต้นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เป็ นความเสี่ ยงที่ไม่อาจเกิ ดขึ้นได้จากนักเรี ยนทุกคนหรื อ
บางคน แต่สามารถควบคุมมิให้เกิดขึ้นได้ หากมีการกาหนดกลไกในการควบคุ มและตรวจสอบ ด้วยนักเรี ยนที่
อยูใ่ นรถ เช่น การมีหวั หน้านักเรี ยนประจารถและผูช้ ่วย เพื่อทาหน้าที่ในการควบคุมและกากับดูแลนักเรี ยนที่อยู่
บนรถ ให้ป ฏิ บ ัติตนตามข้อกาหนดในระหว่างการใช้รถรั บ ส่ งนัก เรี ย น ตลอดจนการท าหน้าที่ เป็ นสารวัตร
นักเรี ยนประจารถเพื่อสอดส่ องพฤติกรรมของนักเรี ยนในรถแล้วรายงานต่อครู ที่เกี่ยวข้อง
3. ภัยคุกคามจากการกระทา
ภัยคุกคามจากการกระทา เป็ นการใช้ความรุ นแรงกระทาต่อนักเรี ยน อาจเกิดขึ้นโดยนักเรี ยนที่อยูใ่ นรถด้วยกัน
หรื อจากคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน หรื อจากบุคคลที่อยู่ภายนอกรถ เช่ น นักเรี ยนทาร้ ายกันบนรถรับส่ งนักเรี ยน
การล้อเล่ น หรื อการกลั่นแกล้งกัน ที่ รุนแรงเกิ น ความสมควรการถู ก ท าร้ ายร่ างกายบนรถรั บ ส่ งนัก เรี ยนจาก
นักเรี ยนต่างสถาบันหรื อจากบุคคลอื่นที่อยู่นอกรถ ภัยคุกคามจากการกระทานี้ สามารถควบคุ มมิ ให้เกิ ดขึ้นได้
เช่น การมีหวั หน้านักเรี ยนประจารถและผูช้ ่วย การมีประตูปิดเปิ ดและที่ก้ นั กันตก เป็ นต้น
4. โรคภัยไข้ ติดต่ อ
รถรับส่ งนักเรี ยนทุกประเภทไม่วา่ จะเป็ นรถที่มีเครื่ องปรับอากาศหรื อไม่ก็ตาม ก็เป็ นแหล่งโรคติดต่อต่างๆ ได้
ง่าย หรื ออาจเป็ นพาหนะที่นาโรคติดต่อไปแพร่ กระจายในโรงเรี ยนและในครอบครัวหรื อชุ มชนได้ ลาพังเพียง
นักเรี ยน 1 คน ที่เป็ นโรคติดต่อที่สามารถติดต่อได้ง่าน ก็อาจแพร่ เชื้ อโรคนั้นให้แก่นกั เรี ยนคนอื่นๆ บนรถได้ทุก
คน และเมื่อนักเรี ยนเหล่านั้นก็จะเป็ นผูน้ าโรคติดต่อไปแพร่ กระจายยังนักเรี ยนคนอื่นๆ ในชั้นเรี ยน และลุกลาม
ไปยังครู และไปถึ งครอบครัวและชุ มชนอย่างรวดเร็ ว ดังเช่ น การระบาดของโรคคางทูมของนักเรี ยนโรงเรี ยน
บ้านแหลม อาเภอโป่ งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ต้องหยุดเรี ยนถึง 2 ครั้ง ในภาคการศึกษาเดียว โรคภัยไข้ติดต่อเป้
นความเสี่ ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่สามารถจัดการความเสี่ ยงให้ลดน้อยลงได้
5. ภัยธรรมชาติและสั ตว์ป่า
ภัยธรรมชาติต่าง เช่น ฝนตกน้ าท่วม ดินถล่ม ลมพายุตน้ ไม้ใหญ่โค่นขวางเส้นทางรถรับส่ งนักเรี ยน
เป็ นต้น ภัยธรรมชาติต่างๆ ล้วนเป็ นความเสี่ ยงที่ ไม่สามารถควบคุ มได้ และเป็ นอุปสรรคต่อการเดิ นทางของ
นักเรี ยน ซึ่ งอาจทาให้นกั เรี ยนได้รับความไม่ปลอดภัยในระหว่างเดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยนได้ หรื อทาให้รถ
รับส่ งนักเรี ยนอยูใ่ นภาวะที่ไม่ปลอดภัยหรื ออาจเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนได้
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ภัยจากสัตว์ป่า แม้ว่าจะมิได้เกิ ดขึ้นทุกจังหวัดของประเทศไทย แต่ก็อาจเกิ ดขึ้นได้ และเป็ นความ
เสี่ ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาจเกิดจากช้างป่ า ลิงป่ า หรื อสัตว์ป่าต่างๆ เช่น การอาละวาดของช้างป่ าที่ไล่ทา
ร้ายรถรับส่ งนักเรี ยนในอาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีเป็ นต้น

ภาพแสดง เส้ นทางความเสี่ยงของนักเรียนระหว่ างเดินทางด้ วยรถรับส่ งนักเรียน

การจัดการความเสี่ ยงจากปั จจัยต่างๆในระหว่างที่นกั เรี ยนเดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน สามารถจัดการด้วยการ
ออกแบบและสร้างกลไกเพื่อให้ทาหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบและประเมินผลความปลอดภัยเพื่อให้ความ
เสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้สามารถควบคุมตรวจสอบและประเมินผลความเสี่ ยงได้ การกาหนดมาตรฐานของ
รถรับส่ งนักเรี ยนทุกประเภท คู่มือการทาหน้าที่และชุ ดความรู ้ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนการกาหนดวิธีการเข้า
มาประกอบอาชีพด้วยการคัดกรองและตรวจสอบประวัติของรถและคนขับรถ การตรวจสอบและประเมินผลรถ
และการท าหน้าที่ ของคนขับรถรับ ส่ งนักเรี ยนโดยนักเรี ยนและผูป้ กครองซึ่ งเป็ นมาตรการทางสังคม การใช้
เครื่ องมื อที่ เป็ นเทคโนโลยี ต่างๆ จะส่ งผลเป็ นแรงกระตุ น้ ให้คนขับ รถรั บ ส่ งนักเรี ยน เกิ ดการรั บ รู ้ และความ
ตระหนักต่อการทาหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบและมีจิตสานึกสาธารณะ

ภาพแสดงแนวคิดการจัดการเหตุปัจจัยความเสี่ยงของรถรับส่ งนักเรียน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)
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5. เครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน
หลักการและเหตุผลของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
1) มีรูปแบบการจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนของสถานศึกษาบางแห่งในระดับหนึ่งอยูแ่ ล้ว
2) นักเรี ยนและผูป้ กครองในฐานะผูใ้ ช้บริ การ ควรมีสิทธิ และส่ วนร่ วมในการควบคุมตรวจสอบรถ
รับส่ งนักเรี ยน และได้รับความคุม้ ครอง
3) รถรับส่ งนักเรี ยน มีความสัมพันธ์ในลักษณะพลวัตรกับโรงเรี ยนและนักเรี ยนกับผูป้ กครอง
4) ครู เป็ นผูอ้ ยูใ่ กล้ชิด เห็นสภาพและลักษณะของรถและคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนมากกว่าหน่วยงาน
อื่นๆ ของรัฐ
5) ครู เป็ นผูอ้ ยูใ่ กล้ชิดและรับข่าวสารข้อมูลจากนักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน และสามารถแก้ไข
ปั ญหาได้ทนั ท่วงที
6) ครู มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในมิติต่างๆ ของนักเรี ยนระหว่างเดินทาง
7) รถและคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ควรมีความพร้ อมในด้านความปลอดภัยและทักษะมากกว่ารถ
โดยสารสาธารณะอื่นๆ
8) ความสัมพันธ์เชิ งอานาจหน้าที่ ทาให้โรงเรี ยนและครู สามารถควบคุ มตรวจสอบและกากับดูแล
รถรับส่ งนักเรี ยน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในมิติต่างๆ ได้
9) รถรั บส่ งนักเรี ยนมี ล ักษณะเป็ นการจัดการตนเองของประชาชนในพื้ นที่ เพื่อให้นักเรี ยนมี รถ
เดิ นทางไปโรงเรี ย น เจ้าหน้าที่ ข นส่ งและเจ้าหน้าที่ ตารวจควรท าหน้าที่ ในด้านการส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น
มากกว่าการทาหน้าที่ทางด้านการควบคุมตรวจสอบและจับกุม
10) กระบวนการมี ส่วนร่ วมในรู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งอานาจหน้าที่ ระหว่าง โรงเรี ยน นักเรี ยน
กลุ่ ม คนขับ รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น เจ้าหน้ าที่ ข นส่ ง และเจ้าหน้าที่ ต ารวจ ก่ อให้ เกิ ดรู ป แบบการจัด การเพื่ อ ความ
ปลอดภัยร่ วมกัน
จากการศึกษาแนวคิดทางด้านจิตวิทยา พบว่า มนุ ษย์มกั มีความแปรปรวนทางอารมณ์ พฤติกรรมของ
มนุ ษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุ ด มนุ ษย์จึงชอบทาตามใจของตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งที่ตนเองต้องการ หรื อที่
เรี ยกว่า ความต้องการเพื่อประโยชน์ส่วนตน จนหลงลื มการให้ความสาคัญต่อประโยชน์โดยรวม ทั้งที่มนุ ษย์
เป็ นสัตว์สังคมที่ตอ้ งอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม เป็ นชุ มชน เป็ นสังคม และเป็ นประเทศ ด้วยเหตุน้ ี สังคมจึงต้องมีการ
กาหนดกรอบและขอบเขตความประพฤติของมนุ ษย์(ระเบียบทางสังคมต่อมาเรี ยกว่ากฎหมาย) เพื่อให้ปฏิบตั ิไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน อัน จะน ามาซึ่ งความสงบสุ ข โดยรวมของชุ ม ชนและสั ง คมประเทศชาติ หรื อ ที่ เรี ย กว่า
ประโยชน์สาธารณะ ด้วยเหตุน้ ี กระบวนการจัดการเพื่อให้รถรับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัย จึงเปรี ยบเสมือน
กับข้อบังคับทางสังคมหรื อสัญญาประชาคม ที่กาหนดขึ้นเพื่อให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนทุกคนปฏิบตั ิตาม อันมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้รถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัย และคนขับมีความพร้อมต่อการทาหน้าที่ขบั รถ
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ด้วยเหตุน้ ี แม้วา่ รถรับส่ งนักเรี ยนจะลักษณะเป็ นการจัดการพึ่งตนเองของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้
นักเรี ย นมีรถเดิ นทางไปโรงเรี ยน ใช้รถรั บส่ งนัก เรี ยนเฉพาะในช่ วงเวลาที่ นัก เรี ยนเดิ นทางไปโรงเรี ยนและ
กลับ มายัง บ้านพัก แต่ รถนั้น ก็ ย งั ไม่ มี ค วามปลอดภัยเพี ย งพอต่ อการน ามาใช้รับ ส่ งนัก เรี ย น หากปล่ อยให้
ชาวบ้านจัดการกันเองดังที่ผ่านมาการใช้รถรับส่ งนักเรี ยนนอกจากจะไม่มีความปลอดภัยแก่นกั เรี ยนแล้ว ก็จะ
เกิ ดความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และจะทาให้เกิดการแข่งขันเพื่อแย่งจานวนนักเรี ยนที่อยู่บนรถให้มากที่ สุด
จนหลงลืมและละเลยต่อความปลอดภัยและมีความเสี่ ยงจากการเกิดอุบตั ิเหตุ จึงสมควรที่จะต้องมีการจัดรู ปแบบ
การจัดการทางด้านการรับส่ งนักเรี ยน เพื่อให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนปฏิบตั ิไปในทิศทางเดี ยวกัน มีองค์กรและ
กลไกในการควบคุมตรวจสอบและประเมินผล ที่กาหนดขึ้นเป็ นการเฉพาะ เพื่อเกิดความปลอดภัยแก่นกั เรี ยน
ในระหว่างเดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน
จากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่ งนักเรี ยนทั้ง 5 กลุ่ม ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2 ของบทนี้ ต่างเห็น
พ้องตรงกันว่า ผูเ้ กี่ยวข้องกับรถรับส่ งนักเรี ยน ควรร่ วมกันมีบทบาทในการจัดการให้รถรับส่ งนักเรี ยนเกิดความ
ปลอดภัย ด้วยกระบวนการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนโดยมีโรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการ ดังนี้

นักเรียน
ผู้ปกครอง

โรงเรี ยน / ครู
เครื อข่ าย
รถรั บส่ งนักเรี ยน

ชมรม
รถรับส่ งนักเรียน

เจ้ าหน้ าที่ขนส่ ง
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ

แผนภาพแสดง แนวคิดเครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน

1) โรงเรี ยนและสถานศึกษา มีความเกี่ยวข้องกับรถรับส่ งนักเรี ยนโดยตรง แม้วา่ รถรับส่ งนักเรี ยนจะมิใช่รถของ
โรงเรี ยน และทางโรงเรี ยนก็มิได้มีส่วนรู ้เห็นในการตกลงว่าจ้างด้วย แต่รถรับส่ งนักเรี ยนก็เป็ นระบบการขนส่ งที่
เกิ ดขึ้นโดยผูป้ กครองของนักเรี ยน เพื่อนาพานักเรี ยนไปยังโรงเรี ยน โรงเรี ยนจะมีนักเรี ยนเพิ่มมากขึ้นหรื อลด
น้อยลง ก็อยูท่ ี่จานวนรถรับส่ งนักเรี ยนที่ไปยังโรงเรี ยน โรงเรี ยนจึงเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์โดยตรงจากรถรับส่ ง
นักเรี ยน ดังนั้น เมื่อนักเรี ยนที่อยูบ่ นรถรับส่ งนักเรี ยนแต่งเครื่ องแบบของโรงเรี ยน โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษานั้น
ก็ควรจะต้องมีบทบาทในการควบคุมดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนให้เกิดความปลอดภัยด้วย

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)
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ด้วยลักษณะทางกายภาพของโรงเรี ยนที่มีความแตกต่างกัน ประกอบกับระบบการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิ การด้วยเงื่อนไขทางด้านจานวนนักเรี ยนหรื อข้อมูลทางตัวเลข ได้ส่งผลให้โรงเรี ยนต่างๆ
จาเป็ นต้องเข้าร่ วมในสถานการณ์ ของการแข่งขันทางด้านการตลาดเพื่อหาและแย่งชิ งนักเรี ยนให้เข้าเรี ยนยัง
โรงเรี ยนของตนเป็ นจานวนที่มากๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็ นความจาเป็ นที่โรงเรี ยนและสถานศึกษาจะต้อง
ใช้ป ระโยชน์ จากรถรั บ ส่ งนัก เรี ยน เพื่ อให้ รถรั บ ส่ ง นัก เรี ยนเหล่ านั้น เป็ นเครื่ อ งมื อในการท าการตลาดของ
โรงเรี ยน ให้รถรับส่ งนักเรี ยนเหล่านั้นเป็ นระบบการขนส่ งของโรงเรี ยนที่นานักเรี ยนจากสถานที่ต่างๆ มาเข้ารับ
การศึกษายังโรงเรี ยนของตน ซึ่ งจะส่ งผลให้นกั เรี ยนและผูป้ กครองเกิดความเชื่ อมัน่ ต่อสถานภาพของโรงเรี ยน
ทั้งในด้านของการเดินทางและความปลอดภัย ด้วยการร่ วมเป็ นเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนและเป็ นจุดจัดการ
บทบาทของโรงเรี ยนหรื อสถานศึ กษาที่ มีต่อเครื อข่ายรถรั บส่ งนักเรี ยน คื อ การเป็ นจุ ดจัดการ
เครื อ ข่ า ยรถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย น ซึ่ งหมายถึ ง ผู ้บ ริ ห ารของโรงเรี ย น ซึ่ งได้ แ ก่ ผู ้อ านวยการโรงเรี ย นหรื อ รอง
ผูอ้ านวยการที่ได้รับมอบหมาย ทาหน้าที่เป็ นประธานเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน มีอานาจหน้าที่ในการควบคุ ม
และกากับดูแลการดาเนิ นการของภาคีเครื อข่ายทั้ง 4 ภาคี ให้เป็ นไปตามมาตรการต่างๆ ที่กาหนดขึ้น รวมถึงการ
มีอานาจในการชี้ขาดการประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
นอกจากบทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ในการทาหน้าที่เป็ นประธานเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
แล้ว ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนยัง จาต้องแต่งครู คนใดคนหนึ่ งหรื อหลายคน ให้มีหน้าที่ในการดู แลรถรับส่ งนักเรี ยนที่
รับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนและทาหน้าที่เป็ นภาคีเครื อข่ายฝ่ ายโรงเรี ยนของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนด้วย
2)นักเรี ยนและผูป้ กครองที่ ใช้บริ การรถรับส่ งนักเรี ยน ซึ่ งมีบทบาทในฐานะผูใ้ ช้บริ การ ที่จะต้อง
ได้รับการบริ การที่ดีหรื อไม่ดีจากคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน และในฐานะที่ผปู ้ กครองเป็ น
ผูช้ าระเงิ นค่าจ้างรถ จึ งสมควรที่จะต้องมี บทบาทในการรักษาประโยชน์ของบุตรหลานในฐานะผูไ้ ด้รับการ
บริ การ ให้การเดินทางมีความปลอดภัย ไปถึงโรงเรี ยนตามกาหนดเวลา โดยสามารถควบคุมตรวจสอบได้
บทบาทของผูป้ กครองนักเรี ยนที่มีต่อเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน คือ การเป็ นภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนฝ่ าย
ผูป้ กครอง มีอานาจหน้าที่ในการ ควบคุ มตรวจสอบและประเมินผลคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและรถที่นามาใช้
รั บ ส่ งนัก เรี ย นตามวิธี ก ารที่ เครื อข่ายรถรั บ ส่ งนักเรี ยนก าหนด และเสนอแนะข้อคิ ดเห็ นต่ างๆ ต่อที่ ป ระชุ ม
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
ในด้านของนักเรี ยนซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้บริ การ รถรับส่ งนักเรี ยนอย่างต่อเนื่ องติดต่อกันเป็ นเวลาหลายปี
นักเรี ยนจึงต้องแสดงบทบาท ในฐานะผูใ้ ช้บริ การและเสมือนเป็ นผูว้ า่ จ้างด้วยการมีอานาจหน้าที่ในการควบคุม
ตรวจสอบและประเมินผลการขับรถของคนขับรถและตัวรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน ว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ
หรื อไม่ ด้วยการเป็ นหัวหน้านักเรี ยนประจารถและผูช้ ่วย รวมถึงมีอานาจหน้าที่ในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อ
ที่ประชุมเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน เพื่อรถรับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัยตลอดเวลา
3)กลุ่ มคนขับรถรับ ส่ งนักเรี ยน ซึ่ งทาหน้าที่ เป็ นผูข้ บั รถนาพานักเรี ยนจากบ้านไปส่ งยังโรงเรี ยน
และจากโรงเรี ยนกลับมายังบ้านพัก จึงมีสถานะเป็ นผูใ้ ห้บริ การ ที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ของนักเรี ยนทุกคนที่อยูบ่ นรถ คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนจึงเป็ นตัวจักรสาคัญในการทาให้เกิดความปลอดภัยหรื อ
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)
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ความไม่ปลอดภัยแก่นกั เรี ยนประกอบกับ คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นผูท้ ี่ได้ผลประโยชน์โดยตรงจากการรับจ้าง
รับส่ งนักเรี ยน ทาให้มีอาชีพ มีรายได้
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนในฐานะที่เป็ นผูป้ ระกอบอาชี พอยูบ่ นความปลอดภัยของนักเรี ยน จึงควรต้องมีบทบาท
ต่อเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ด้วยการปฏิ บตั ิหน้าที่ขบั รถให้มีความปลอดภัย นาความปลอดภัยมาสู่ นกั เรี ยน
และจัดเตรี ยมรถรับส่ งนักเรี ยนให้มีความปลอดภัยและมีความพร้อมตามมาตรการต่างๆ
ที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ แก่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
โครงการศึกษาวิจยั ฯ กาหนดให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน เป็ นภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนใน
พื้ นที่ ที่ เป็ นที่ ต้ งั ของโรงเรี ยนที่ รับ ส่ งนัก เรี ย น แต่ เนื่ องจากคนขับ และรถรั บ ส่ งนักเรี ยนในแต่ ล ะพื้ น ที่ มี เป็ น
จานวนมาก หากให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนทุกคนมีบทบาทในการเป็ นภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนด้วยกันทุก
คน ก็จะเป็ นความยุ่งยากและเป็ นอุปสรรคต่อการจัดการ ต่างคนก็อาจจะทาตามใจตนเองไม่ยอมรับกติกา เกิ ด
ความวุน่ วายไม่เป็ นระเบียบ
ด้วยเหตุน้ ี โครงการศึกษาวิจยั ฯ จึงได้กาหนดให้กลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่เครื อข่ายรถ
รับส่ งนักเรี ยน แสดงบทบาทของตนเองใน 2 สถานะ กล่าวคือ
1) บทบาทของการเป็ นผูน้ าความปลอดภัยมาสู่ นัก เรี ยน ด้วยการ ขับ รถให้ มี ค วามปลอดภัย
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตาม คู่มือ มาตรการ และข้อกาหนดต่างๆ ที่ เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนดขึ้ นรวมถึงการให้
ข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
2) บทบาทของการเป็ นผูค้ วบคุมความปลอดภัยของการรับส่ งนักเรี ยน ด้วยการ จัดให้ มีชมรมรถ
รับส่ งนักเรี ยน เพื่อให้คณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนทาหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบประเมินผลและ
คัดกรองประวัติคนขับ รถและรถที่ นามาใช้รับ ส่ งนักเรี ยน เพื่ อให้มีความปลอดภัยและมี ความพร้ อมต่ อการ
นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน รวมถึงให้คณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นผูม้ ีอานาจหน้าที่ในการดาเนินภารกิจ
ต่างๆ แทนสมาชิกทั้งปวง และมีอานาจควบคุมลงโทษสมาชิกที่ฝ่าฝื นต่อกฎระเบียบได้
4)เจ้าหน้าที่ ขนส่ งและเจ้าหน้าที่ ตารวจในพื้ นที่ ซึ่ งมี ส ถานะเป็ นเจ้าพนักงานของรั ฐ ซึ่ งมี อานาจ
หน้าที่ บงั คับเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กฎหมายกาหนด ซึ่ งเป็ นลักษณะของการใช้กฎหมาย
ควบคุมสถานการณ์ทางสังคม หรื อที่เรี ยกว่า การจัดระเบียบสังคมด้วยกฎหมาย
แต่เนื่ องจากที่ผ่านมา การใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขนส่ งและเจ้าหน้าที่ตารวจกับรถรับส่ ง
นักเรี ยน ยังไม่สามารถทาให้รถรับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมเกิดขึ้นจริ ง รถรับส่ งนักเรี ยนก็
ยังมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นซ้ าๆ นักเรี ยนยังคงได้รับบาดเจ็บจากรถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่มีความปลอดภัย
โครงการศึ กษาวิจยั ฯ จึ งได้ออกแบบบทบาทการท าหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ขนส่ งและเจ้าหน้าที่
ตารวจขึ้นใหม่ จากการ เป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็ นผูใ้ ช้อานาจของรัฐ เป็ นผูบ้ งั คับใช้กฎหมายของรัฐ ไปสู่ การ
เป็ นเจ้าหน้าที่ ข องรั ฐ ที่ มี บ ทบาทอ านาจหน้าที่ ใ นการควบคุ ม และตรวจสอบให้ รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น มี ค วาม
ปลอดภัยและเป็ นไปตามมาตรการและข้อกาหนดต่างๆ ของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ซึ่ งเป็ นสัญญาประชาคม
ที่เกิดขึ้นจากความร่ วมมือของภาคส่ วนต่างๆ ในสังคม ที่เรี ยกว่า ประชารัฐ
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)
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โดยบทบาทอานาจหน้าที่ ข องบุ คคลทั้ง 4 ฝ่ าย ดังที่ กล่ าวนี้ ล้วนแต่มี ความสั มพันธ์ เกี่ ยวข้องกันทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อความปลอดภัย การทาหน้าที่ของบุคคลทั้ง 4 ฝ่ าย นี้ จึงต้องร่ วมกันทาหน้าที่จดั การความ
ปลอดภัยอย่างบูรณาการ ภายใต้แนวคิด “เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน” โดยมีโรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการหลัก
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน จึงมี ลกั ษณะเป็ นการบูรณการร่ วมกันด้วยกระบวนการมี ส่วนร่ วม ในการ
จัดการให้รถรับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัย ในมิติของรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน มิติความพร้อมของคนขับรถ
และกระบวนการจัดการเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐานความปลอดภัย ที่ เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนร่ วมกัน
กาหนด โดยใช้ คู่มือ ชุ ดความรู ้ มาตรการ และเทคโนโลยีแอพพลิเคชัน่ เป็ นเครื่ องมือในการจัดการให้เกิดความ
ปลอดภัย ดังแผนภาพแสดง แนวคิดจุดจัดการเพื่อความปลอดภัย ที่แสดงไว้น้ ี

แผนภาพแสดง แนวคิดจุดจัดการความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรียน

จากภาพแสดงแนวคิดจุดจัดการความปลอดภัยของรถรั บส่ งนักเรี ยนที่ แสดงไว้ขา้ งต้นนี้ จะเห็ นได้ว่า
รู ปแบบการจัดการมีรูปแบบที่คล้ายกับรู ปแบบการจัดการของกิจการรถโดยสารประทาง กล่าวคือ
1) เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ทาหน้าที่เป็ นเสมือนคณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกประจาจังหวัด โดยมี
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาทาหน้าที่เป็ นประธานภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน โดยมี ครู ที่ดูแลรถรับส่ ง
นักเรี ยน, ผูแ้ ทนนักเรี ยนและผูป้ กครอง, คณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน และเจ้าหน้าที่ขนส่ งกับเจ้าหน้าที่
ตารวจในพื้นที่ เป็ นภาคีเครื อข่ายหรื อเป็ นคณะกรรมการ
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน มีบทบาทอานาจหน้าที่ในการออก มาตรการข้อกาหนด ต่างๆ เพื่อเป็ นข้อ
ปฏิบตั ิของการใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน รวมถึงการกาหนดให้นาแอพพลิเคชัน่ และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ใน
การควบคุ ม ตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นกระบวนการจัดการเพื่ อความปลอดภัย และมีส ถานะเหมือนกฎหมาย ที่ ภาคี
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนทุกภาคส่ วนจะต้องปฏิบตั ิตาม ตามข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) ที่ทาไว้ต่อกัน
2) ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ โดยคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน ทาหน้าที่ เป็ นเสมื อน
ผูป้ ระกอบการขนส่ งที่ ได้รับอนุ ญาต คนขับรถรั บส่ งนักเรี ยนซึ่ งเป็ นสมาชิ กของชมรมเป็ นเสมื อนเจ้าของรถ
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)
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ผูเ้ ข้าร่ วมเดินรถรับส่ งผูโ้ ดยสารกับผูป้ ระกอบการที่ได้รับอนุ ญาตนั้น โดยนัยนี้ คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนจะต้องอยู่
ภายใต้มาตรการและกฎระเบียบต่างๆ ที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนดขึ้น ซึ่ งมีสถานะเหมือนกฎหมาย และ
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนซึ่ งมีสถานะเป็ นข้อบังคับ
ภายในของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน รวมถึงจะต้องยอมรับการลงโทษจากคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
และจากเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
3) นักเรี ยนและผูป้ กครอง ทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การเหมือนกับผูใ้ ช้บริ การในกิจการรถโดยสารประจา
ทาง ซึ่ งมีกฎหมายให้การรับรองและคุม้ ครองสิ ทธิ ที่มีอยู่น้ นั กลไกของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนจะทาให้การ
ให้บริ การของรถรับส่ งนักเรี ยนในด้านของความปลอดภัยและการบริ การดูแล เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และไม่
เสื่ อมประโยชน์
4) เจ้าหน้าที่ขนส่ งและเจ้าหน้าที่ ตารวจในพื้นที่ ทาหน้าที่ เป็ นองค์กรของรัฐ เป็ นตัวแทนของรัฐ ใน
การควบคุมและตรวจสอบการทาหน้าที่ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและความพร้อมของรถรับส่ งนักเรี ยน และ
การลงโทษแก่ผทู ้ ี่ฝ่าฝื น หรื ออาจทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นแก่การรับส่ งนักเรี ยน
โครงการศึกษาวิจยั ฯ ได้ออกแบบให้เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน มีบทบาทอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) กาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข มาตรฐาน ของรถประเภทต่างๆ ที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน
2)กาหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและคนดูแล
3) กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ และในเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
4) กาหนดมาตรการตรวจสอบและประเมินรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนและคนขับ
5)กาหนดข้อบังคับและมาตรการลงโทษ และการพ้นจากการเป็ นสมาชิกเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
6)อนุญาตหรื อเพิกถอนการขอให้รถรับส่ งนักเรี ยนและการเป็ นคนขับรถและคนดูแล
7) กาหนด ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง อัตราค่าใช้บริ การของรถรับส่ งนักเรี ยน
8) ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก
6. การศึกษาติดตามการเปลีย่ นแปลงในพืน้ ที่
หลังจากที่ได้จดั ตั้งเครื อข่ายรถรั บส่ งนักเรี ยนและมี ภาคี เครื อข่ายครบถ้วน ทั้ง 4 ภาคี แล้ว ขั้นตอน
ต่อไปซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่มีความสาคัญมาก และจะนาไปสู่ ขอ้ มูลสาหรับการวิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการ
บริ หารจัดการหรื อการขับเคลื่อนความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยนด้วยรู ปแบบ(Model)เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
ที่มีโรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องมากที่สุด และสามารถนาไปใช้ได้กบั ทุกบริ บทของพื้นที่ได้
อย่า งเหมาะสมมากที่ สุ ด คื อ การศึ ก ษาติ ดตามการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ทางพื้ น ที่ จากการขับ เคลื่ อ นของ
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนพื้นที่ต่างๆ ที่ได้จดั ตั้งขึ้น
โดยโครงการศึกษาวิจยั ได้กาหนดหัวข้อการศึกษา สาหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงไว้ 5 หัวข้อ ดังนี้

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)
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ตารางแสดง หัวข้อการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่ของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
ความปลอดภัย
ตัวรถ

ความพร้อม
คนขับรถ

ป้ ายข้อความ
การจัดเตรี ยมรถ
ไฟสัญญาณกระพริ บ
การปฏิบตั ิตามคู่มือ
ที่ก้ นั กันตก/ประตูปิดเปิ ด รายงานรับส่งนักเรี ยน
ความมัน่ คงที่นงั่
พฤติกรรมบุคคล
เครื่ องมือเครื่ องใช้
การมีส่วนร่ วม

กระบวนการ
จัดการ

ความสัมพันธ์
เชิงอานาจหน้าที่

คุณภาพชีวติ
ของนักเรี ยน

การตรวจสอบรถ
การตรวจสอบประวัติ
การควบคุมตรวจสอบ
การประเมินผล
การมีส่วนร่ วม

นโยบาย/คาสัง่
บันทึกข้อตกลง MOU
กฎหมายที่เหมาะสม

ความปลอดภัยของรถ
ความเสี่ ยงต่างๆ
การบริ การที่ได้รับ

หัวข้อการศึ ก ษาส าหรั บ ติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นจากการขับ เคลื่ อนของเครื อข่ ายรถรั บ ส่ ง
นั ก เรี ย น ทั้ง 5 หั ว ข้อ หลัก ตามตารางที่ แ สดงให้ ดู น้ ี จะท าให้ ท ราบข้อ มู ล ของแต่ ล ะพื้ น ที่ ว่า ได้เกิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงในหัวข้อใดไปอย่างไร อะไรเป็ นปั จจัยที่ ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง แต่ละเครื อข่ายได้มีวิธีการ
จัดการอย่างไร การเปลี่ ยนแปลงนั้นได้เกิ ดผลตามที่คาดหวังไว้หรื อไม่อย่างไร พร้อมทั้งศึกษาเปรี ยบเทียบการ
เปลี่ยนแปลง 5 หัวข้อหลักนี้ กับพื้นที่เครื อข่ายอื่นๆ ว่าผลที่เกิดขึ้นมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร และ
เปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลงกับ พื้ น ที่ ที่ มิ ไ ด้จดั ตั้ง เครื อข่ ายรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นไว้ด้วยเพื่ อน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จาก
การศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลง มาวิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์กระบวนการบริ หารจัดการของเครื อข่ายรถรับส่ ง
นักเรี ยนให้มีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช้ได้กบั ทุกพื้นที่ต่อไป
โครงการศึกษาวิจยั ได้กาหนดวงจรความสัมพันธ์สาหรับการวิเคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นใน
พื้นที่ โดยกาหนดให้ความปลอดภัยของนักเรี ยนระหว่างเดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน คือ การมีคุณภาพชี วติ ที่ดี
ของนักเรี ยนเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ด วงจรความสัมพันธ์น้ ี ก็คือเส้นทางของกระบวนการบริ หารจัดการของเครื อข่าย
รถรั บ ส่ งนัก เรี ยน ซึ่ งมี จุดเริ่ มต้น จากตัวรถที่ นามาใช้รับ ส่ งนัก เรี ยน และตามด้วยความพร้ อมของคนขับ รถ
ระบบการจัดการ การมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่ อนในรู ปแบบของภาคีเครื อข่ายหรื อที่ เรี ยกว่าความสัมพันธ์เชิ ง
อานาจหน้าที่ ซึ่ งจะนาไปสู่ เป้ าหมายปลายทางคื อนักเรี ยนมี ความปลอดภัยในระหว่างเดิ นทางด้วยรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยน ก็คือ การมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ดังแผนภาพที่แสดงให้ดูน้ ี

แผนภาพ แสดงวงจรความสัมพันธ์ การเปลีย่ นแปลงในพืน้ ทีเ่ ครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)
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จะเห็ นได้ว่า หัวข้อการศึกษาติดตามการเปลี่ ยนแปลงในพื้นที่ ดังที่ แสดงไว้ตามตารางนี้ มี ความสัมพันธ์ กบั
ภารกิจหน้าที่ของ 4 ภาคีเครื อข่ายในลักษณะพลวัตรต่อกัน จะขาดการร่ วมทาหน้าที่ของภาคีเครื อข่ายใดเครื อข่าย
หนึ่งไม่ได้ เพราะจะทาให้เกิดการเบี่ยงเบนข้อมูลในทันที
7. ประโยชน์ ของเครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน
ประโยชน์ ของเครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน
1) รถรับส่ งนักเรี ยนทุกประเภททุกลักษณะมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
2)คนขับรถมีความพร้อมและทักษะในการขับรถ
3) มีการควบคุมตรวจสอบและกากับดูแลอย่างเป็ นระบบ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วม
4) นักเรี ยนมีรถเดินทางไปโรงเรี ยนและกลับมายังบ้าน
5)คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนมีความมัน่ คงในการประกอบอาชีพ
6)โรงเรี ยนมีระบบดูแลนักเรี ยนและการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น
7) ลดความเสี่ ยงจากการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน
ประโยชน์ ทโี่ รงเรียนจะได้ รับ
1) รถรับส่ งนักเรี ยนคันเดิ มที่ นานักเรี ยนมาโรงเรี ยน ยังคงได้วิ่งรับส่ งนักเรี ยนได้ต่อไป เพราะถ้าเป็ นรถรับส่ ง
นักเรี ยนคันใหม่ ก็หมายถึงคนขับรถคนใหม่ ผูป้ กครองและนักเรี ยนจะไม่มีความไว้วางใจต่อคนขับ
2) นักเรี ยนมีความปลอดภัยในระหว่างเดินทาง ซึ่ งประกอบด้วย 5 ความเสี่ ยง ได้แก่ ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ
จากพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ จากภัย คุ ก คามการกระท า จากโรคภัย ไข้ติ ด ต่ อ และจากภัย ธรรมชาติ
และสัตว์ป่า
3) ระบบการดูแลนักเรี ยนด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วม ซึ่ งหมาย คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนซึ่ งนอกจากจะทาหน้าที่
เป็ นเสมือนผูป้ กครองนักเรี ยนแล้ว ยังทาหน้าที่เป็ นกึ่งสารวัตรนักเรี ยนให้กบั โรงเรี ยนด้วย เพราะคนขับต้อง
ดูแลทางด้านพฤติกรรมของนักเรี ยนด้วย
4) การเสริ มสร้ างคุณภาพชี วิตที่ดีของนักเรี ยน จากความปลอดภัยของนักเรี ยนในระหว่างเดิ นทางจาก 5 ปั จจัย
ความเสี่ ยงดังที่กล่าวไว้ในข้อ ที่ 2 นี้ จะทาให้นกั เรี ยนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ ส่ งผลต่อ
ความฉลาดทางอารมณ์ ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน เป็ นการเสริ มสร้างการใฝ่ รู ้ และยากเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ น
รากฐานความประพฤติ ข องนักเรี ยนที่ พึงประสงค์ ส่ งผลให้นักเรี ยนของโรงเรี ยนที่ เดิ นทางด้วยรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีกว่านักเรี ยนที่เดินทางด้วยตนเองหรื อด้วยระบบการเดินทางอย่างอื่นๆ
5) จานวนนักเรี ยนที่ เพิ่มขึ้น เนื่ องจากรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นระบบการขนส่ งที่ นาพานักเรี ยนไปยังโรงเรี ยนให้
ได้รับการศึกษา หากโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมทาให้ระบบการเดิ นทางของนักเรี ยนเป็ นส่ วนหนึ่ งของภารกิ จของ
โรงเรี ยน มีการควบคุมและกากับดูแล นักเรี ยนและผูป้ กครองก็จะมีความเชื่อมัน่ ต่อความปลอดภัยที่จะได้รับ
และตัดสิ นใจเข้าเรี ยนที่โรงเรี ยน
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ประโยชน์ ทเี่ จ้ าหน้ าทีข่ นส่ งและเจ้ าหน้ าทีต่ ารวจจะได้ รับ
1) รถรับส่ งนักเรี ยนทุกคันมีความปลอดภัยเพิม่ ขึ้น ไม่เป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน
2) สามารถควบคุมตรวจสอบรถและคนขับรถ ได้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม และโดยมีเครื่ องมือทางเทคโนโลยี
เช่ น ระบฐานข้อ มู ล ประวัติ แอพพลิ เคชั่น โทรศัพ ท์ ที่ ใ ช้ ระบบไลน์ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามและ
ตรวจสอบ
3) มีผชู ้ ่วยในการควบคุมตรวจสอบที่มาจากภาคีเครื อข่ายต่างๆ ช่วยเป็ นหู เป็ นตาและสอดส่ องดูแลให้
4) เป็ นเครื่ องมือในการควบคุ มรถรับส่ งนักเรี ยนที่มีอยู่แล้วและไม่มีความปลอดภัย ให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ตามที่กาหนด และจากัดจานวนรถรับส่ งนักเรี ยนที่มีอยูแ่ ล้วและไม่ถูกต้อง ไม่ให้มีจานวนเพิ่มขึ้น
5) เป็ นเครื่ องมือในการควบคุ มรถรับส่ งนักเรี ยนที่จะเข้ามาใหม่ ให้มีความปลอดภัยตามที่กาหนด และไม่ให้มี
จานวนมากเกินไป จนเกิดการแย่งชิงนักเรี ยน
6) บังคับใช้กฎหมายได้อย่างสบายใจ จากความชัดเจนของกระบวนการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
ประโยชน์ ของคนขับรถรับส่ งนักเรียน
1) มี ความมัน่ คงในการประกอบอาชี พ สามารถใช้รถคันเดิ มประกอบอาชี พได้ต่อไป และไม่ตอ้ งวิตกว่าจะมี
คนขับรถคันอื่นๆ มาแย่งชิงนักเรี ยนไป
2) มีความปลอดภัย ไม่ตอ้ งเสี่ ยงต่อการรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายและถูกดาเนิ นคดี เพราะรถรับส่ งนักเรี ยนมีความ
ปลอดภัย และมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบ ช่วยทาให้ใช้รถมีความปลอดภัยและขับรถที่ปลอดภัย
3) กระบวนการของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ทาให้ลดจานวนนักเรี ยนในรถให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม แต่ได้
ค่าจ้างเพิ่มขึ้น ทาให้มีรายได้พอต่อการประกอบอาชีพ และมีความเสี่ ยงตามจานวนนักเรี ยนลดลง
4) มีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชี พ เพราะเป็ นตัวจักรสาคัญที่ทาให้นกั เรี ยนมีความปลอดภัยในระหว่าง
เดินทาง
8. บทบาทอานาจหน้ าทีข่ องภาคีเครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน
อานาจหน้ าทีข่ องชมรมรถรับส่ งนักเรียน
1) คัดกรองและตรวจสอบประวัติคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและผูด้ ูแลนักเรี ยน
2) จัดทาประวัติรถและคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน (เชื่อมโยงระบบสารสนเทศ)
3) ตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่ งนักเรี ยนตามมาตรฐานที่กาหนด
4) เสนอขออนุญาตใช้รถรับส่ งนักเรี ยนและเป็ นผูป้ ระจารถต่อเครื อข่ายฯ
5) ควบคุมและตรวจสอบการทาหน้าที่ของคนขับและความพร้อมของรถ
6) ประเมินผล แก้ไข และพัฒนา
7) การลงโทษและการเข้ามาประกอบอาชีพ
8) รายงานวิเคราะห์ความเสี่ ยงและจุดเสี่ ยงในเส้นทางรถรับส่ งนักเรี ยน
9) ร่ วมมือกับเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนและภาคีเครื อข่ายอื่นๆ
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)
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อานาจหน้ าทีข่ องคนขับรถและคนดูแลนักเรียน
1) ปฏิบตั ิหน้าที่ตามคู่มือและชุดความรู ้
2) ตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนและหลังรับส่ งนักเรี ยน
3) รายงานการซ่อมบารุ งรักษารถ
4) รายงานพฤติกรรมของนักเรี ยนระหว่างเดินทางต่อโรงเรี ยนและครู
5) รายงานพฤติกรรมการทาหน้าที่ของผูป้ ระจารถคันอื่น
6) เข้ารับการฝึ กอบรมตามที่ชมรมและเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
7) รายงานการรับส่ งนักเรี ยนตามรู ปแบบและวิธีการที่เครื อข่ายฯ กาหนด
8) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ชมรมและเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
9) วิเคราะห์ความเสี่ ยงและจุดเสี่ ยงในเส้นทางรับส่ งนักเรี ยน
อานาจหน้ าทีข่ องหัวหน้ านักเรียนประจารถและผู้ช่วย
1) ควบคุมตรวจสอบและกากับการทาหน้าที่ของผูป้ ระจารถ
2) รายงานการใช้บริ การรถรับส่ งนักเรี ยน
3) ตรวจสอบและรายงานพฤติกรรมเสี่ ยงของนักเรี ยนบนรถ
4) ตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่ งนักเรี ยน
5) ประเมินผล ความพร้อมของรถรับส่ งนักเรี ยนและการทาหน้าที่ของผูป้ ระจารถ
6) ให้ขอ้ เสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ
อานาจหน้ าทีข่ องผู้บริหารโรงเรี ยนและครู ทดี่ ูแลรถรับส่ งนักเรียน
1) ควบคุมตรวจสอบและกากับดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
กาหนด
2) ควบคุ มและตรวจสอบการทาหน้าที่ ของคนขับและคนดู แลนักเรี ยน เพื่อให้เป็ นไปตามที่เครื อข่ายรถรับส่ ง
นักเรี ยนกาหนด
3) ตรวจสอบและประเมิน รถที่ใช้รับส่ งนักเรี ยนและผูป้ ระจารถ
4) ว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษผูป้ ระจารถ
5) กาหนดเงื่อนไขเฉพาะเรื่ องภายในโรงเรี ยนที่เกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยน./
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บทที่ 10 คู่มือชุดความรู้
หลักการและเหตุผล
กิ จการรั บ จ้างรั บ ส่ งนักเรี ยน ที่ ป ระชาชนหรื อชาวบ้านหันมาประกอบเป็ นอาชี พ หรื อเพราะความ
จาเป็ นทางครอบครัวหรื อชุ มชนที่ตอ้ งเข้ามารับภาระทาหน้าที่ในการขับรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ซึ่ งเรี ยกกันว่า
“รถโรงเรี ยน” หรื อ “รถรับส่ งนักเรี ยน” หรื อ “รถประจา” นั้น มีลกั ษณะเป็ นงานบริ การให้กบั นักเรี ยนในฐานะ
ผูใ้ ช้บริ การและผูป้ กครองในฐานะผูว้ ่าจ้าง ซึ่ งประกอบด้วย งานทางด้านความปลอดภัยระหว่างการเดิ นทาง
ประการหนึ่ ง กับงานทางด้านการให้บริ การต่างๆ อีกประการหนึ่ ง ด้วยเหตุน้ ี คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนในฐานะผู ้
ให้บริ การและคนดูแลนักเรี ยน จึงต้องมีภารกิ จหน้าที่ที่จะต้องจัดทาบริ การเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นกั เรี ยนใน
ฐานะที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การเป็ นสาคัญ ซึ่ งประกอบด้วย หลักการบริ การ 5 ประการ ได้แก่ 1)ความปลอดภัย 2)การตรง
ต่อเวลา 3)ความสะดวก 4)ความสะอาด และ 5)ความรับผิดชอบ
เมื่อพิจารณาในด้านของขอบเขตภารกิจหน้าที่ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน จะเห็นว่ามีลกั ษณะเป็ นงาน
การปฏิ บตั ิ การ(Operation) ทางด้านความปลอดภัย(Safety) และงานทางด้านการบริ การ(Services) ที่ต้องการ
ความสม่าเสมอ(Consistency) และความต่อเนื่อง(Continuity) ในการปฏิบตั ิ ด้วยเหตุน้ ี หน้าที่ของคนขับรถรับส่ ง
นักเรี ยนและคนดู แลนักเรี ยน จึงมีบทบาทหน้าที่ที่ สาคัญมากกว่างานในหน้าที่ ของคนขับรถโดยสารหรื อรถ
รับจ้างสาธารณะทัว่ ไป และไม่อาจนากฎหมายที่ กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของคนขับรถรับจ้างหรื อรถโดยสารที่
จะต้องปฏิ บตั ิต่อผูใ้ ช้บริ การหรื อผูโ้ ดยสาร มาเป็ นหน้าที่ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและคนดู แลนักเรี ยนเพื่อ
ปฏิบตั ิต่อนักเรี ยนได้
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พุทธศักราช 2546 มาตรา 4 บัญญัติว่า “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่ งมี
อายุต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผูท้ ี่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส และ “นักเรี ยน” หมายความว่า เด็ก
ซึ่ งกาลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรื อ
เทียบเท่าอยูใ่ นสถานศึกษาของรัฐหรื อเอกชน และมาตรา 22 วรรคแรก บัญญัติวา่ การปฏิบตั ิต่อเด็กไม่วา่ กรณี ใด
ให้คานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของเด็กเป็ นสาคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิ บตั ิโดยไม่เป็ นธรรม ความหมายตามที่
กล่ า วมานี้ มี ร ากฐานมาจาก อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ เด็ ก (Convention on the Rights of the Child - CRC) ของ
องค์การสหประชาชาติ ซึ่ งเป็ นกฎหมายระหว่างประเทศ และรัฐบาลไทยได้ให้การรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ
เด็ก โดยกาหนดเป็ นสิ ทธิ พ้ืนฐานของเด็ก ไว้ 4 ประการ ได้แก่ 1)สิ ทธิ การมีชีวิตอยูร่ อด (Right of Survival) 2)
สิ ทธิ ในการพัฒนา (Right of Development) 3)สิ ทธิ ในการได้รับการคุม้ ครอง (Right of Protection) และ 4)สิ ทธิ
การมี ส่ วนร่ ว ม (Right of Participation) โดยนัย ตามสิ ท ธิ ข องเด็ ก หรื อ นัก เรี ย นที่ เกิ ด ขึ้ น โดยกฎหมายนี้ เด็ ก
นักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นยานพาหนะในการเดินทาง จึงต้องได้รับความปกป้ องคุม้ ครองป้ องกันและการ
ดู แลที่ดีและเอาใจใส่ เป็ นพิเศษจากรัฐ และจากคนขับรถและคนดูแลนักเรี ยน เพื่อให้นักเรี ยนมีความปลอดภัย
และได้รับการบริ การที่ดีตลอดเวลาระหว่างการเดินทาง

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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กรมการขนส่ งทางบกได้มีบนั ทึกข้อความ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการ
อนุ ญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน โดยได้กาหนดให้คนขับรถและคนดูแลนักเรี ยนมีหน้าที่ที่
จะต้องปฏิ บตั ิตามกฎกระทรวงกาหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 ซึ่ งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 แต่การกาหนดหน้าที่ของคนขับรถและคนดูแลนักเรี ยนดังกล่าว เป็ น
เพียงการกาหนดหน้าที่ให้ปฏิ บตั ิอย่างกว้างๆ มิ ได้กาหนดว่าจะต้องมี หน้าที่ อะไรและทาอย่างไรบ้าง และเมื่ อ
พิ จารณาถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ข องการออกกฎกระทรวงดังกล่ าวแล้ว จะเห็ น ว่า กฎกระทรวงดัง กล่ าวเป็ นเพี ย ง
ข้อกาหนดพื้นฐานสาหรับการทาหน้าที่ของคนขับรถรับจ้างสาธารณะที่ ปฏิ บตั ิแก่ผูโ้ ดยสารทัว่ ๆ ไป และเมื่ อ
พิจารณาถึ งบทบาทขอบเขตการทาหน้าที่ ของ คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและคนดู แลนักเรี ยน จะเห็ นว่ามี ความ
แตกต่างและมีความสาคัญมากกว่า เพราะการทาหน้าที่ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและคนดู แลนักเรี ยน มิได้มี
ความผูกพันตามอานาจหน้าที่ต่อนักเรี ยนในฐานะผูใ้ ช้บริ การเท่านั้น หากแต่ยงั ต้องมีความผูกพันและรับผิดชอบ
ต่อพ่อแม่หรื อผูป้ กครองของนักเรี ยนที่เป็ นผูว้ า่ จ้าง และรวมถึงโรงเรี ยนและครู ที่นกั เรี ยนเข้ารับการศึกษาอยูน่ ้ นั
ด้วย
จะเห็ นว่า หน้าที่ ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและคนดู แลนักเรี ยน มีความสาคัญต่อการเดิ นทางของ
นักเรี ยนด้วยรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นอย่างมาก คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและคนดูแลนักเรี ยน จึงต้องมีความเข้มงวด
หรื อระดับการให้บริ การทางด้านความปลอดภัยและการบริ การที่มากกว่าหรื อสู งกว่าการให้บริ การของคนขับรถ
โดยสารสาธารณะประเภทต่างๆ ซึ่ งได้แก่ การทาหน้าที่เป็ นเสมือนผูป้ กครองของนักเรี ยนระหว่างเดินทาง ตั้งแต่
รับนักเรี ยนจากประตูบา้ นขึ้นรถและไปส่ งสู่ ประตูโรงเรี ยนในช่วงเช้า และในช่วงเย็นรับจากประตูโรงเรี ยนไป
ส่ งถึงผูป้ กครองหรื อประตูบา้ นพัก โดยในระหว่างทางจักต้องดูแลและเอาใจใส่ นกั เรี ยนทุกคนที่อยูบ่ นรถอย่าง
เป็ นพิเศษ ประดุจว่านักเรี ยนคนนั้นเป็ นบุตรหลานของตนเอง จะให้นกั เรี ยนลงกลางทางก่อนถึงโรงเรี ยนหรื อถึง
บ้านก็ไม่ได้ จะปล่อยให้นกั เรี ยนเล่นซุ กซนหรื อกลัน่ แกล้งกันบนรถก็ไม่ได้ จะปล่อยให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ไม่ได้ก็ไม่ได้ ทั้งนี้ เพราะลักษณะการว่าจ้างให้รับส่ งนักเรี ยน มิได้มีความผูกพันกันเฉพาะใน
ฐานะผูว้ า่ จ้างกับผูร้ ับจ้างเท่านั้น หากแต่ยงั มีความผูกพันต่อกันในฐานะการมอบหมายอานาจปกครองนักเรี ยน
ระหว่างเดินทางจากผูป้ กครองให้แก่คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนนั้นด้วย หรื ออาจกล่าวได้วา่ คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน
จะต้องเป็ นบุ คคลที่ มี ความพร้ อมต่อการท าหน้าที่ อย่างมี ความรั บผิดชอบและมี จิตส านึ กการบริ การมากกว่า
คนขับรถสาธารณะทัว่ ๆ ไป
เมื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของผูป้ ระกอบการรถโดยสารและหน้าที่ของคนขับรถโดยสารตาม
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 รวมถึงหน้าที่ของคนขับรถโดยสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและประกาศกรมการขนส่ งทางบกที่ เกี่ ย วข้อง จะพบว่า หน้า ที่ ข อง
ผูป้ ระกอบการรถโดยสารและหน้าที่ของคนขับรถตามกฎหมายดังกล่าว เป็ นแต่เป็ นหน้าที่พ้นื ฐานของคนขับรถ
รั บ ส่ งนัก เรี ย นด้วย เช่ น บทบัญ ญัติตามลัก ษณะ 11 รถบรรทุ ก คนโดยสาร ตามกฎหมายรถยนต์ บทบัญ ญัติ
เกี่ ยวกับหน้าที่ของผูป้ ระจารถ ตามหมวด 7 ผูป้ ระจารถ ตามกฎหมายขนส่ ง เป็ นต้น แต่เนื่ องงานลักษณะของ
กิ จการรับส่ งนักเรี ยนที่จะต้องเพิ่มความดู แลเอาใจใส่ มากเป็ นพิเศษ หน้าที่ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนจึงต้อง
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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กาหนดขึ้นให้มีรายละเอียดและความชัดเจนมากขึ้ น รวมทั้งการทาหน้าที่ ก็จะต้องสัมพันธ์โดยตรงกับการทา
หน้าที่ของผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ กับรถรับส่ งนักเรี ยน ด้วย
ด้วยเหตุ น้ ี คู่ มื อหรื อชุ ดความรู ้ การท าหน้าที่ ของคนขับ รถรั บ ส่ งนัก เรี ยนและคนดู แลนัก เรี ยน จึ ง มี
ความสาคัญและมี ความจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการทาหน้าที่ของคนขับและคนดูแลนักเรี ยน เพราะเป็ นเครื่ องมือที่
ส่ งผลให้การทาหน้าที่ของคนขับและคนดูแลนักเรี ยนเป็ นไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็ นไปในทิศทางหรื อ
มาตรฐานเดี ยวกัน คู่มือหรื อชุ ดความจึงเป็ นเสมือนแผนที่ หรื อเข็มทิ ศนาทางให้คนขับรถและคนดู แลนักเรี ยน
ทราบและเข้าใจขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ ว่า ควรท าอะไรก่ อนและหลัง ควรปฏิ บ ตั ิ กบั นัก เรี ยนอย่างไรและเมื่ อใด
สามารถติ ดตามการทาหน้าที่ ของคนขับรถและคนดู แลนักเรี ยนได้ทุกขั้นตอน ช่ วยลดความเสี่ ยงจากการเกิ ด
อุบตั ิเหตุทางถนน ลดความขัดแย้งกับนักเรี ยนและผูป้ กครองและกับเจ้าหน้าที่ หน่ วยงานของรัฐต่างๆ และลด
ความขัดแย้งภายในของกลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและคนดูแลนักเรี ยนนั้นด้วย
ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ดว้ ยการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคลแบบไม่
เฉพาะเจาะจง แก่กลุ่ มคนขับ รถรับส่ งนักเรี ยน นักเรี ยนและผูป้ กครองที่ ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน เจ้าหน้าที่ ขนส่ ง
เจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ และประชาชนทัว่ ไป ในพื้นที่นาร่ องจังหวัดจันทบุรี พื้นที่คู่ขนาน และจังหวัดอื่นๆ ต่าง
ให้คาตอบและมีความเห็นที่ตรงกันว่า ควรมีคู่มือการปฏิบตั ิหน้าที่ของ คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน คนดูแลนักเรี ยน
นักเรี ยนที่ ใช้รถรั บ ส่ งนัก เรี ยนและผูป้ กครอง โรงเรี ยนและครู ที่ ดูแลรถรั บ ส่ งนักเรี ยน และผูเ้ กี่ ยวข้อ งต่างๆ
รวมถึ งคู ม้ ื อและชุ ดความรู ้ ในการตรวจสอบรถรั บ ส่ งนักเรี ยนและการประเมิ นคนขับ รถ เพราะจะท าให้ เกิ ด
กระบวนการจัดการเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็ นระบบและสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ขับรถ
ด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และคนดู แลนักเรี ยนก็จะรู ้จกั และทาหน้าที่ของตนได้ดียิ่งขึ้น และลดความเสี่ ยง
จากการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน
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1. คู่มือหน้ าทีข่ องเครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน
1.บทนา
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน หมายถึง กระบวนการร่ วมกันระหว่าง โรงเรี ยน ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
นัก เรี ย นและผูป้ กครองที่ ใช้รถรั บ ส่ งนัก เรี ย น เจ้าหน้าที่ ส านัก งานขนส่ งและเจ้าหน้าที่ ตารวจในพื้ น ที่ เพื่ อ
ขับเคลื่ อนมาตรฐานความปลอดภัยของ (1)รถที่ชาวบ้านนามาใช้รับจ้างผูป้ กครองรับส่ งนักเรี ยน (2)คนขับรถ
รับ ส่ งนักเรี ยนและผูด้ ู แลนักเรี ยน และ (3)การจัดการเพื่ อความปลอดภัย เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กาหนด
มาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยน หมายถึง ข้อกาหนดลักษณะหรื อมาตรฐานของรถรับส่ ง
นัก เรี ยน และข้อ ก าหนดคุ ณ สมบัติค วามพร้ อมของคนขับ รถและผูค้ วบคุ ม ดู แลนัก เรี ย น และหมายรวมถึ ง
ข้อกาหนด มาตรการหรื อประกาศอื่นๆ ของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ด้วย
การขับเคลื่อน หมายถึง กระบวนการดาเนิ นการเพื่อให้เกิดผลสาเร็ จตามมาตรฐานความปลอดภัยรถ
รับส่ งนักเรี ยน
รถรับส่ งนักเรี ยน หมายถึง รถของชาวบ้านที่นามารับจ้างผูป้ กครองโดยได้ค่าจ้าง เพื่อรับส่ งนักเรี ยน
เป็ นการประจาจากบ้านไปยังโรงเรี ยนและจากโรงเรี ยนกลับไปยังบ้านพัก
โรงเรี ยน หมายถึง โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา ที่มีรถของชาวบ้านและนามาใช้รับส่ งนักเรี ยน
นักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนที่ใช้บริ การรถรับส่ งนักเรี ยน
ผูป้ กครอง หมายถึง ผูป้ กครองนักเรี ยนที่ใช้บริ การรถรับส่ งนักเรี ยน
ครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน หมายถึง ครู ที่ได้รับการแต่งตั้งหรื อมอบหมายจากผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ให้ทาหน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
2. เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
1. เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ประกอบด้วยภาคีเครื อข่าย 4 ภาคีเครื อข่าย ดังนี้
1)โรงเรี ยนโดยครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
2)ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนหรื อสมาคมรถรับส่ งนักเรี ยนโดยคณะกรรมการชมรมหรื อสมาคม
3)นักเรี ยนและผูป้ กครองที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนและรวมถึงกรรมการสถานศึกษาและกรรมการ
เครื อข่ายผูป้ กครอง
4)เจ้าหน้าที่ขนส่ งและเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่
2. เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน จะกาหนดให้ คณะกรรมการสถานศึกษาและหรื อคณะกรรมการเครื อข่าย
ผูป้ กครอง ร่ วมเป็ นเครื อข่ายในฝ่ ายภาคีเครื อข่ายนักเรี ยนและผูป้ กครองของโรงเรี ยนด้วยหรื อไม่ก็ได้ กรณี ให้
เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่าย ต้องมีจานวนไม่เกิน 2 คน
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3. ความสัมพันธ์เชิ งอานาจหน้าที่ของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน เกิดขึ้นโดยการลงนามในบันทึกความ
ร่ วมมื อจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน และมี ผลผูกพันตลอดไป แม้ว่าภาคี เครื อข่ายจะเปลี่ ยนผูบ้ ริ หารหรื อ
คณะกรรมการเป็ นชุดใหม่
4. ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเป็ นประธานเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยน หรื อจะมอบหมายให้รอง
ผูอ้ านวยการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่แทนก็ได้
5. การดาเนินการในเรื่ องใดๆ ของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนย่อมเป็ นไปตามมติที่ประชุม กรณี ที่ผลการ
ออกเสี ยงลงมติในเรื่ องใดๆ เท่ากัน ให้ประธานเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
องค์ประชุมของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ต้องมีครบสี่ ภาคีเครื อข่ายจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
6. ให้ที่ประชุ มแต่งตั้งเลขานุ การเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน จากบุคคลที่เห็ นสมควร มีจานวนไม่เกิน 2
คน เพื่อทาหน้าที่จดบันทึกการประชุม แต่ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงมติใดๆ
7. เครื อ ข่ ายรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น มี อ านาจหน้ าที่ ในการขับ เคลื่ อ นมาตรฐานความปลอดภัย รถรั บ ส่ ง
นัก เรี ย นให้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ เครื อข่ ายรถรั บ ส่ งนัก เรี ย นก าหนด โดยยึดหลัก แห่ งความ
ปลอดภัยของนักเรี ยนในระหว่างเดิ นทางเป็ นประการสาคัญ โดยสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งทางสังคม
และวิถีของชุมชนในพื้นที่น้ นั ๆ และต้องไม่ยงุ่ เกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ทางการเมือง
3. บทบาทอานาจหน้าที่
1. กาหนด มาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยน ประกอบด้วย
1) หลักเกณฑ์และคุณลักษณะของรถประเภทต่างๆ ที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน
2) คุณสมบัติและคุณลักษณะของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและผูด้ ูแลนักเรี ยน
3) หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข ข้อบังคับ มาตรการ การวิเคราะห์ ความเสี่ ยง การฝึ กอบรม และอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยน
4) มาตรการตรวจสอบและประเมิ นผล รถที่ ใช้รับ ส่ งนักเรี ยนและการให้บริ ก ารของคนขับรถ
รับส่ งนักเรี ยน
5) กาหนดขั้นตอนและวิธีการรายงาน การรับส่ งนักเรี ยนของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน และการใช้
บริ การรถรับส่ งนักเรี ยนของนักเรี ยนและหัวหน้านักเรี ยนประจารถและผูช้ ่ วย ด้วยเทคโนโลยีโทรศัพท์ระบบ
ไลน์ และอื่นๆ ที่เหมาะสม
2. พิจารณาแก้ไขปั ญหาต่างๆ เกี่ ยวกับการขับเคลื่ อนมาตรฐานความปลอดภัยของรถรั บส่ งนักเรี ยน
ตามข้อเสนอของภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
3. ควบคุ ม ตรวจสอบ ก ากับ ดู แล ให้ ค าแนะน า การดาเนิ น การของภาคี เครื อข่ ายรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น
เพื่อให้เป็ นไปตามที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
4. ประชุ มเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน อย่างน้อยเดื อนละ 1 ครั้ง เพื่อดาเนิ นการและแก้ไขปั ญหา การ
ขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยน
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5. ให้ความเห็นชอบ และหรื อเพิกถอนในการอนุ ญาตให้ใช้รถเพื่อรับส่ งนักเรี ยน และการอนุ ญาตให้
เป็ นคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและหรื อผูด้ ูแลนักเรี ยน
6. ควบคุมตรวจสอบและกากับดูแล ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนและคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
เพื่ อให้ ป ฏิ บ ัติและดาเนิ น การใดๆ ให้ เป็ นไปตามกรอบและขอบเขตของ ข้อก าหนด มาตรการ หลัก เกณฑ์
เงื่อนไข และอื่นๆ ที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
ในกรณี ที่ สมาชิ กชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนหรื อกรรมการของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน กระทาการใดๆ
ที่เป็ นการฝ่ าฝื นต่อ ข้อกาหนด มาตรการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอื่นๆ ที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนดขึ้น
หรื อกระทาการเป็ นปรปั กษ์ต่อเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน หรื อกระทาด้วยการใดๆ ที่ อาจทาให้นักเรี ยนได้รับ
ความเสี่ ยงในระหว่างเดินทาง หรื อทาให้ได้รับอันตราย ให้ที่ประชุ มเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนมีมติให้ สมาชิ ก
หรื อกรรมการคนนั้น พ้นจากการเป็ นสมาชิกเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนได้ทนั ที
บุ คคลที่ ถูกเครื อข่ายรถรับ ส่ งนักเรี ยน มี มติ ให้พน้ จากการเป็ นสมาชิ ก ไม่สามารถขอเป็ นสมาชิ ก
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนนั้นหรื อเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนแห่งอื่นได้
7. กาหนด ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง อัตราค่าใช้บริ การรถรับส่ งนักเรี ยน
8. ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ
9. หน้าที่ อื่นๆ ตามที่ เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนเห็ นสมควร ภายใต้กรอบและขอบเขตการขับเคลื่ อน
มาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยน
10. เครื อข่ายรถรับ ส่ งนักเรี ยนไม่ตอ้ งรับ ผิดชอบในบรรดาความเสี ยหายใดๆ ที่ เกิ ดขึ้ นแก่ บุคคลและ
ทรัพย์สินอันเนื่องจากอุบตั ิเหตุหรื อเพราะเหตุใดๆ ที่คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนก่อให้เกิดขึ้น

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

10-6

โครงการศึกษาวิจยั : การขับเคลือ่ นมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรี ยน

2. คู่มือหน้ าทีข่ องชมรมรถรับส่ งนักเรียน
1. ความมุ่งหมายของการจัดตั้งชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
1.เป็ นองค์กรภาคประชาชนของกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่
2.เป็ นองค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่ อนมาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยนในมิ ติ
ต่างๆ ร่ วมกับเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนและภาคส่ วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.เป็ นองค์กรที่มีบทบาทในการควบคุม การตรวจสอบ การกากับดูแล การลงโทษและการห้าม
3.1)การเข้ามาประกอบอาชี พ การคัดกรองและตรวจสอบประวัติผูข้ บั รถและผูด้ ูแลนักเรี ยน การ
พัฒ นาศักยภาพความรู ้ และทักษะ เพื่ อให้ผูข้ บั รถและผูด้ ู แลนักเรี ยนเป็ นผูท้ ี่มี ความสามารถและความพร้ อม
สาหรับการทาหน้าที่ได้อย่างมีความปลอดภัย ตามที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
3.2)การควบคุมตรวจสอบรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน เพื่อให้มีลกั ษณะและคุณสมบัติเป็ นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด มีความปลอดภัยต่อการใช้เดินทางของนักเรี ยน
4.เป็ นองค์กรที่ปราศจากการค้ ากาไรและผลประโยชน์ทางการเมือง
2. บทบาท อานาจและหน้าที่ของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนโดยคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
1.กาหนดระเบียบข้อบังคับของชมรม เช่น คุณสมบัติการเป็ นสมาชิ กและการพ้นจากความเป็ นสมาชิ ก
บทบาทหน้าที่ของสมาชิ ก อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ การดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง การเงิน
การลงโทษ การควบคุ ม และตรวจสอบการเข้ามาประกอบอาชี พ แผนหรื อมาตรการต่ างๆ ที่ เกี่ ย วกับ ความ
ปลอดภัย การใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน และการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินภารกิจของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
2.กาหนด ปรับปรุ ง เปลี่ ยนแปลง ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของชมรม รวมถึงการดาเนิ นภารกิจและ
กิ จกรรมต่ างๆ ให้ ส อดคล้องรองรั บ ต่ อการขับ เคลื่ อนมาตรฐานความปลอดภัย ของรถรั บ ส่ งนัก เรี ยนตามที่
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
3.ควบคุมตรวจสอบและกากับดูแล คุณลักษณะและความพร้อมของ ผูข้ บั รถ ผูด้ ูแลนักเรี ยน และรถที่
นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน ให้เป็ นไปตามที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
4.ควบคุ มและตรวจสอบ การท าหน้าที่ ต่างๆ ของผูข้ บั รถและผูด้ ู แลนักเรี ยน ให้เป็ นไปตามบทบาท
อานาจหน้าที่ของผูข้ บั รถและผูด้ ูแลนักเรี ยน และจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและกรณี ฉุกเฉิ นต่างๆ
5.ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทาประกันภัยภาคบังคับและหรื อภาคสมัครใจของรถที่สมาชิ กนามาใช้
รับส่ งนักเรี ยน และการชดใช้เยียวยากรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
6.จัดทาแผนวิเคราะห์ และแผนการลดความเสี่ ยง ในเส้นทางรถรับส่ งนักเรี ยนของสมาชิ กเพื่อเสนอต่อ
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน และควบคุมตรวจสอบให้มีการปฏิบตั ิตามแผนลดความเสี่ ยงนั้น
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7.ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน ต้องเป็ นภาคีของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนทุกแห่ งที่สมาชิ กใน
ชมรมวิง่ รับส่ งนักเรี ยน โดยการลงนามในบันทึกความร่ วมมือกับโรงเรี ยน และยอมรับคาสั่งและการลงโทษใดๆ
จากเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนโดยไม่มีเงื่อนไข
8.จัดให้สมาชิกทาบันทึกข้อตกลงและความร่ วมมือกับชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน ในการยินยอมปฏิบตั ิตาม
ระเบียบข้อบังคับของชมรม และตามมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยนตามที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
กาหนด และยอมรับคาสัง่ และการลงโทษใดๆ จากเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนและชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน โดยไม่
มีเงื่อนไข
9.จัดทาประวัติของสมาชิ กที่ทาหน้าที่เป็ นผูข้ บั รถ ผูด้ ูแลนักเรี ยน และจัดทาประวัติขอ้ มูลรถที่ใช้รับส่ ง
นักเรี ยน โดยเก็บรักษาไว้ที่ชมรมและปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ และสรุ ปเป็ นรายงานต่อเครื อข่าย
รถรับส่ งนักเรี ยนทุกภาคการศึกษา
10.ชมรมรถรั บส่ งนักเรี ยนมี อานาจเรี ยกเก็บเงิ นค่าใช้จ่ายใดๆ จากสมาชิ กได้ตามที่ ที่ประชุ มสมาชิ ก
เห็นสมควร แต่ตอ้ งจัดทาบัญชีช้ ีแจงให้เป็ นที่ถูกต้องชัดเจนและโปร่ งใส
11.คณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน ต้องมาจากการเลื อกตั้งของผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนที่มาในวันประชุม ประกอบด้วย ประธานชมรมหนึ่ งคน รองประธานหนึ่ ง
คน และคณะกรรมการอื่นๆ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยไม่มีเงินเดือนและค่าตอบแทน
12.ให้คณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนจัดทาร่ างข้อบังคับชมรม และนาร่ างข้อบังคับนั้นชี้ แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุมสมาชิกในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้สมาชิกให้ความเห็นชอบ
13.การลงมติใดๆ ของคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนและสมาชิ ก ให้ถือตามเสี ยงข้างมากที่มาใน
วันประชุม แต่ถา้ มีเสี ยงเท่ากันให้ประธานชมรมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
14.คณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน มีอานาจหน้าที่ในการบริ หารจัดการและดาเนิ นภารกิจใดๆ ใน
นามของชมรมรถรั บส่ งนักเรี ยน เพื่ อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ของชมรม และสอดคล้องต่อ
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
15.คณะกรรมการชมรมต้องจัดทาประวัติรถ ประวัติคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและคนดูแลนักเรี ยน ส่ งต่อ
ครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน เพื่อขออนุ ญาตใช้รถรับส่ งนักเรี ยน คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและคนดูแลนักเรี ยน ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนหรื อโรงเรี ยนกาหนด
16.คณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน ต้องให้ความร่ วมมื อกับเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนและภาคี
เครื อข่ายในการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยนตามที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด ใน
กรณี ที่ ค ณะกรรมการชมรมรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นคนใดหรื อสมาชิ ก คนใด กระท าการใดๆ ที่ เป็ นการฝ่ าฝื นต่ อ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด กรรมการและสมาชิกคนนั้นจะต้องได้รับการลงโทษ
ด้วยการตักเตือนด้วยวาจา และหรื อตักเตือนเป็ นหนังสื อ และหรื อให้พน้ จากการเป็ นสมาชิ กเครื อข่ายรถรับส่ ง
นักเรี ยน ในกรณี น้ ี ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ สมัครขอเป็ นสมาชิกเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนได้อีกต่อไป
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17.คณะกรรมการชมรมรถรั บ ส่ งนักเรี ยน ต้องร่ วมกับ ครู ที่ ดูแลรถรับ ส่ งนักเรี ยน ท าการตรวจสอบ
สภาพรถที่ ใ ช้รับ ส่ งนัก เรี ย นตามหลัก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขที่ เครื อ ข่ ายรถรั บ ส่ งนัก เรี ย นก าหนด และควบคุ ม
ตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนตลอดเวลาเพื่อให้มีความเป็ นไปตามที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
18.คณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน มีอานาจหน้าที่ลงโทษสมาชิ ก ด้วยการลงโทษอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังนี้
(1) ตักเตือนด้วยวาจา
(2) ตักเตือนเป็ นหนังสื อ
(3) ให้พน้ จากการเป็ นสมาชิก
19.ให้บทบาทอานาจหน้าที่ของของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นอานาจหน้าที่ ของกรรมการชมรมรถ
รับส่ งนักเรี ยนด้วย
20.คณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน อาจเชิ ญบุคคลใดๆ เป็ นที่ปรึ กษาของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
ได้
21.คณะกรรมการชมรมรถรั บส่ งนักเรี ยนไม่ตอ้ งรั บผิดชอบในบรรดาความเสี ยหายใดๆ ที่ เกิ ดขึ้ นแก่
บุคคลและทรัพย์สินอันเนื่องจากอุบตั ิเหตุหรื อเพราะเหตุใดๆ ที่คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนก่อให้เกิดขึ้น
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3. คู่มือโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนผู้บริ หาร
1. แนวคิด : โรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการ
แนวคิดที่ นาไปสู่ เป้ าหมายของการจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยน เพื่อให้โรงเรี ยนใน
ฐานะที่มีภารกิ จสาคัญในด้านการให้การศึกษา ซึ่ งนอกจากจะมีภารกิจหน้าที่ทางด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ให้แก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนแล้ว โรงเรี ยนยังมีภารกิ จสาคัญอีกประการหนึ่ ง คือ หน้าที่ทางด้านการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ นักเรี ยน เพื่อให้นักเรี ยนได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรี ยนคล้ายกับเป็ นบ้านหลังที่ สองอย่างมี ความสุ ข เกิ ดการ
เข้าถึงระบบการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนได้เป็ นอย่างดี มีการเรี ยนรู ้และการพัฒนาตนเองที่ดีข้ ึน โดยมีครู ทา
หน้าที่เป็ นเสมือนพ่อแม่คนที่สองของนักเรี ยน
งานด้านสวัสดิการนี้ เป็ นภารกิจที่อยูใ่ นงานกิจการนักเรี ยน เป็ นงานที่มีความสาคัญไม่นอ้ ยไปกว่างาน
ทางด้านการเรี ย นการสอน เพราะมุ่ งให้ค วามส าคัญในมิ ติต่างๆ แก่ นักเรี ยนเป็ นรายบุ คคลและเป็ นหมู่ ค ณะ
เพื่อที่จะส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความสามารถในการศึกษาและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น
การแนะแนวการศึกษาต่อ การดูแลความประพฤติหรื อพฤติกรรมนักเรี ยน การจัดให้มีอาหารกลางวัน การจัดการ
ทางด้านสุ ขภาพอนามัย การจัดการทางด้านความปลอดภัย เป็ นต้น
ประเทศไทยในปั จจุบนั อยู่ในยุคที่ สังคมครอบครัว สังคมชุ มชน สังคมเมื องและสังคมประเทศ เปิ ด
กว้างไปสู่ การไม่มีขอบเขตไม่มีพรมแดน อยู่ที่แห่ งใดในโลกก็สามารถติดต่อกันได้ หรื อที่ เรี ยกว่า สังคมโลก
(Globalization) เป็ นยุค ของข้อมู ล ข่ าวสาร(Information Age) ที่ สื่ อสารติ ดต่ อกัน ได้เตลอดเวลา ประกอบกับ
แนวคิดของรัฐบาลที่ตอ้ งการลดความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ าในสังคม ด้วยการใช้นโยบาย “ประชารัฐ” มา
เป็ นเครื่ อ งมื อ หลัก ในการแก้ไ ขปั ญ หาโดยอาศัย กลไกความร่ วมมื อ ระหว่า งภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อเป็ นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็ นการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ
ของคนในการแข่งขันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นโยบายประชารัฐในด้านของระบบสวัสดิ การ ก็คือ การจัดระบบ
สวัสดิการโดยให้สังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมกับภาครัฐในลักษณะทีม่ ีรากฐานมาจากภาคประชาชน
ด้วยเหตุน้ ี งานกิจการนักเรี ยนจึงมิได้มีขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะในขอบเขตของโรงเรี ยนเท่านั้น
หากแต่จะต้องเปิ ดกว้างออกไปสู่ การปฏิ บตั ินอกขอบเขตของโรงเรี ยนด้วย การเดิ นทางของนักเรี ยนเพื่อมายัง
โรงเรี ยนและกลับไปยังบ้านด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ปั จจัยต่างๆ ที่อาจส่ งผลให้
นักเรี ยนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรื อไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในระหว่างเดินทาง และอาจนาพฤติกรรมนั้นเข้ามา
แพร่ หลายและอาจส่ งปั ญหาต่อพฤติ กรรมของนักเรี ยนโดยรวมทั้งโรงเรี ยน และการเดิ นทางของนักเรี ยนยัง
เกี่ ยวข้องอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ต่อความเสี่ ยงจากการเกิ ดอุ บตั ิ เหตุทางถนน ซึ่ งเป็ นสาเหตุหลักที่ ทาให้นักเรี ยน
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ได้รับอันตรายถึ งแก่ความตายหรื อพิการบาดเจ็บ ส่ งผลต่อการได้รับศึกษาตามกาหนดเวลาและการมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีของนักเรี ยนเพื่อเป็ นทุนมนุษย์และอนาคตที่สาคัญของประเทศ
จะเห็นว่า ภารกิจที่สาคัญของงานกิจการนักเรี ยนในปั จจุบนั จึงมีลกั ษณะเป็ นการจัดการความปลอดภัย
ทางด้านพฤติกรรมของนักเรี ยนประการหนึ่ ง และ การจัดการความปลอดภัยในการเดิ นทางของนักเรี ยนอี ก
ประการหนึ่ ง และเนื่ องจากการที่โรงเรี ยนอยูใ่ กล้ชิดและเห็ นภาพความเป็ นจริ งของปั ญหาที่เกิ ดขึ้นตลอดเวลา
โรงเรี ยนจึงควรมีบทบาททาหน้าที่เป็ นจุดจัดการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นกั เรี ยนทั้งในด้านพฤติกรรมของ
นักเรี ยน และความเสี่ ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่นกั เรี ยนระหว่างเดินทาง
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยน เป็ นการรวมภาคส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการเดิ นทางของนักเรี ยน
โดยมีโรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการ ประกอบด้วย (1)โรงเรี ยนโดยฝ่ ายบริ หารทาหน้าที่ เป็ นผูน้ าของเครื อข่ายรถรถ
รับส่ งนักเรี ยน และครู ที่ทาหน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน (2)กลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่รวมตัวกันเป็ นชมรม
รถรับส่ งนักเรี ยน เพื่อทาหน้าที่ เป็ นหน่ วยปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานความปลอดภัยของรถที่ ใช้รับ ส่ งนักเรี ยนและ
คนขับรถตามมาตรฐานที่กาหนดขึ้นในมิติต่างๆ (3)กลุ่มนักเรี ยนและผูป้ กครองที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนในฐานะผู ้
ที่ อ ยู่ ใ นความเสี่ ยงจากการใช้ บ ริ ก าร ท าหน้ า ที่ ท างด้า นการควบคุ ม ตรวจสอบและประเมิ น ผล รวมถึ ง
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา คณะกรรมเครื อข่ ายผูป้ กครองและสภานัก เรี ยน และ (4)กลุ่ ม หน่ วยงานของรั ฐ
ประกอบด้ว ยเจ้า หน้ า ที่ ข องส านัก งานขนส่ ง จัง หวัด กรมการขนส่ ง ทางบก และเจ้า หน้ า ที่ ต ารวจในพื้ น ที่
สานักงานตารวจแห่ งชาติ ทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยของโรงเรี ยน ทาหน้าที่ทางด้านการควบคุมตรวจสอบและบังคับใช้
กฎหมายที่กาหนดขึ้นใหม่ ภายใต้การบูรณาการกระบวนการและการปฏิบตั ิตามแนวทางนโยบายประชารัฐที่มี
รากฐานมาจากภาคประชาชนในพื้นที่ โดยมีเป้ าหมายหลัก เพื่อให้นกั เรี ยนมีรถเดินทางมาโรงเรี ยนและกลับไป
ยังบ้านพัก ด้วยรถที่มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนดขึ้น
2. บทบาทอานาจหน้าที่ของโรงเรี ยนโดยฝ่ ายบริ หาร
1. กาหนดให้ เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน เป็ นภารกิจหนึ่ งของงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรี ยน และเป็ น
วาระของโรงเรี ยน
2. แต่ ง ตั้ง ฝ่ ายบริ ห ารของโรงเรี ย น ท าหน้ า ที่ เป็ นประธานเครื อ ข่ า ยรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นในนามของ
โรงเรี ยน จานวน 1 คน
3. แต่งตั้งครู จากงานกิจการนักเรี ยน ทาหน้าที่ครู ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนในนามของโรงเรี ยน จานวน 2
คน ตาแหน่งหัวหน้า 1 คน และผูช้ ่วยอีก 1 คน
4. แต่งตั้งหรื อจัดให้มีการเลือกตั้งนักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนทุกคัน คันละ 2 คน เป็ นหัวหน้าประจา
รถ 1 คน และผูช้ ่วยอีก 1 คน และอาจตั้งชื่อเป็ นอย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม
5. จัดให้มีการเลื อกตั้งหัวหน้านักเรี ยนประจารถ เพื่อเป็ นเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนฝ่ ายนักเรี ยนและ
ผูป้ กครอง ระดับชั้นเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนละ 1 คน

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

10-11

โครงการศึกษาวิจยั : การขับเคลือ่ นมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรี ยน

6. จัดให้มีการประชุ มผูป้ กครองที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน เพื่อเลื อกตั้งเป็ นเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนฝ่ าย
นักเรี ยนและผูป้ กครอง ในสัดส่ วนของผูป้ กครอง ระดับชั้นเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนละ 1 คน
7. แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและหรื อคณะกรรมเครื อข่ายผูป้ กครอง ร่ วมเป็ นเครื อข่ายรถรับส่ ง
นักเรี ยนฝ่ ายนักเรี ยนและผูป้ กครอง จานวนไม่เกิน 2 คน ตามความเห็นของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
8. ควบคุ มตรวจสอบและกากับ ดู แล การปฏิ บ ตั ิ และการดาเนิ นการใดๆ ของภาคี เครื อข่ายรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนทุกฝ่ าย ให้เป็ นไปตามที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
9. ให้ความร่ วมมื อและสนับสนุ นแก่ เครื อข่ายรถรับ ส่ งนักเรี ยนและภาคี เครื อข่าย ในการขับเคลื่ อน
มาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยน รวมถึงการจัดประชุมชี้แจงให้ทุกภาคส่ วนของโรงเรี ยนได้ทราบ
10. เป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม และจัดประชุ ม เครื อข่ ายรถรั บส่ งนัก เรี ยนเดื อนละ 1 ครั้ ง ตามบทบาท
อานาจหน้าที่ของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
11. อานวยความสะดวก อนุญาตและให้ความยินยอม แก่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ในการขอใช้สถานที่
ของโรงเรี ยน เป็ นสถานที่ ประชุ ม อบรม หรื อดาเนิ นกิ จกรรมใดๆ ของเครื อข่ ายรถรั บ ส่ งนัก เรี ยนและภาคี
เครื อข่าย รวมถึ งอนุ ญาตให้รถนารถรับส่ งนักเรี ยนที่เป็ นสมาชิ กของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน เข้ามาจอดรับส่ ง
นักเรี ยนภายในบริ เวณโรงเรี ยนหรื อในพื้นที่ที่กาหนดได้
12. ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยของรถ
รับส่ งนักเรี ยน
13. ประธานเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารบันทึกความร่ วมมือ
จัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน และตามที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่
14. ประธานเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนไม่ตอ้ งรับผิดชอบในบรรดาความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคคล
และทรัพย์สินอันเนื่องจากอุบตั ิเหตุหรื อเพราะเหตุใดๆ ที่คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนก่อให้เกิดขึ้น
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4. คู่มือครู ทที่ าหน้ าทีด่ ูแลรถรับส่ งนักเรียน
หน้าที่ของครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
1. ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ เงื่ อนไข ข้อบังคับ และมาตรการใดๆ ที่ เครื อข่ ายรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนกาหนด
2. ควบคุมตรวจสอบและกากับดูแล รถรับส่ งนักเรี ยน คนขับรถและคนดูแลนักเรี ยน ให้เป็ นไปตามที่
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
3. ควบคุมตรวจสอบและกากับดูแล การทาหน้าที่ของหัวหน้านักเรี ยนประจารถและผูช้ ่วย ให้เป็ นไป
ตามที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
4. ควบคุ มตรวจสอบและกากับดู แล การจอดรถเพื่อรับส่ งนักเรี ยน และการขึ้น-ลงรถของนักเรี ยน ให้
เกิดความปลอดภัย และเป็ นไปตามที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
5. ประสานความร่ วมมือใดๆ ต่อชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนหรื อสมาคมรถรับส่ งนักเรี ยน เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและเป็ นไปตามที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
6. นาเสนอปั ญหาและแนวทางแก้ไขต่อเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
7. กาหนดรู ปแบบ ขั้นตอนหรื อวิธีการ สาหรับ การรายงานการรั บส่ งนักเรี ยนของคนขับรถคนดู แล
นักเรี ยน และการรายงานการใช้บ ริ การของนักเรี ยน หัวหน้านักเรี ยนประจารถและผูช้ ่ วย รวมถึ งการรายงาน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
8. ร่ วมกับคณะกรรมการชมรมรถรั บ ส่ งนักเรี ยน ตรวจสอบคุ ณลักษณะของรถรั บ ส่ งนักเรี ยน และ
คุณลักษณะของคนขับรถและผูด้ ูแลนักเรี ยน เพื่อให้เป็ นไปตามที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
9. ร่ วมกับคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน แก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนมาตรฐาน
ความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยน แล้วรายงานให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนทราบหรื อขอคาแนะนา
ในกรณี ที่เป็ นเรื่ องร้ายแรงหรื อเป็ นความจาเป็ นและเกี่ ยวพันกับภาคีเครื อข่ายใดเครื อข่ายหนึ่ ง ครู ที่
ดู แลรถรับส่ งนักเรี ยน ก็อาจเสนอต่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนให้เรี ยกประชุ มเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน เพื่อร่ วมกัน
แก้ไขปั ญหานั้นได้
10. เสนอต่อที่ประชุมเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน เพื่อให้พิจารณาอนุญาตหรื อไม่อนุญาตหรื อเพิกถอนให้
ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน และการพิจารณาอนุ ญาตหรื อไม่อนุ ญาตหรื อเพิกถอนการเป็ นผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยนหรื อ
ผูด้ ูแลนักเรี ยน ตามที่คณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนเสนอ
11. เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม เครื อ ข่ ายรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งใดๆ ที่ เกี่ ย วกับ การขับ เคลื่ อ น
มาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยน
12. รวบรวมรายงานและข้อมูลเกี่ ยวกับ ประวัติรถที่รับส่ งนักเรี ยน ข้อมูลประวัติคนขับรถและคนดูแล
นักเรี ยน รายงานการเดินรถ รายงานการเกิดอุบตั ิเหตุ และอื่นๆ ที่ได้รับจากชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน เพื่อนาเสนอ
ต่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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13. จัดให้นกั เรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนทาการตรวจสอบและประเมิน รถที่ใช้รับส่ งนักเรี ยน คนขับรถ
และคนดูแลนักเรี ยน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
แล้วรายงานผลการประเมินต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเพื่อพิจารณาดาเนินการ แล้วรายงานผลการประเมินและการ
พิจารณาดาเนินการนั้นให้เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนทราบ
14. ให้ ค รู ที่ ดูแลรถรั บ ส่ งนัก เรี ย น แจ้ง ผลการประเมิ น ตามข้อ 13 แก่ ค ณะกรรมการชมรมรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนเพื่อทราบและดาเนินการ
ถ้าปรากฏว่า รถรับ ส่ งนักเรี ยนคันใดไม่ผ่านการประเมิ นในเรื่ องใด หรื อคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน
หรื อผูด้ ู แลนัก เรี ย นไม่ ผ่านการประเมิ น ในเรื่ องใด เมื่ อครู ที่ ดูแลรถรั บ ส่ งนัก เรี ย นเห็ น สมควรและเป็ นเรื่ อ ง
เล็กน้อย ก็ให้แจ้งต่อคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนเพื่อนาไปดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งต่อไป
แต่ถา้ ปรากฏว่า เป็ นเรื่ องที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรื อเกิดความเสี่ ยงต่อนักเรี ยน หรื อเป็ นเรื่ องที่เป็ น
ความจาเป็ นที่ จะต้องแก้ไขอย่างทันท่วงที ก็ให้ครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนเสนอเสนอต่อประธานเครื อข่ายรถ
รับส่ งนักเรี ยน เรี ยกประชุมภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนเพื่อแก้ไขปั ญหานั้น
15. เพื่อให้การดาเนินการของครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน เป็ นไปโดยสะดวกรวดเร็ ว สามารถติดตามและ
แก้ไขปั ญหาได้อย่างทันท่วงที และเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของนักเรี ยนในระหว่างการเดินทาง ครู ที่
ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนอาจดาเนิ นการเรื่ องใดๆ ที่ได้กาหนดไว้หรื อมิได้กาหนดไว้ไปก่อนล่วงหน้าโดยยังไม่ผา่ น
การพิจารณาจากประธานเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนและหรื อผ่านความเห็ นชอบจากที่ประชุ มเครื อข่ายรถรับส่ ง
นักเรี ยนก่อนก็ได้ แต่ตอ้ งรายงานการดาเนิ นการนั้นต่อประธานเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนให้ทราบทันที ทั้งนี้
ภายใต้กรอบและขอบเขตบทบาทอานาจหน้าที่ของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
16. ครู ที่ ดูแลรถรั บส่ งนักเรี ยนไม่ตอ้ งรั บผิดชอบในบรรดาความเสี ยหายใดๆ ที่ เกิ ดขึ้ นแก่ บุ คคลและ
ทรัพย์สินอันเนื่องจากอุบตั ิเหตุหรื อเพราะเหตุใดๆ ที่คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนก่อให้เกิดขึ้น./

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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5. หน้ าทีน่ ักเรียนทีใ่ ช้ รถรับส่ งนักเรียนและผู้ปกครอง
1. การเตรี ยมความพร้อมก่อนขึ้นรถรับส่ งนักเรี ยนไปโรงเรี ยน
1.พักผ่อนให้เพียงพอ และตื่นนอนตามกาหนดเวลา
2.ทาภารกิจให้เสร็ จสิ้ น ก่อนเวลาที่รถรับส่ งนักเรี ยนมาถึง
3.รอรถรับส่ งนักเรี ยนในจุดหรื อบริ เวณที่กาหนดจนกว่ารถจะมาถึง
4.ก่อนขึ้นรถ ให้มองทางหน้ารถและมองทางด้านหลังของรถ เพื่อตรวจสอบว่า ไม่มีรถคันอื่นวิ่งสวน
ทางมาในลักษณะย้อนศร เมื่อเห็นว่าปลอดภัยให้ข้ ึนรถทันที
5.ผูป้ กครองพึงกาชับบุตรหลานให้พกั ผ่อนนอนหลับและตื่นตามกาหนดเวลา
2. ข้อปฏิบตั ิระหว่างเดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน
1.เมื่ อขึ้ นรถแล้วให้นั่งในตาแหน่ งที่ นั่งของตนในทันที วางกระเป๋ าและสิ่ งของไว้บ นตักหรื อในที่ ที่
จัดเตรี ยมไว้ให้
2.ไม่นาอาหาร ขึ้นมารับประทานบนรถ
3.ไม่ทิ้งสิ่ งของหรื อขยะไว้บนรถ นอกจากในภาชนะที่ผขู ้ บั รถจัดเตรี ยมไว้ให้
4.ไม่นาการบ้านหรื อรายงานหรื องานฝี มือมาทาบนรถ
5.ไม่ใช้โทรศัพท์หรื ออุปกรณ์สื่อสารใดๆ บนรถ อย่างต่อเนื่ องตลอดเวลาหรื อเกินกว่าความจาเป็ น เว้น
แต่การรายงานการใช้บริ การรถรับส่ งนักเรี ยนตามที่โรงเรี ยนกาหนด
6.ไม่สนทนาโทรศัพท์หรื อเปิ ดเสี ยงใดๆ ของโทรศัพท์จนดังเกินสมควร
7.ไม่พูดคาหยาบ หยอกล้อหรื อกลัน่ แกล้งเพื่อน และไม่ส่งเสี ยงดังบนรถ
8.ไม่ยนื่ มือ ศีรษะ ส่ วนใดๆ ของร่ างกาย หรื อสิ่ งของใดๆ ออกนอกตัวรถ
9.ไม่ออกไป นัง่ ยืนหรื อห้อยโหนที่บนั ไดรถ หรื อขึ้นไปนัง่ บนหลังคารถ
10.ไม่ข้ ึ นรถรั บ ส่ งนัก เรี ยนคันอื่ น ที่ มิ ใช่ รถคันประจาของตน และไม่ นานัก เรี ยนอื่ นมาขึ้ น รถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนคันประจาของตน
11.ไม่ลงจากรถกลางทางก่อนถึงโรงเรี ยนหรื อก่อนถึงบ้าน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคนขับรถ
12.ขณะที่ อยู่บ นรถ ถ้ามี อาการเจ็บป่ วยหรื อได้รับบาดเจ็บ ให้รีบ แจ้งหัวหน้านักเรี ยนประจารถหรื อ
ผูช้ ่วยหรื อผูข้ บั รถหรื อผูด้ ูแลนักเรี ยนในทันที
13.เชื่อฟังและปฏิบตั ิตามคาแนะนาตักเตือนของ ผูข้ บั รถ ผูด้ ูแลนักเรี ยน หัวหน้านักเรี ยนประจารถและ
ผูช้ ่วย
14.สังเกตพฤติกรรมการขับรถของผูข้ บั รถและการทาหน้าที่ของผูด้ ูแลนักเรี ยน ถ้าเห็นว่ามีพฤติกรรมที่
ไม่ เหมาะสมหรื ออาจก่ อให้ เกิ ดความเสี่ ยงหรื ออาจจะเป็ นอัน ตรายต่ อนัก เรี ยนหรื อผูอ้ ื่ น ให้ แจ้งต่ อหัวหน้า
นักเรี ยนประจารถหรื อผูช้ ่วย และแจ้งให้ครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนทราบในทันทีที่ไปถึงโรงเรี ยน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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15.สังเกตและตรวจสอบการทาหน้าที่ ของหัวหน้านักเรี ยนประจารถและผูช้ ่ วย ถ้าพบว่า ไม่ทาหน้าที่
หรื อทาหน้าที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ให้แจ้งต่อให้ครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนทราบในทันทีที่ไปถึงโรงเรี ยน
16.เมื่อมาถึงโรงเรี ยนแล้ว ก่อนลงจากรถให้ตรวจดูกระเป๋ าและสิ่ งของ ว่าไม่หลงลืมไว้บนรถหรื อหยิบ
ของนักเรี ยนคนอื่นไป
17.เมื่อรถจอดสนิทในที่หยุดรับส่ งแล้ว ให้ทยอยลงจากรถ ไม่เบียดเสี ยดหรื อแย่งกันลง
18.ถ้ารถจอดส่ งด้านนอกของโรงเรี ยน ให้นกั เรี ยนเดินเข้าโรงเรี ยนในทันที
19.เมื่อมาถึงโรงเรี ยนแล้ว ให้นกั เรี ยนแจ้งการมาถึงโรงเรี ยนต่อกลุ่มไลน์เครื อข่ายนักเรี ยนทันที
20.ถ้านักเรี ยนจะเดินทางไปโรงเรี ยนด้วยตนเองหรื อลาหยุด ก็ให้นกั เรี ยนหรื อผูป้ กครองแจ้งต่อผูข้ บั รถ
ให้ทราบล่วงหน้าหรื อในเวลาที่รถมาถึง และต้องแจ้งให้ครู ที่ปรึ กษาและกลุ่มไลน์เครื อข่ายนักเรี ยน
21.กรณี ที่ตอ้ งเปลี่ ยนแปลงสถานที่ข้ ึนและลงรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นสถานที่อื่นหรื อแห่ งใหม่ นักเรี ยน
หรื อผูป้ กครองจะต้องแจ้งให้ผขู ้ บั รถทราบล่วงหน้า และแจ้งให้กลุ่มไลน์เครื อข่ายนักเรี ยนทราบ
22.ถ้ารถรับส่ งนักเรี ยนไม่มาตามกาหนดเวลา ให้นกั เรี ยนแจ้งต่อผูป้ กครองและหัวหน้านักเรี ยนประจา
รถโดยทันที
23.นัก เรี ยนต้องมี หมายเลขโทรศัพ ท์ของ ครู ที่ ป รึ กษา ครู ที่ ดูแลรถรั บ ส่ งนักเรี ยน หัวหน้านัก เรี ย น
ประจารถและผู ช้ ่ วย ประธานชมรมรถรั บ ส่ งนัก เรี ย น ผูข้ บั รถรั บ ส่ งนัก เรี ย นคัน ที่ ใช้บ ริ ก าร และหมายเลข
โทรศัพท์ฉุกเฉิ นต่างๆ ไว้ในเครื่ องโทรศัพท์ของนักเรี ยนด้วย
24.นักเรี ยนและผูป้ กครอง พึงชาระค่าจ้างรถรับส่ งนักเรี ยนตามกาหนดเวลาที่ตกลงกัน
25.ผู ป้ กครอง พึ ง สอบถามบุ ต รหลานเกี่ ย วกับ การรั บ ส่ ง และการให้ บ ริ ก ารของ รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและคนดูแลนักเรี ยน
26.ผูป้ กครอง พึงตรวจสอบการรับส่ งและการให้บริ การของ รถรับส่ งนักเรี ยน คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน
และคนดูแลนักเรี ยน ด้วยตนเอง
27.นักเรี ยนและผูป้ กครอง ควรเสนอแนะ ให้ขอ้ แนะนา ข้อสังเกต และแจ้งปั ญหาการรับส่ งและการ
ให้บริ การต่อครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนและกลุ่มไลน์เครื อข่ายนักเรี ยน พร้ อมทั้งติดตามผลการดาเนิ นการอย่าง
ต่อเนื่อง
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6. หน้ าทีข่ องหัวหน้ านักเรียนประจารถและผู้ช่วย
1.เป็ นผูต้ รวจสอบและดู แลความประพฤติ ของนักเรี ยนที่ อยู่บ นรถ ในการขึ้ นรถ ลงรถ การนั่ง การ
สนทนา มารยาท การใช้โทรศัพท์ และอื่นๆ เพื่อให้ปฏิ บตั ิตนให้เป็ นที่เรี ยบร้อย หากพบว่ามีนกั เรี ยนปฏิบตั ิตน
ไม่ เรี ย บร้ อ ยไม่ เหมาะสมหรื อ ไม่ ส มควร ให้ ว่า กล่ า วตัก เตื อ นนัก เรี ย นนั้น ได้ โดยไม่ ต้อ งรายงาน เว้น แต่ มี
พฤติกรรมซ้ าซ้อนมากกว่า 3 ครั้ง
2.ถ้านักเรี ยนในรถประพฤติหรื อกระทาการใดๆ ในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ตามระเบียบของโรงเรี ยน
ให้มีอานาจออกคาสั่งให้นกั เรี ยนนั้นหยุดการกระทาที่ไม่พึงประสงค์น้ นั ได้ และให้แจ้งต่อครู ประจาชั้นหรื อครู ที่
ปรึ กษาและครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนทราบในทันที
3.ตรวจสอบรายชื่ อและจานวนนัก เรี ยนบนรถทุ ก วันทั้งเที่ ยวไปโรงเรี ยนและเที่ ยวกลับ ถ้าไม่ ค รบ
จานวนให้แจ้งต่อครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนทราบในทันที
4.ตรวจสอบพฤติกรรมการขับ รถของผูข้ บั รถและผูด้ ู แลนักเรี ยน หากพบว่ามีพ ฤติ กรรมที่ ไม่ถูกต้อง
เหมาะสมและเป็ นเรื่ องเล็กน้อย ก็ให้มีสิทธิ แนะนาเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งต่อครู ที่ดูแลรถรับส่ ง
นักเรี ยน
5.ถ้าผูข้ บั รถขับรถด้วยความประมาทหรื อผูด้ ูแลนักเรี ยนกระทาด้วยประการใดๆ ให้นกั เรี ยนตกอยูใ่ น
ความเสี่ ยงหรื ออาจจะมีอนั ตรายเกิดขึ้น ก็ให้มีอานาจสั่งให้ผขู ้ บั รถหรื อผูด้ ู แลนักเรี ยนนั้นหยุดการกระทานั้นได้
และให้รายงานต่อครู ที่ทาหน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนหรื อครู ประจาขั้นหรื อครู ที่ปรึ กษาทราบในทันที
6.ถ้าพบว่า รถและเบาะนัง่ เบาะพิงไม่สะอาด อุปกรณ์ และส่ วนควบต่างๆ ของรถชารุ ดบกพร่ อง ไม่มี
ป้ ายข้อความต่างๆ ตามที่กาหนดหรื อไม่ครบถ้วน ให้แจ้งต่อผูข้ บั รถหรื อผูด้ ู แลนักเรี ยน และให้แจ้งต่อครู ที่ทา
หน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนทราบ
7.การแจ้ง รายงานตามข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 ให้ ร ายงานโดยใช้โ ทรศัพ ท์ ระบบไลน์ ทางกลุ่ ม ไลน์
เครื อข่ายนักเรี ยน
8.ประเมิ นการให้บ ริ การของ รถรั บ ส่ งนักเรี ยนคันที่ ใช้บ ริ การ ผูข้ บั รถและผูด้ ู แลนักเรี ยน ตามแบบ
ประเมินที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
9.เข้าร่ วมประชุ มกับ เครื อข่ายรถรับ ส่ งนักเรี ยน และนาเสนอปั ญหา ข้อแนะนาคิดเห็ น และแนวทาง
แก้ไขปั ญหา ต่อที่ประชุม
10.ให้ผชู ้ ่วย ทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้านักเรี ยนประจารถรับส่ งนักเรี ยน
11.หัวหน้านัก เรี ย นประจารถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น อาจก าหนดหน้าที่ ข องตนเองและผูช้ ่ วยเพิ่ ม ขึ้ น จากที่
กาหนดไว้น้ ีได้ แต่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนก่อน
12.ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความถูกต้อง สุ จริ ต ปราศจากอคติใดๆ./
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7. คู่มือการทาหน้ าทีข่ องคนขับรถรับส่ งนักเรียนและคนดูแลนักเรี ยน
1.ข้ อปฏิบัติทวั่ ไปของผู้ขับรถและผู้ดูแลนักเรียน
1.ใช้รถคันที่ตกลงไว้กบั นักเรี ยนและผูป้ กครอง และได้ทาประวัติรถและคนขับไว้กบั ชมรมรถรับส่ ง
นักเรี ยนแล้วเท่านั้น
2.รถ ต้องมีความมัน่ คงแข็งแรงและปลอดภัยตามที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
3.รถ ต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด และไม่ทาการดัดแปลงสภาพรถในภายหลัง
4.รถ ต้องไม่ขาดต่อภาษีและมีประกันภัยคุม้ ครองบุคคลที่ 3
5.รถ ต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องและใช้การได้ดี ตามที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
6.ดูแลรักษารถให้สะอาดทั้งภายนอกและภายใน ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
7.ดู แลรั ก ษาร่ างกายและเสื้ อผ้า ให้ ส ะอาด และแต่ งกายด้วยชุ ดสุ ภ าพตามแบบที่ เครื อข่ ายรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนกาหนด
8. ต้องไม่รับนักเรี ยนเกินจานวนที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอนุ ญาต
9.ใช้โทรศัพท์ระบบไลน์รายงาน และไม่รายงานหรื อแจ้งด้วยข้อความอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อเท็จจริ ง
และไม่กระทาการใดๆ ให้เกิดความเสี ยหายแก่ชื่อเสี ยงและเกียรติคุณของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนและตนเอง
10.ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีวินยั ปฏิบตั ิตามกฎจราจร มีความรับผิดชอบและจิตสานึ ก
สาธารณะ เอาใจใส่ และรักในอาชีพ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2. การตรวจสอบความพร้ อมของรถ ก่อนนารถออกวิง่ รับส่ งนักเรียน
1.เดินรอบรถ ดูสภาพลมยางทั้ง 4 เส้น ป้ ายข้อความ “รถรับส่ งนักเรี ยน” แผ่นป้ ายทะเบียนรถ หลอดไฟ
กระพริ บทั้ง 4 ดวง ไฟอื่นๆ และตัวรถภายนอกทั้งหมด จากล้อรถไปสู่ หลังคารถ
2.ดึ งเบรกมื อ ปลดเกี ย ร์ ว่าง เปิ ดฝากระโปรงรถ เพื่ อตรวจดู ระดับ น้ าในหม้อน ารถและที่ ปั ดน้ าฝน
ตรวจดูระดับน้ ามันเครื่ อง และสายพานต่างๆ
3.ทาความสะอาดรถภายนอกและภายในหลังจากเสร็ จสิ้ นการรับส่ งนักเรี ยน และกระจกต้องใสเสมอ
4.ตรวจอุปกรณ์และส่ วนควบต่างๆ ในรถว่างยังใช้การได้ดี เช่น ไฟฉาย เชื อก เครื่ องมือที่จาเป็ น แม่แรง
ที่ถอดล้อ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ประตูก้ นั กันตก ป้ ายแสดงรู ปภาพข้อมูลส่ วนบุคคลและหมายเลขโทรศัพท์
ของผูข้ บั รถและผูด้ ู แลนักเรี ยน ข้อมูลของบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยรถ พร้ อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่สาคัญ และ
ฉุ กเฉิ นต่างๆ ต้องมีติดไว้บนรถตลอดเวลาในบริ เวณที่มองเห็นได้โดยสะดวก
5.ติดเครื่ องยนต์ ฟังเสี ยงเครื่ องยนต์วา่ มีเสี ยงหรื ออาการผิดปกติหรื อไม่
6.ตรวจสอบระบบเบรก ระบบคลัตช์ ระบบไฟฟ้า สัญญาณไฟต่างๆ และแตรรถ
7.นารถออกวิง่ รับส่ งนักเรี ยนตามกาหนดเวลาและสถานที่ที่กาหนด
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3. ข้ อปฏิบัติเมื่อพบข้ อบกพร่ องของรถทีใ่ ช้ รับส่ งนักเรียนหรื อรถเสี ยระหว่างเดินทาง
1.ถ้าพบว่า รถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถชารุ ดบกพร่ อง และสามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง ก็ให้จดั การ
แก้ไขทันที
2.ถ้าเป็ นการชารุ ดบกพร่ องเล็กน้อยและแก้ไขไม่ได้ในขณะนั้น แต่รถยังสามารถวิ่งได้โดยไม่มีความ
เสี่ ยง ผูข้ บั รถต้องแจ้งให้ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนทราบก่อนนารถออกวิง่ รับส่ งนักเรี ยน และให้รีบซ่อมแซมทันที
ในวันนั้นหลังจากรับส่ งนักเรี ยนแล้ว
3.ถ้าแก้ไขไม่ได้ และรถวิ่งไม่ ได้ ให้รีบ หารถรั บ ส่ งนักเรี ยนมาทดแทน และแจ้งให้ชมรมรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนทราบในทันที หรื อปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
4.ซ่อมแซมรถตามที่ได้รับแจ้งจากนักเรี ยนหรื อครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
5.บันทึ ก อาการชารุ ดบกพร่ องและการแก้ไขซ่ อมบารุ งตามแบบที่ กาหนด แล้วนาส่ งชมรมรถรั บส่ ง
นักเรี ยนในวันถัดไป
4. การเตรียมความพร้ อมของคนขับรถรับส่ งนักเรียนก่อนทาหน้ าที่
1.พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ ไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมงติดต่อกัน สุ ขภาพจิตต้องดีและปลอดโปร่ ง
2.งดเว้นการดื่มเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และยาที่มีฤทธิ์ ต่อประสาท
3.แต่งกายด้วยเสื้ อผ้าที่สะอาดและสุ ภาพหรื อตามแบบที่ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
4.ไม่ไว้ผมยาวหรื อไว้หนวดเครารุ งรัง เล็บมือและร่ างกายต้องสะอาด
5.มีใบอนุญาตขับรถตรงตามที่ทางราชการและหรื อตามที่ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด และพกติดตัว
ตลอดเวลาที่ทาหน้าที่
6.โทรศัพท์และเครื่ องมือสื่ อสารอื่นๆ ใช้การได้ดี แบตเตอรี่ โทรศัพท์มีประจุไฟเพียงพอต่อการใช้งาน
7.ไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นขับรถแทนตน เว้นแต่ในกรณี ที่มีความจาเป็ นอันมิอาจหลี กเลี่ยงได้ กรณี น้ ี ผู ้
ขับรถต้องแจ้งให้เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนทราบก่อนให้ทาหน้าที่ขบั รถแทน
5. ข้ อปฏิบัติระหว่างขับรถรับส่ งนักเรียน
1.ก่ อนนารถออกวิ่งรั บส่ งนักเรี ยนในเที่ ยวไปโรงเรี ยนทุ กเที่ ยว ให้ผูข้ บั รถแจ้งให้เครื อข่ายรถรับ ส่ ง
นักเรี ยนทราบด้วยวิธีการที่กาหนด และต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่ทาหน้าที่ขบั รถ
2.เปิ ดสัญญาณไฟกระพริ บตลอดเวลาที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน
3.ขับรถด้วยความเร็ วที่เหมาะสมกับสภาพเส้นทางและสภาพแวดล้อมในขณะนั้นโดยไม่มีความเสี่ ยง
4.หยุดหรื อชะลอความเร็ วทุกครั้ง ที่ผา่ นทางร่ วม ทางแยก ทางเลี้ยว หรื อทางคับขัน
5.ขับรถในช่องทางด้านซ้ายตลอดเวลาที่รับส่ งนักเรี ยน
6.จอดรถรับส่ งนักเรี ยน ณ จุดหรื อสถานที่ที่กาหนด ในบริ เวณที่ปลอดภัยมากที่สุด กรณี ที่จอดบนผิว
ทางให้จอดรถชิดขอบทางด้านซ้ายให้มากที่สุดทุกครั้ง
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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7.ตรวจสอบให้นกั เรี ยน ขึ้นและนัง่ หรื อลงจากรถ เป็ นที่เรี ยบร้อยก่อนออกรถ
8.ถ้าเป็ นเด็กเล็กและไม่มีผปู ้ กครองมารับที่จุดขึ้นลงรถ ให้ผขู ้ บั รถและหรื อผูด้ ู แลนักเรี ยน ส่ งนักเรี ยน
ให้พน้ จากเขตทาง หรื อข้ามถนนและพ้นจากเขตทาง เป็ นที่เรี ยบร้อยก่อนออกรถ
9.ไม่ใช้โทรศัพท์หรื อเครื่ องมือสื่ อสารใดๆ ระหว่างขับรถ เว้นแต่เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่
10.ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพสิ่ งมึนเมา หรื อสิ่ งเสพติดใดๆ ในระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่และก่อนปฏิบตั ิหน้าที่
11.ไม่พูดด้วยคาหยาบคายหรื อไม่สุภาพแก่นกั เรี ยนบนรถ ผูอ้ ื่นและเพื่อนร่ วมทาง
12.ไม่ ข ับ รถออกนอกเส้ น ทางรั บ ส่ งนัก เรี ย น เว้น แต่ ก รณี มี เหตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อจาเป็ นและต้องแจ้งให้
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนทราบถึงเหตุผลในทันที
13.ไม่จอดรถให้นักเรี ยนลงจากรถก่อนถึ งโรงเรี ยน หรื อลงไปซื้ อสิ่ งของใดๆ เว้นแต่กรณี จาเป็ นเพื่อ
ประโยชน์ของนักเรี ยนในการเรี ยนการสอนและต้องแจ้งให้เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนทราบถึงเหตุผลในทันที
14.ไม่เปิ ดวิทยุหรื อเพลงหรื อเสี ยงอื่นใด ในขณะที่มีนกั เรี ยนอยูบ่ นรถ
15.ไม่เปลี่ยนช่องทางเดินรถอย่างกะทันหันหรื อกระชั้นชิด
16.ไม่ขบั รถตามหลังรถขนาดใหญ่ที่บดบังสายตามองไม่เห็ นด้านหน้ารถ และไม่ขบั รถอยูห่ น้ารถคัน
อื่นๆ ที่ขบั ตามหลัง
17.ถ้ามารับนักเรี ยนหรื อไปส่ งนักเรี ยนไม่ทนั ตามกาหนดเวลา ต้องแจ้งให้นกั เรี ยนและหรื อผูป้ กครอง
และเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนทราบในทันที
18.ขับรถตามกฎจราจรและกฎแห่งความปลอดภัย ด้วยมารยาทที่ดี มีน้ าใจต่อเพื่อนร่ วมทาง
19.ปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิของโรงเรี ยนและเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน เมื่อขับรถมาถึงโรงเรี ยน
20.แจ้งเหตุ การณ์ สถานการณ์ ต่างๆ ที่ อาจเป็ นภัยหรื อความเสี ยหายแก่ นักเรี ยน ครู และโรงเรี ยน ให้
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนทราบในทันทีเมื่อมาถึงโรงเรี ยน
21.ในเที่ยวรับกลับ ผูข้ บั รถต้องตรวจสอบจานวนนักเรี ยนบนรถให้ครบถ้วนและถู กต้อง ก่อนขับรถ
ออกรถจากโรงเรี ยนหรื อจุดจอดรถ
22.เมื่อส่ งนักเรี ยนคนสุ ดท้ายแล้ว ให้แจ้งต่อเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนทราบด้วยวิธีการที่กาหนด
6.ข้ อปฏิบัติ กรณีนักเรียนไม่ มาโรงเรียนด้ วยรถรับส่ งนักเรียน
1.ถ้านักเรี ยนไม่มาขึ้นรถ ไม่ว่าจะทราบสาเหตุหรื อไม่ก็ตาม ให้แจ้งต่อครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนและ
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนทราบในทันทีเมื่อมาถึงโรงเรี ยน
2.ให้ ผู ข้ บั รถบัน ทึ ก ข้อมู ล การไม่ ม าของนัก เรี ย น ในแบบรายงานการเดิ น รถประจาวัน ตามแบบที่
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
7.ข้ อปฏิบัติเมื่อขับรถมาถึงโรงเรียน
1.เมื่อมาถึงโรงเรี ยนแล้ว ให้จอดรถส่ งนักเรี ยนในบริ เวณที่กาหนด
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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2.แจ้งเตือนนักเรี ยนก่อนลงจากรถ มิให้หลงลืมกระเป๋ าและสิ่ งของ
3.ผูข้ บั รถต้องลงจากรถเพื่อดูการลงรถของนักเรี ยนที่ประตูหรื อบันไดขึ้นลงรถ
4.ถ้านักเรี ยนหลงลื มกระเป๋ าหรื อสิ่ งของไว้ ถ้าพบให้รีบส่ งคืนแก่นกั เรี ยนโดยเร็ ว ถ้าไม่พบนักเรี ยนก็
ให้ส่งมอบแก่ครู ที่ดูแลนักเรี ยนและแจ้งให้เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนทราบในทันที
5.เมื่ อนัก เรี ยนลงจากรถเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว ให้ผูข้ บั รถแจ้งการมาถึ งโรงเรี ยนให้ เครื อข่ายรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนทราบตามวิธีการและขั้นตอนที่กาหนดโดยไม่ชกั ช้า
6.ให้ผขู ้ บั รถ บันทึกรายงานการขับรถประจาวัน ตามแบบที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
8.ข้ อปฏิบัติกรณีนักเรียนไม่ เดินทางกลับด้ วยรถรับส่ งนักเรียน
1.ถ้าถึ งเวลาออกรถและนักเรี ยนมาไม่ ครบจานวน ให้รีบ ติ ดต่ อกับ ครู ที่ ท าหน้าที่ ดูแลนัก เรี ยน และ
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
2.กรณี ที่ผูป้ กครองแจ้งต่อผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนเดิ นทางกลับบ้านโดยไม่ใช้รถรับส่ ง
นักเรี ยนในเที่ยวนั้น ก็ให้ผขู ้ บั รถปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
3.ถ้าผูป้ กครองมารั บ นัก เรี ย นกลับ บ้า นด้วยตนเอง ก็ ให้ ผูป้ กครองและนัก เรี ย นนั้น แจ้ง ต่ อ หัวหน้ า
นักเรี ยนประจารถหรื อผูช้ ่วยด้วยตนเองด้วย และให้คนขับรถกับหัวหน้านักเรี ยนหรื อผูช้ ่ วยแจ้งต่อเครื อข่ายรถ
รับส่ งนักเรี ยนในทันที
4.ถ้านักเรี ยนประสงค์เดินทางกลับบ้านด้วยตนเองโดยที่ผปู ้ กครองมิได้แจ้งให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน
ทราบหรื อมิได้มารับด้วยตนเอง ห้ามคนขับรถอนุ ญาตให้นกั เรี ยนนั้นกลับบ้านด้วยตนเอง แล้วรายงานให้ครู ที่
ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนและเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนทราบทันที
9.ข้ อปฏิบัติเมื่อส่ งนักเรียนคนสุ ดท้ าย
1.เมื่ อ ส่ งนัก เรี ย นคนสุ ดท้ายแล้ว ให้ ผู ข้ บั รถแจ้ง ต่ อเครื อข่ ายรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นและชมรมรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนด้วยวิธีการที่กาหนดในทันที ณ จุดที่ส่งนักเรี ยนคนสุ ดท้าย
2.เมื่อนารถกลับมาถึงบ้านพักแล้ว ให้แจ้งต่อชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนด้วยวิธีการที่กาหนดในทันที
3.หลังจากจอดรถแล้ว ให้ผขู ้ บั รถตรวจสอบรถทั้งภายนอกและภายใน การหลงลืมสิ่ งของต่างๆ บนรถ
ความชารุ ดบกพร่ องของรถและอุปกรณ์ส่วนควบ และทาความสะอาดรถทั้งภายนอกและภายใน
4.ถ้าพบสิ่ งของที่นกั เรี ยนหลงลื มไว้ ให้แจ้งต่อเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนและชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
และเก็บรักษาไว้ เพื่อนาส่ งมอบคืนแก่เจ้าของในวันถัดไป
5.ถ้าพบความชารุ ดบกพร่ องของรถและหรื ออุปกรณ์ ส่วนควบต่างๆ ให้รีบซ่ อมแซมในทันที และหาก
ไม่สามารถใช้รับรับส่ งนักเรี ยนได้ในวันถัดไป ให้ปฏิ บตั ิ ตามข้อปฏิ บตั ิเมื่ อพบข้อบกพร่ องของรถที่ ใช้รับส่ ง
นักเรี ยน
6.ให้ผขู ้ บั รถ บันทึกรายงานการขับรถประจาวัน ตามแบบที่ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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10. ข้ อปฏิบัติต่อนักเรียนระหว่างเดินทาง
1.ใช้คาพูดที่สุภาพและเหมาะสมกับนักเรี ยนและบุคคลที่อยูบ่ นรถ
2.ให้นกั เรี ยนนัง่ ตามที่นงั่ ที่กาหนด และเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัยขณะที่อยูบ่ นรถ
3.ตรวจสอบมิให้นกั เรี ยนหยอกล้อหรื อกลัน่ แกล้งกันบนรถ
4.ตรวจสอบมิให้นกั เรี ยนยืน่ ส่ วนใดๆ ของร่ ายกายออกนอกตัวรถ
5.ตรวจสอบมิให้นกั เรี ยนไปยืนห้อยโหนหรื อนัง่ ที่บนั ไดขึ้นลง หรื อไปนัง่ บนหลังคารถ
6.ว่ากล่าวตักเตือนนักเรี ยนที่ปฏิบตั ิตนไม่ถูกต้องตามข้อปฏิบตั ิของนักเรี ยน
7.ช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นแก่นกั เรี ยนที่มีอาการป่ วยหรื อบาดเจ็บระหว่างเดินทาง แล้วแจ้งให้เครื อข่ายรถ
รับส่ งนักเรี ยนทราบในทันที
8.ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
9.ถ้าเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ และมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยรถ ให้แจ้ง
ต่อนักเรี ยนโดยทันที ด้วยการทาเป็ นเอกสารแจ้งให้ทราบ
10.รับส่ งนักเรี ยน ณ จุดหรื อสถานที่และตามเวลาที่ตกลงกับผูป้ กครอง
11.ข้ อปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
1.ถ้ามีนกั เรี ยนบาดเจ็บ ให้รีบแจ้งหน่วยกูช้ ีพ 1669 และตารวจในพื้นที่ หรื อ 191 และเครื อข่ายรถรับส่ ง
นักเรี ยนในทันที
2.ให้เคลื่ อนย้ายนัก เรี ยนที่ ไ ม่ บ าดเจ็บ หรื อที่ บ าดเจ็บ แต่ ส ามารถเคลื่ อนย้ายได้ล งจากรถ ไปอยู่ในที่
ปลอดภัย และห้ามเคลื่อนย้ายนักเรี ยนที่บาดเจ็บสาหัส
3.ให้หวั หน้านักเรี ยนประจารถและผูช้ ่วยดูแลนักเรี ยนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ ผูด้ ูแลนักเรี ยนดูแลนักเรี ยนที่
ได้รับบาดเจ็บ ส่ วนคนขับรถทาหน้าที่ให้สัญญาณรถคันหลังมิให้มาเฉี่ยวชน
4.ปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด และตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานในสถานที่
เกิดเหตุ
12.ข้ อปฏิบัติในสถานการณ์ ฉุกเฉิน ภัยธรรมชาติ และพบฝูงสั ตว์
1.ถ้ามีเหตุฉุกเฉิ นจนไม่สามารถขับรถไปตามเส้นทางปกติได้ และจาเป็ นต้องเปลี่ยนเส้นทาง ให้แจ้งต่อ
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนในทันที และให้ช้ ีแจงทาความเข้าใจต่อนักเรี ยนและผูป้ กครอง
2.ถ้าสภาพอากาศแปรปรวน มี ฝนตกหนัก มี ล มพายุ และอื่ นๆ ให้ขบั รถด้วยความระมัดระวัง และ
คานึงถึงความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น และปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
3.ถ้าพบฝูงสัตว์ป่าเดินข้างถนน ให้จอดรถและสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ ถ้าเห็นว่าอาจจะมีอนั ตรายให้
หลบเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น และแจ้งให้เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนทราบในทันที
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4.ถ้าพบฝูงสัตว์ของชาวบ้านอยูข่ า้ งถนน ให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถผ่าน และสังเกตพฤติกรรม
ของสัตว์เพราะสัตว์อาจข้ามถนนในระยะกระชั้นชิด แต่ถา้ พบว่า สัตว์กาลังข้ามถนน ให้จอดรถรอจนกว่าสัตว์จะ
ข้ามถนนไปหมดแล้ว จึงขับรถต่อไป
5.ถ้าผูข้ บั รถเจ็บป่ วยอย่างกะทันหันไม่สามารถขับรถต่อไปได้ และผูด้ ูแลนักเรี ยนขับรถไม่ได้ ให้ผขู ้ บั
รถแจ้งต่อเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนถึงตาแหน่งที่จอดรถเพื่อขอความช่วยเหลือ
13. ข้ อปฏิบัติต่อสถานศึกษาและครู ทดี่ ูแลรถรับส่ งนักเรียน
1.รายงานความประพฤติของนักเรี ยนที่ ไม่พึงประสงค์ ให้แก่โรงเรี ยนและครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
ทราบในทันทีเมื่อมาถึงโรงเรี ยน
2.แจ้งชื่อนักเรี ยนที่ไม่มาด้วยให้ครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนทราบในทันทีเมื่อมาถึงโรงเรี ยน
3.แจ้งอาการป่ วยหรื อบาดเจ็บของนักเรี ยนระหว่างเดินทาง ให้ครู ที่ดูแลนักเรี ยนทราบในทันทีเมื่อมาถึง
โรงเรี ยน
4.นาสิ่ งของที่นกั เรี ยนหลงลืมไว้บนรถมอบแก่ครู ที่ดูแลนักเรี ยนในทันทีเมื่อมาถึงโรงเรี ยน
5.แจ้งเหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเป็ นภัยหรื อความเสี ยหายแก่นกั เรี ยน ครู และโรงเรี ยน ให้ครู ที่
ดูแลนักเรี ยนทราบในทันทีเมื่อมาถึงโรงเรี ยน
6.ให้ความร่ วมมือกับโรงเรี ยนและครู ในการดาเนินกิจการและภารกิจต่างๆ ของโรงเรี ยน
7.ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ให้แจ้งต่อครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนโดยทันที ด้วยการทาเป็ น
เอกสารแจ้งให้ทราบ
14. ข้ อปฏิบัติต่อผู้ปกครองของนักเรียน
1.แจ้งความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรี ยนให้ผปู ้ กครองทราบในทันทีเมื่อส่ งนักเรี ยนถึงบ้านพัก
2.แจ้งอาการป่ วยหรื อบาดเจ็บของนักเรี ยนระหว่างเดินทางให้ผปู ้ กครองทราบ
3.แจ้งข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของโรงเรี ยนและเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนให้ผปู ้ กครองทราบ
4.ถ้าเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ และมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยรถ ให้แจ้ง
ต่อผูป้ กครองโดยทันที ด้วยการทาเป็ นเอกสารแจ้งให้ทราบ
5.ถ้ามารับหรื อไปส่ งนักเรี ยนไม่ทนั ตามกาหนดเวลา ให้แจ้งต่อผูค้ รองทราบให้ในทันที
15. ข้ อปฏิบัติต่อหน่ วยงานทางราชการอื่นๆ
1.ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของทางราชการ
2.ให้ความร่ วมมือในการดาเนินภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยราชการ
3.แจ้งเหตุการณ์ สถานการณ์ ต่างๆ ที่อาจเป็ นภัยหรื อความเสี ยหายแก่นกั เรี ยน ครู โรงเรี ยน และบุคคล
อื่น ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ
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16. ข้ อปฏิบัติต่อชมรมรถรับส่ งนักเรียน
1.เป็ นสมาชิกของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนและไม่ปฏิบตั ิตวั เป็ นปรปั กษ์
2.ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนดต่างๆ และยอมรับการลงโทษจากชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
3.เข้าร่ วมการประชุม ร่ วมกิจกรรมและภารกิจต่างๆ ของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
4.จัดทารายงานวิเคราะห์ความเสี่ ยงในเส้นทางรับส่ งนักเรี ยนตามแบบที่กาหนด
5.ไม่ปฏิบตั ิตวั เป็ นปกปั กษ์ต่อชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนและการประกอบอาชีพรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
6.สอดส่ องความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของผูข้ บั รถคนอื่น แล้วแจ้งต่อผูบ้ ริ หารชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
ในทางลับ
7.ถ้าเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยรถ ให้แจ้ง
ต่อชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนโดยทันที ด้วยการทาเป็ นเอกสารแจ้งให้ทราบ
17. ข้ อปฏิบัติต่อเครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน
1.ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและข้อกาหนดต่างๆ ของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
2.เข้าร่ วมประชุม ร่ วมกิจกรรมและภารกิจต่างๆ ตามที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
3.ไม่ปฏิบตั ิตวั เป็ นปกปั กษ์ต่อเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
18. ข้ อปฏิบัติต่อตนเองของผู้ขับรถและผู้ดูแลนักเรียน
1.ดูแลนักเรี ยนทุกคนบนรถเหมือนเป็ นลูกหลานของตนเอง
2.ดูแลรักษาความสะอาดของร่ างกายและเสื้ อผ้าที่สวมใส่ ให้สะอาดอยูเ่ สมอ
3.ไม่นาอาหารที่มีกลิ่นมาไว้บนรถ
4.มีสมุดพกและปากกาติดตัวอยูเ่ สมอ เพื่อจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ
5.มีความกระตือรื อร้น เตรี ยมตัวให้พร้อมขณะทาหน้าที่ ฝึ กการข่มใจ รู ้จกั ปล่อยวาง คิดดีและทาดี
6.ใช้เวลาว่างช่วยเหลือและบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน และร่ วมเป็ นจิตอาสา
7.ออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบสุ ขภาพร่ ายกายอย่างสม่าเสมอ
8.เข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ ที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนและหน่วยงานอื่นๆ กาหนด
9.ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนและชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
10.ศึกษาคู่มือนี้ และระเบียบข้อบังคับรวมถึงมาตรการต่างๆของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนและชมรมรถ
รับส่ งนักเรี ยน ตลอดจนกฎหมายระเบียบและประกาศต่างๆ ของทางราชการ
19. ข้ อปฏิบัติต่อผู้อื่น
1.ยิม้ แย้มแจ่มใส ทักทายเมื่อพบกัน และรู ้จกั ให้อภัย
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2.แบ่งปั น มีน้ าใจ ให้การช่วยเหลือผูอ้ ื่น ไม่แก่งแย่งเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น
3.ให้ความเคารพซึ่ งกันและกัน ไม่พูดจาส่ อเสี ยดหรื อด้วยคาหยาบคาย หรื อนินทาลับหลัง
4.เข้าร่ วมกิจกรรมกับผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ
20. การขับรถเชิงป้ องกัน
1.มีความตื่นตัวอยูเ่ สมอ ไม่เหม่อใจลอบระหว่างขับรถ
2.ไม่ละลายตาจากถนนและริ มทางตลอดเวลาที่ขบั รถ
3.ลดความเร็ วเมื่อทัศนวิสัยในการขับขี่จากัด
4.รักษาระยะห่างให้เหมาะสมและปลอดภัยจากรถคันหน้า
5.แสดงทิศทางที่จะขับรถมัง่ หน้าไปให้รถคันอื่นได้ทราบแต่เนิ่นๆ
6.แสดงสัญญาณจะเลี้ยวหรื อจะหยุดให้รถคันอื่นได้ทราบแต่เนิ่นๆ
7.ใช้กระจกมองหลังและกระจกมองข้างให้เป็ นประโยชน์
8.สังเกตปฏิกิริยาของรถคันหน้า รถที่สวนทาง รถที่จอดข้างทาง และคนเดินริ มทาง เพื่อเตรี ยมป้ องกัน
ล่วงหน้า
9.แม้วา่ จะขับในรถช่องทาง แต่ก็ตอ้ งระวังรถคันอื่นด้วย
10.อย่าใช้รถกลัน่ แกล้งหรื อยัว่ ยุหรื อแก้แค้นรถของบุคคลอื่น./
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8. แบบบันทึกการตรวจสอบรถทีใ่ ช้ ในการรับส่ งนักเรียน
บันทึกตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรี ยน ชมรม...........................................................
วันที่
ผูข้ บั รถ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ทะเบียนรถ
รายการตรวจ

ปกติ

ชนิดรถ
ผูต้ รวจ
ชารุ ด

งวดภาษี
หมายเหตุ

ไฟหรี่
โคมไฟหน้า
ไฟเลี้ยว
ไฟหยุด
ไฟฉุกเฉิ น
ไฟเตือนประตูรถเปิ ด
เสี ยงเตือนประตูรถเปิ ด
เสี ยงแตรรถ
เสี ยงเตือนถอยหลัง
ไฟสัญญาณรถรับส่งนักเรี ยน
ป้ายรถโรงเรี ยน 2 แผ่น
เครื่ องดับเพลิง 1 ถัง รถตู/้ บัส 2 ถัง
ค้อนทุบกระจก 1 อัน รถตู/้ บัส 2 อัน
ประตูปิดเปิ ด ล็อค 2 ชั้น (รถสองแถว)
สัญญาณเตือนประตูปิดเปิ ด ไม่ปิด
ข้อมูลคนขับ/หมายเลขโทรศัพท์สาคัญ
เบาะที่นงั่
พนักพิง
เข็มขัดนิรภัย
กลอนประตูหน้า/ข้าง/หลัง (รถตู/้ รถบัส)
ยาง และ ยางอะไหล่
กระจกรถ
ระบบความเย็น หรื อ พัดลม
ตัวถังรถ
ที่ปัดน้ าฝน
ควันไอเสี ย และเสี ยงท่อไปเสี ย
ฟิ มล์(40) / ม่านชนิดบาง
ประตูฉุกเฉิ น (รถบัส)
ช่องว่างหน้าต่างรถสองแถว
บันไดขึ้นลง (รถสองแถว)

ความเห็น ผูต้ รวจ........................................................................ นัดตรวจสอบใหม่ ......................................................................
ลงชื่อ.................................................................ผูต้ รวจสอบ
(...............................................................)
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9. ข้ อกาหนดมาตรฐานรถทีใ่ ช้ รับส่ งนักเรียน ประเภทรถตู้และรถบัส
1.ที่นงั่ แบบแถวตอน จานวนแถวตามความเหมาะสมของตัวรถ
2.ไม่มีที่นงั่ เสริ มและเก้าอี้เสริ ม
3.มีระบบสัญญาณเตือน กรณี ประตูข้ ึนลงและประตูทา้ ยเปิ ดขณะรถวิง่ หรื อปิ ดไม่สนิท
4.มีอุปกรณ์ส่วนควบ ตามที่กฎหมายและเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
5.ไม่ติดฟิ มล์ที่มีความเข้มเกินกว่าร้อยละ 40 ถ้าเป็ นผ้าม่าน ต้องเป็ นแบบบาง มองทะลุผา่ นได้
6.ใช้ระบบเชื้อเพลิงตามที่กาหนดไว้ในสมุดทะเบียนรถ
7.มี พรบ.บุคคลที่ 3 ประเภทใช้รับจ้างและให้เช่า
8.มีป้ายข้อความ “รถรับส่ งนักเรี ยน หรื อ “รถนักเรี ยน” ที่ตวั รถด้านหน้า ด้านหลัง
9.ระบบความเย็น ต้องใช้งานได้ตามปกติ
10.ไฟกระพริ บ ต้องเป็ นไปตามที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
11.ประตูข้ ึนลงและประตูฉุกเฉิ น ต้องใช้งานได้ตามปกติ
10. ข้ อกาหนดมาตรฐานรถทีใ่ ช้ รับส่ งนักเรียน ประเภทรถกระบะ 4 ล้อ และ 6 ล้อ
1.หลังคาห้องโดยสาร มีความสู งระหว่าง 150-175 เซนติเมตร โดยวัดจากพื้นกระบะรถ
2.หลังคารถ มีเสาจานวนข้างละไม่นอ้ ยกว่า 4 ต้น ยึดแน่นกับขอบกระบะด้วยน็อตขนาดใหญ่ตาม
จานวนเสา มีช่องหน้าต่างขนาดระหว่าง 30-45 เซนติเมตร และฝ้าข้างกันฝน กรณี เป็ นรถสี่ ลอ้ ใหญ่และรถ 6 ล้อ
ต้องมีเสาหลังคาไม่นอ้ ยกว่าข้างละ 7 ต้น
3.หลังคารถ ต้องมีไฟส่ องสว่างไม่นอ้ ยกว่า 1 จุด และสวิทช์กริ่ งฉุ กเฉิ น
4.ถ้ามีที่นงั่ แถวกลาง ต้องยึดแน่นกับตัวรถและพื้นรถ และไม่ต่อเติมที่นงั่ ด้านท้าย
5.บันไดขึ้นลง ทาด้วยเหล็ก พื้นบันไดเป็ นเหล็กลูกฟูก มีขนาดตามความเหมาะสม
6. มีอุปกรณ์ส่วนควบ ตามที่กฎหมายและเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
7.มีที่ก้ นั กันตกและประตูปิดเปิ ดระบบกลไกกลอน 2 ตัว พร้อมสัญญาณเตือนด้วยไฟและเสี ยง
8. มีป้ายข้อความ “รถรับส่ งนักเรี ยน หรื อ “รถนักเรี ยน” ที่ตวั รถด้านหน้า ด้านหลัง และป้ ายข้อมูล
อื่นๆ โดยแสดงไว้บนรถในที่มองเห็นได้ชดั เจน
9. มี พรบ.บุคคลที่ 3 ประเภทใช้รับจ้างและให้เช่า
10.ไฟกระพริ บ ต้องเป็ นไปตามที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
11. ข้ อกาหนดคุณลักษณะของคนขับรถและคนดูแลรับส่ งนักเรียน
1.มีใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกาหนด
2.เป็ นผูท้ ี่ผา่ นกระบวนการคัดกรองจากเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนให้เป็ นผูข้ บั รถ
3.เป็ นผูท้ ี่มีบุคคลในพื้นที่รับรองความประพฤติ
4.ไม่เป็ นผูต้ ิดสุ ราเรื้ อรัง หรื อติดสารเสพติดทุกชนิด
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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5.ไม่เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติในทานองชูส้ าวหรื อล่วงละเมิดทางเพศ
6.ไม่เป็ นผูพ้ ิการมือและเท้า หรื อจิตฟันเฟื อนไม่สมประกอบหรื อโรคทางจิต
7.ไม่เป็ นโรคที่เป็ นอันตรายต่อการขับรถ หรื อโรคติดต่อเรื้ อรัง
8.ไม่เป็ นผูท้ ี่มีสายตาบอดสี หรื อระบบประสาทสัมผัสบกพร่ อง
9.ไม่เป็ นผูท้ ี่เคยถูกเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนหรื อชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนลงโทษโดยการให้พน้ จาก
การเป็ นสมาชิก
10.มีและมีความสามารถในการใช้โทรศัพท์ระบบแอนดรอย
อนึ่ ง เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ขนส่ งและเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ มิได้เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
โครงการศึกษาวิจยั ฯ จึงไม่มีขอ้ มูลที่เกิดจากการทาหน้าที่เป็ นภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนของเจ้าหน้าที่ขนส่ ง
และเจ้าหน้าที่ตารวจ ที่สามารถนามาใช้ออกแบบแบบเป็ นคู่มือการทาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขนส่ งและเจ้าหน้าที่
ตารวจได้./

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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บทที่ 11 การจัดตั้งเครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียนในพืน้ ทีน่ าร่ องจังหวัดจันทบุรี
1. พืน้ ทีจ่ ัดตั้งเครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน
การศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ กาหนดให้จงั หวัดจันทบุ รีเป็ นพื้นที่ นาร่ อง โดยการจัดตั้งเครื อข่ายรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยน จานวน 6 พื้นที่ จากโรงเรี ยน 3 ระดับ ระดับละ 2 โรงเรี ยน รวม 6 โรงเรี ยน เป็ นพื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ ง
นักเรี ยน และในพื้นที่มีชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน พื้นที่ละ 1 ชมรม เป็ นภาคีเครื อข่าย เพื่อเป็ นการทดลองรู ปแบบ
(Model) เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนตามแนวทางการศึกษา ได้แก่
พื้นที่โรงเรี ยนในเขตอาเภอเมือง ได้แก่ โรงเรี ยนสฤษดิเดช และโรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์
พื้นที่ โรงเรี ยนระดับอาเภอ ได้แก่ โรงเรี ยนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ อาเภอท่าใหม่ กับ โรงเรี ยนมะขาม
สรรเสริ ญ อาเภอมะขาม
พื้ นที่ โรงเรี ย นระดับ ตาบล ได้แก่ โรงเรี ย นบ้า นเนิ นจาปา ตาบลพวา อาเภอแก่ ง หางแมว และ
โรงเรี ยนบ้านตาเรื อง(ตารวจชายแดนสงเคราะห์) ตาบลปะตง อาเภอสอยดาว

ภาพแผนที่ แสดงพื้นทีเ่ ครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน(ในระยะเริ่มโครงการ)

พืน้ ทีโ่ รงเรียนในเขตอาเภอเมือง
1) โรงเรี ยนสฤษดิเดช เป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ในสังกัดของสานังานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) เป็ นโรงเรี ยนที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ งของจังหวัดจันทบุรี เปิ ดสอนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาจนถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น มีนกั เรี ยนรวม จานวน 3,467 คน

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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2) โรงเรี ยนเบญจมานุ สรณ์ เป็ นโรงเรี ยนในสังกัดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) เป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่แห่ งหนึ่ งของจังหวัดจันทบุรี เปิ ดสอนตั้งแต่ช้ นั มัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีนกั เรี ยนรวม จานวน 1,725 คน
ตารางแสดง ข้อมูลนักเรี ยนโรงเรี ยนสฤษดิเดชและโรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์ ปี การศึกษา 2561

พืน้ ทีโ่ รงเรียนระดับอาเภอ
1) โรงเรี ยนท่ า ใหม่ พู ล สวัส ดิ์ ราษฎร์ นุกู ล เป็ นโรงเรี ย นประจาอาเภอท่ า ใหม่ เป็ น อยู่ใ นสั ง กัดของ
ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน (สพฐ.) เปิ ดสอนตั้ง แต่ ช้ ัน มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น จนถึ ง ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีนกั เรี ยนรวม จานวน 1,596 คน
2) โรงเรี ย นมะขามสรรเสริ ญ เป็ นโรงเรี ย นประจ าอ าเภอมะขาม อยู่ ใ นสั ง กัด ของส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิ ดสอนตั้งแต่ช้ นั มัธยมศึกษาตอนต้น จนถึ งชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีนกั เรี ยนรวม จานวน 470 คน
ตารางแสดง ข้อมูลนักเรี ยนโรงเรี ยนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ ราษฎร์ นุกูล และโรงเรี ยนมะขามสรรเสริ ญ ปี
การศึกษา 2561
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พืน้ ทีโ่ รงเรียนระดับตาบล
1) โรงเรียนบ้ านเนินจาปา เป็ นโรงเรี ยนประจาตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว เป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาส
อยู่ในสังกัดของสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิ ดสอนตั้งแต่ช้ นั อนุ บาล จนถึ งชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น มีนกั เรี ยนรวม จานวน 632 คน
2) โรงเรียนบ้ านตาเรื อง(ตารวจชายแดนสงเคราะห์ ) ตั้งอยูใ่ นตาบลปะตง อาเภอสอยดาว เป็ นโรงเรี ยน
ขยายโอกาส อยูใ่ นสังกัดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิ ดสอนตั้งแต่ช้ นั อนุ บาล
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนกั เรี ยนรวม จานวน 635 คน
ตารางแสดง ข้อมูลนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านเนินจาปาและโรงเรี ยนบ้านตาเรื อง ปี การศึกษา 2561

2. ขั้นตอนการประชุ มจัดตั้งเครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน
โครงการศึ ก ษาวิจยั ฯ ได้วางแผนก าหนดขั้นตอนการประชุ ม เพื่ อจัดตั้ง เครื อข่ า ยรถรั บ ส่ ง นักเรี ยน
ออกเป็ น 2 ขั้นตอน ที่จะต้องดาเนินการให้ครบถ้วนตามลาดับทั้ง 2 ขั้นตอน จะขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ได้
เพราะเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นกระบวนการที่มีความเกี่ ยวพันกับบุคคลหลายฝ่ าย จึงจาเป็ นมากที่สุดที่
จะต้องปรับพื้นฐานความเข้าใจ ทัศนคติและค่านิ ยมขององค์กรและบุคคลในองค์กรของทุกฝ่ าย ให้อยูใ่ นระดับ
เดียวกัน เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และมองเห็นถึงประโยชน์ร่วมกันที่เกิดขึ้นต่อสังคมและชุมชน
แม้วา่ เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนจะประกอบด้วยภาคี 4 เสาหลัก ที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่ วม เป็ นกลไก
ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน แต่ตวั จักรสาคัญที่ทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนให้เกิดความ
ปลอดภัยโดยหรื อความไม่ปลอดภัย คือ โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาซึ่ งมีบทบาทหน้าที่เป็ นหน่ วยในการควบคุ ม
และกากับดูแล กับ คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนโดยชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนซึ่ งมีบทบาทหน้าที่ในฐานะเป็ นหน่ วย
ปฏิบตั ิในการใช้รถและขับรถให้เกิดความปลอดภัย การแสดงบทบาทหน้าที่ของทั้งสองฝ่ ายนี้ จึงต้องสอดคล้อง
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ดังนั้น ในระยะแรกของการจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน โครงการศึกษาวิจยั ฯ จึงเริ่ มจากการสร้าง
ความรู ้และความเข้าใจให้แก่ท้ งั สองภาคีเครื อข่ายนี้ เป็ นลาดับแรก เพราะถ้าภาคีเครื อข่ายโรงเรี ยนไม่ร่วมมือ ไม่
เข้าเป็ นภาคีเครื อข่าย และกลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ท้ งั หมดไม่เข้าร่ วมเป็ นภาษีเครื อข่าย การจัดตั้ง
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ก็ไม่สามารถจัดตั้งขึ้นได้ เพราะไม่มีภาคีเครื อข่ายที่ทาหน้าที่ในการควบคุม
และกากับดูแล และไม่มีภาคีเครื อข่ายที่ทาหน้าที่ในการปฏิบตั ิ
ขั้นตอนการจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การทาความเข้าใจกับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา และ
ขั้นตอนที่ 2 การประชุมจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
ขั้นตอนที่ 1 การทาความเข้าใจกับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา
การทาความเข้าใจกับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นและมีความสาคัญมากที่สุดใน
การจัดตั้งและขับเคลื่ อนเครื อข่ายรถรั บส่ งนักเรี ยน เพราะถ้าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีความเข้าใจและเล็งเห็ นถึ ง
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน และเห็ นถึ งประโยชน์และความปลอดภัยที่นกั เรี ยนจะ
ได้รับในระหว่างเดินทาง ตลอดจนความร่ วมมือจากกลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนแล้ว โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา
นั้นก็จะเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายรถรั บส่ ง นักเรี ยน และเกิ ดการประสานงานไปยังกลุ่ มคนขับ รถรั บส่ ง นัก เรี ย น
เพื่อให้มาประชุมและเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ประกอบกับความพร้อมในด้านต่างๆ ของโรงเรี ยน
และการที่โรงเรี ยนมีลกั ษณะเป็ นศูนย์กลางของชุ มชน การประชุ มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ประชุ มนักเรี ยนและ
ผูป้ กครองที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน ณ ที่โรงเรี ยน จึงเป็ นความเหมาะสมและสะดวกที่สุด
วิ ธี ก ารท าความเข้า ใจกับ ผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ที่ ดู แ ลรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น ในเบื้ อ งต้น จะต้อ ง
ประสานงานนัดหมายวันและเวลาให้ชดั เจน โดยใช้วิธีนดั หมายทางโทรศัพท์ และกาหนดขอให้ครู ที่ดูแลรถ
รั บส่ งนักเรี ยน ถ้าไม่มีก็ขอให้ครู ฝ่ายกิ จการนักเรี ยนเข้าร่ วมพูดคุ ยด้วย ในการนัดหมายทางโทรศัพท์น้ ี ผูไ้ ป
สัมภาษณ์ที่โรงเรี ยนควรจะต้องเป็ นบุคคลเดียวกันกับผูน้ ดั หมายประสานงาน และควรแนะนาตนเองและความ
มุ่งหมายในการนัดสัมภาษณ์พูดคุยให้เป็ นที่เข้าใจ เพื่อเป็ นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในวันหน้า
เมื่อถึงวันนัดหมาย ผูส้ ัมภาษณ์ควรจะต้องไปถึ งโรงเรี ยนแต่เช้า เพื่อดู บรรยากาศและลักษณะของรถ
รับส่ งนักเรี ยน และเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างละเอียด ด้วยการจดบันทึกและการถ่ายภาพ และควรหาโอกาสพูดคุย
สอบถามข้อมู ล จากคนขับ รถรั บ ส่ ง นักเรี ย นและนักเรี ย นที่ ใ ช้รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น เช่ น รั บ นัก เรี ย นจากที่ ไ หน
ระยะทางเท่าใด รับนักเรี ยนกี่คน ค่าจ้างคนละเท่าไร รายได้พอกับรายจ่ายหรื อไม่ รับนักเรี ยนมากี่ปีแล้ว เป็ นต้น
เมื่อถึงเวลานัดหมาย และทุกฝ่ ายพร้อมในสถานที่นดั หมายแล้ว ผูส้ ัมภาษณ์ควรดาเนินการตามขั้นตอน
ตามลาดับดังนี้
1) อธิ บายความความมุ่งหมายของการพูดคุ ยทาความเข้าใจ ชี้ แจงวัตถุ ประสงค์ของโครงการ
ศึกษาวิจยั และแนะนาองค์กรและตัวเอง
2) สอบถามปั ญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ประจาของโรงเรี ยนและของครู รวมถึงสถานภาพของ
โรงเรี ยน ของครู นักเรี ยนในภาพรวมทั้งโรงเรี ยน และนักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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3) สอบถามปั ญหาที่เกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยนในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น การจัดการรถรับส่ งนักเรี ยน
ของโรงเรี ยนว่ามี อยู่หรื อไม่ ถ้ามี ได้มีการจัดการอย่างไร รวมถึ งความสัมพันธ์ ระหว่างรถรั บส่ งนักเรี ย นกับ
โรงเรี ยนและครู
4) ขอความคิดเห็นจากผูบ้ ริ หารและครู เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นตามข้อ 3
5) นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน อธิ บายความหมายและ
ลักษณะ การเป็ นจุดจัดการโดยโรงเรี ยน ประโยชน์ของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนที่จะเกิ ดขึ้นกับโรงเรี ยน ครู
นักเรี ยน และผูป้ กครอง รวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่นามาใช้จดั การเพื่อความปลอดภัย
6) สอบถามความคิ ดเห็ นจากผูบ้ ริ หารและครู ที่ ดูแลรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น เกี่ ย วกับ การร่ วมเป็ น
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน และการเป็ นจุดจัดการ
อนึ่ ง ในการสัมภาษณ์ น้ ี ผูส้ ัมภาษณ์ ควรขออนุ ญาตต่อผูบ้ ริ หารและครู ที่เข้าร่ วมพูดคุ ย ขอบันทึก
การสนทนาไว้ดว้ ย
หลังเสร็ จสิ้ นการสัมภาษณ์ พูดคุ ยแล้ว ให้นดั หมายกาหนดวันและเวลาเพื่อประชุ มจัดตั้งเครื อข่ายรถ
รับส่ งนักเรี ยน โดยขอให้ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อครู เข้าร่ วมประชุ มด้วย พร้ อมกับขอให้ครู จดั นักเรี ยนที่ใช้รถ
รั บส่ งนักเรี ย น เป็ นคนแรกๆ คันละ 2 คน เข้าร่ วมประชุ ม และขอผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นหรื อครู ช่ วยดาเนิ นการ
ประสานงานนัดหมายให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนทั้งหมด เข้าร่ วมประชุมด้วย
หลังจากที่ได้กาหนดวันนัดประชุมแล้ว สิ่ งสาคัญที่ตอ้ งดาเนินการ คือ การเตรียมข้ อมูลด้ วยภาพถ่ ายรถ
รั บส่ งนักเรี ยนที่รับส่ งนักเรี ยนโรงเรี ยนนั้น เพื่อนาไปแสดงต่ อการประชุ ม ให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน เรี ยนรู ้
และมี ค วามเข้า ใจที่ ถูกต้อง ว่า รถรั บ ส่ ง นัก เรี ยนตามภาพที่ แสดง มี ล ัก ษณะความปลอดภัย หรื อไม่ป ลอดภัย
อย่างไร ทาอย่างไรรถจึงจะมีความปลอดภัยขึ้น และผลร้ายที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่ ายหากเกิดความไม่ปลอดภัย
ด้ว ยเหตุ น้ ี ก่ อ นถึ ง วัน ประชุ ม จึ ง ต้อ งลงพื้ น ที่ ต รวจสอบรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นในพื้ น ที่ น้ ัน เพื่ อ ให้ ไ ด้
รายละเอียดและข้อมูลต่างๆ มากที่สุด ซึ่ งอาจจะต้องลงพื้นที่หลายครั้งทั้งโดยการเปิ ดเผยและโดยปกปิ ด หรื อ
ติดตามศึกษาการรับส่ งนักเรี ยนจากโรงเรี ยนจนถึงบ้านนักเรี ยนคนสุ ดท้าย เพราะข้อมูลเหล่านี้ เป็ นข้อมูลที่มีอยู่
จริ งในพื้นที่ และไม่อาจปฏิ เสธความเป็ นจริ งของข้อมูลเหล่านี้ ได้ เพียงแต่ในระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่เคยมีการ
บอกกล่าวหรื อแสดงให้เห็น คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน นักเรี ยนและผูป้ กครองซึ่ งอยูก่ บั สถานการณ์ความเสี่ ยงนั้น
ติ ดต่อกันมาเป็ นเวลานานอย่างต่อเนื่ อง จึ งมี ความคุ น้ เคยและมี มุมมองต่อสถานการณ์ ความเสี่ ยงนั้นว่า เป็ น
เหตุการณ์ปกติที่ไม่เป็ นอันตราย
ขั้นตอนที่ 2 การประชุมจัดตั้งภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
การประชุมในขั้นตอนที่ 2 นี้ เป็ นการประชุมเพื่อจัดตั้งภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนฝ่ ายต่างๆ ได้แก่
โรงเรี ยน เพื่อแต่งตั้งครู ทาหน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
นักเรี ยน เพื่อแต่งตั้งหัวหน้านักเรี ยนประจารถรับส่ งนักเรี ยนและผูช้ ่วย
กลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน เพื่อจัดตั้งชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนและคณะกรรมการชมรม
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โครงการศึกษาวิจยั ฯ จึงกาหนดแบ่งการประชุม ในเวลา 3 ชัว่ โมง ออกเป็ น 4 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่หนึ่ง ตอบแบบสอบถาม เก็บข้อมูลสภาพปั ญหาในพื้นที่
ช่วงที่สอง ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน
ช่วงที่สาม จัดตั้งภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่
ช่วงที่สี่ คู่มือการทาหน้าที่
ช่ วงทีห่ นึ่ง ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามจะแยกเป็ น 2 ชุ ด สาหรั บคนขับรถรั บส่ งนักเรี ยนและนักเรี ยน โดยมีเป้ าหมายเพื่อ
ต้องการทราบความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับความปลอดภัยของตัวรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน ข้อมูลเกี่ ยวกับการ
รับส่ งนักเรี ยน และความทัศนคติต่อความปลอดภัย ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ จะได้นาไปวิเคราะห์เพื่อ
กาหนดเป็ นชุดความรู ้และคู่มือในการทาหน้าที่ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและของนักเรี ยน ต่อไป
ช่ วงทีส่ อง ให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรียน
การให้ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจนี้ จะต้องเริ่ ม หลัง จากที่ ค นขับ รถและนัก เรี ย นได้ต อบแบบสอบถาม
เรี ยบร้อยแล้ว โดยเริ่ มจากการตั้งประโยคสอบถามและใช้สื่อเพาเวอร์พอยท์ (PowerPoint) และคลิปภาพ จานวน
2 คลิป ประกอบการบรรยายและการนาเสนอ เพื่อเป็ นการปรับพื้นฐานความคิดและทัศนคติของความปลอดภัย
ที่มีต่อการใช้รถรับส่ งนักเรี ยน โดยดาเนินการเป็ น 3 ขั้นตอน ตามลาดับ ดังนี้
1) การตั้งคาถามที่ประชุ ม เพื่อทดสอบความรู ้ และความเข้าใจพื้นฐานของผูร้ ่ วมประชุ ม โดยเน้นที่
กลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและนักเรี ยน ว่ามีความเข้าใจต่อ “ความปลอดภัยและการจัดการเพื่อความปลอดภัย
ของรถที่ ใช้รับส่ งนักเรี ยน” ในระดับใด โดยการตั้งคาถามในที่ ประชุ มด้วยวาจาตามที่ กาหนดไว้ ทั้งที่ เป็ น
คาถามรวมและคาถามแยก เช่น
คาถามรวม รถที่ นามารั บส่ งนักเรี ยนมี ความปลอดภัยหรื อไม่, ทาไมจึ งคิ ดว่ารถรั บส่ งที่ใช้
บริ การมีความปลอดภัย, ใครมีหน้าที่ทาให้รถรับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัย
คาถามแยก เฉพาะคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน เช่น ทาไมจึงคิดว่ารถของตัวเองปลอดภัย
คาถามแยก เฉพาะนักเรี ยน เช่น ขณะที่นงั่ ในรถ มีความรู ้สึกว่า แออัด หรื อไม่
2) การนาเสนอด้วยสื่ อเพาเวอร์พอยท์และคลิปภาพ เป็ นการปรับพื้นฐานความเข้าใจ แนวคิดมุมมอง
และทัศนคติของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ให้มีความเข้าใจต่ออุบตั ิเหตุและความเสี่ ยงของรถรับส่ งนักเรี ยนในปั จจัยของ
รถที่ ใ ช้ รั บ ส่ ง นัก เรี ย น ความพร้ อ มของคนขับ รถ และจุ ด จัด การเพื่ อ ความปลอดภัย สถานการณ์ ปั ญ หา
องค์ประกอบของความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน แนวคิดและหลักการของการขับเคลื่อนมาตรฐานความ
ปลอดภัยของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน บทบาทอานาจหน้าที่ของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนและภาคีเครื อข่าย
โดยแบ่งเนื้อหาการนาเสนอด้วยสื่ อเพาเวอร์พอยท์และคลิปภาพ ออกเป็ น 7 ส่ วน ต่อเนื่องกัน ดังนี้
(1) นาเสนอสถานการณ์รถรับส่ งนักเรี ยนในปั จจุบนั
(2) แนวคิดและเป้าหมายของโครงการศึกษาวิจยั
(3) หลักการและแนวคิดเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนโดยมีโรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการ
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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(4) แนวคิดมาตรฐานความปลอดภัยตามแนวทางการศึกษาวิจยั
(5) ประโยชน์ของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
(6) คลิปภาพความไม่ปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน
(7) คลิปภาพรวมอุบตั ิเหตุรถรับส่ งนักเรี ยน
3) การนาเสนอภาพความไม่ปลอดภัยของรถรั บส่ งนักเรี ยนที่ รับส่ งนักเรี ยนโรงเรี ยนนั้น เป็ นการ
สอนการเรี ยนรู ้ ดว้ ยภาพถ่ายรถคันที่คนขับรถนามาใช้รถส่ งนักเรี ยน โดยการอธิ บายให้เห็ นลักษณะความไม่
ปลอดภัยของตัวรถด้วยรถของคนขับเอง และภาพของการปล่อยปะละเลยไม่ดูแลความปลอดภัยของนักเรี ยนที่
อยูบ่ นรถ พร้อมทั้งแนะนาวิธการปรับปรุ งแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยของตัวรถและการดูแลนักเรี ยน ดังตัวอย่าง
ตามภาพที่แสดงให้ดูน้ ี

ภาพแสดง ภาพความไม่ ปลอดภัยของตัวรถทีน่ ามาใช้ รับส่ งนักเรียน

ช่ วงทีส่ าม การจัดตั้งเครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน
หลังจากที่ได้ดาเนิ นการในช่วงที่สองเสร็ จสิ้ นแล้ว จะต้องร่ วมกับครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนแต่งตั้ง
นักเรี ยนที่มาประชุ มเป็ นหัวหน้านักเรี ยนประจารถ 1 คน และผูช้ ่วยอีก 1 คน เพื่อทาหน้าที่รายงานการเดิ นทาง
ทางกลุ่มไลน์นกั เรี ยน และทาหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรี ยนบนรถให้ปฏิบตั ิตามคู่มือของนักเรี ยน และ จัดตั้งชมรม
รถรับส่ งนักเรี ยนพร้อมกับการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน โดยการเสนอตัวหรื อการเลือกตั้ง
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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แล้วแต่ ค วามเหมาะสม โดยมี จานวนตามความเหมาะสม ระหว่า ง 5 คน ถึ ง 11 คน ประกอบด้วยตาแหน่ ง
ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขานุการชมรม 1 คน และกรรมการอีก 2 คนเป็ นอย่างน้อย พร้อมจัดตั้งกลุ่ม
ไลน์(Line) คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน และไลน์คณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน สาหรับการติดต่อสื่ อสาร
และรายงานการทาหน้าที่ สาหรับไลน์กลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ก็นาครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนอยูใ่ นกลุ่ม
ไลน์น้ ี ดว้ ย เพื่อรับทราบข้อมูลการรับส่ งนักเรี ยนในช่ วงเช้าและเย็น และอาจนาผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเข้ากลุ่มไลน์
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนด้วยก็ได้
อนึ่ ง ในการตั้งชื่ อกลุ่ มไลน์ นัก เรี ย น ใช้ชื่อว่า “เครื อข่ายนัก เรี ย น(ชื่ อโรงเรี ย น)” ส่ วนกลุ่ มไลน์
คนขับรถ ใช้ชื่อว่า “ชมรมรถ(ตามด้วยชื่อโรงเรี ยน)”
ช่ วงทีส่ ี่ คู่มือการทาหน้ าที่
ขั้นตอนนี้เป็ นเป็ นการอธิ บายรายละเอียดตามคู่มือการทาหน้าที่ของภาคีเครื อข่ายต่างๆ ได้แก่
มาตรฐานรถรับส่ งนักเรี ยนประเภทต่างๆ
คู่มือเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
คู่มือโรงเรี ยน และคู่มือครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
คู่มือหัวหน้านักเรี ยนประจารถและผูช้ ่วย คู่มือนักเรี ยนที่ใช้บริ การรถรับส่ งนักเรี ยน
คู่มือชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน คู่มือการทาหน้าที่ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน
ในเบื้ อ งต้น ได้อ ธิ บ ายรายละเอี ย ดการท าหน้ า ที่ ข องหั ว หน้ า นัก เรี ย นและผู ช้ ่ ว ยให้ ท ราบ และ
กาหนดให้รายงานการเดินทางในเที่ยวเช้าไปโรงเรี ยน และเที่ยวเย็นกลับบ้าน ด้วยโทรศัพท์ระบบไลน์ ดังนี้
เที่ยวเช้าไปโรงเรี ยน เมื่อขึ้นรถรั บส่ งนักเรี ยนแล้ว ให้ รายงานว่า “ชื่ อนักเรี ยน / ชั้น ขึ้นรถ
รับส่ งทะเบียน ............ออกเดิ นทาง” และเมื่อถึงโรงเรี ยน ให้รายงานว่า “รถรับส่ งทะเบียน....... ถึงโรงเรี ยน
เหตุการณ์ปกติ” ถ้ามีเหตุต่างๆเกิดขึ้น เช่น นักเรี ยนมาไม่ครบ หรื อ คนขับมีพฤติกรรมไม่ดี เช่น สู บบุหรี่ ขับรถ
เร็ ว เป็ นต้น ก็ให้รายงานเหตุที่เกิดขึ้นด้วย
เที่ยวเย็นกลับบ้าน เมื่อรถรับส่ งนักเรี ยนออกจากโรงเรี ยน ให้ รายงานว่า “รถรับส่ งทะเบียน.....
ออกจากโรงเรี ย น นัก เรี ย นครบจานวน” ถ้า ไม่ ค รบจานวนให้รายงานว่า “รถรั บ ส่ ง ทะเบี ยน....... ออกจาก
โรงเรี ยน มีนกั เรี ยนจานวน.......คน ขาดไป.......คน” และเมื่อถึงบ้านให้รายงานว่า “ชื่อนักเรี ยน / ชั้น ขึ้นรถรับส่ ง
ทะเบียน ............กลับถึงบ้าน”
ในส่ วนของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ได้อธิ บายบทบาทหน้าที่ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนตามคู่มือ
และซักซ้อมสอบถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบตั ิได้ถูกต้อง และชี้ แจงให้ทราบรายละเอียดของลักษณะรถ
ประเภทต่างๆ ตามมาตรฐานที่กาหนดให้ และกาหนดขั้นตอนในการปรับปรุ งตัวรถให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป โดยเริ่ มจากการแก้ไขปรับปรุ งตัวรถที่ไม่ปลอดภัยมากที่สุดก่อน ในส่ วนอื่นๆ ที่ไม่
ปลอดภัยรองลงไป ก็จดั ทาเป็ นลาดับถัดไป ตามทุนทรัพย์ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ได้แก่
รถตู ้ ที่เบาะที่นงั่ เป็ นแบบแถวยาวตามตัวรถ ต้องยึดที่นงั่ กับตัวรถให้แน่นหนา และมีถงั
ดับเพลิงกับค้อนทุบกระจก เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาอย่างเร่ งด่วน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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รถกระบะ ถ้ามีนงั่ แถวกลาง ก็ตอ้ งยึดติดกับตัวรถให้แน่ นหนา และตัวที่นงั่ ต้องไม่เลยจากท้ายรถ
ออกไป กรณี ที่ต่อเติมที่นงั่ ท้ายรถ ต้องยาวไม่เกิน 50 เซนติเมตร และต้องยึดให้แน่นหนา มีประตูปิดเปิ ดและที่
กั้นกันตกที่ปลายกระบะหรื อท้ายที่นงั่ ที่ต่อออกไป โดยที่ก้ นั กันตกและประตูปิดเปิ ดต้องป้ องกันมิให้นกั เรี ยน
หรื อสิ่ งของต่างๆ ตกหล่นออกนอกตัวรถได้
และกาหนดให้คนขับรถ รายงานการวิง่ รัถรับส่ งนักเรี ยนทางกลุ่มไลน์คนขับรถ ดังนี้
เที่ยวเช้าไปโรงเรี ยน ก่อนออกรถไปรับส่ งนักเรี ยน รายงานว่า “รถทะเบียน..... ออกจากบ้าน..
(สถานที่)..ไปรับนักเรี ยน” เมื่อถึงโรงเรี ยน รายงานว่า “รถทะเบียน.........ถึงโรงเรี ยน..(ชื่อโรงเรี ยน)...เหตุการณ์
ปกติ” ถ้ามีเหตุเกิดขึ้นระหว่างเดินทาง หรื อนักเรี ยนมาไม่ครบ ก็ให้รายงานเหตุน้ นั ด้วย เช่น “รถทะเบียน.........
ถึงโรงเรี ยน..(ชื่อโรงเรี ยน)...มีนกั เรี ยนไม่มา ... คน” เป็ นต้น
เที่ยวเย็นกลับบ้าน ก่อนออกรถจากโรงเรี ยน รายงานว่า “รถทะเบียน.....สาย......... นักเรี ยน....คน
ครบ(หรื อขาดกี่คน) ออกเดินทางกลับบ้าน และเมื่อส่ งนักเรี ยนคนสุ ดท้ายแล้ว รายงานว่า “รถทะเบียน....... ส่ ง
นักเรี ยนคนสุ ดท้ายแล้ว เสร็ จสิ้ นภารกิจ” แต่ถา้ มีเหตุเกิดขึ้นระหว่างเดินทาง ก็ให้แจ้งเหตุน้ นั ด้วย
3. ผลการลงพืน้ ทีท่ าความเข้ าใจกับผู้บริหารโรงเรียนหรื อสถานศึกษา
ในการลงพื้นที่เพื่อทาความเข้าใจกับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา ทั้ง 6 พื้นที่ เพื่อทาความเข้าใจ
เกี่ ยวกับรู ปแบบของเครื อข่ายรถรั บส่ งนักเรี ยน นอกจากจะได้พูดคุ ยกับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ฝ่ายกิ จการ
นักเรี ยนแล้ว ทางโครงการศึกษาวิจยั ฯ ยังได้พูดคุยกับกลุ่มผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยน เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นไว้
ก่อนด้วย ซึ่ งได้ขอ้ มูลจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและกลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ดังนี้
(1) ข้ อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนสฤษดิเดช
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสฤษดิ เดช ให้ขอ้ มูลว่า นักเรี ยนที่เข้ารับการศึกษาที่ ร้ อยละ 80 มีบา้ นพักอยู่ทุก
อาเภอรอบนอกของจังหวัดจันทบุ รี และอาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เขตติดต่อกับอาเภอขลุ ง จังหวัดจันทบุ รี
และนักเรี ยนอีกร้อยละ 20 มีบา้ นพักอยูใ่ นเขตอาเภอเมืองจันทบุรี การเดินทางของนักเรี ยนมาโรงเรี ยน นักเรี ยน
ร้อยละ 50 เดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน นักเรี ยนร้อยละ 30 เดินทางโดยผูป้ กครองมารับส่ งที่โรงเรี ยน นักเรี ยน
ร้อยละ 15 เดินทางด้วยรถโดยสารประจาทางและรถสาธารณะในพื้นที่ และนักเรี ยนร้อยละ 5 เดินเท้า
มาโรงเรี ยน โรงเรี ยนสฤษดิเดชมีรถโดยสารประจาทางในจังหวัดวิง่ ผ่านโรงเรี ยน
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์ ให้ขอ้ มูลว่า นักเรี ยนร้ อยละ 70 มีบา้ นพักอยูอ่ าเภอที่มีเขตติ ดต่อ
กับอาเภอเมื องจันทบุ รี และนักเรี ยนอี กร้ อยละ 30 มี บา้ นพักอยู่ในเขตอาเภอเมื องจันทบุ รี การเดิ นทางของ
นักเรี ยนมาโรงเรี ยน นักเรี ยนร้อยละ 75 เดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน นักเรี ยนร้อยละ 15 เดินทางด้วยการขับ
รถจักรยานยนต์มาโรงเรี ยน นักเรี ยนร้อยละ 5 เดินทางโดยผูป้ กครองมารับส่ งที่โรงเรี ยน และนักเรี ยนร้อยละ 5
เดินเท้ามาโรงเรี ยน โรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์ไม่มีรถโดยสารประจาทางวิง่ ผ่านบริ เวณโดยรอบโรงเรี ยน

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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โรงเรียนท่ าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์ นุกูล
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์ นุกูล ให้ขอ้ มูลว่า นักเรี ยนร้อยละ 60 มีบา้ นพักอยูใ่ นเขต
อาเภอท่าใหม่ และนักเรี ยนอี กร้ อยละ 40 มี บา้ นพักอยู่อาเภอที่ มีเขตติ ดต่อกับอาเภอท่าใหม่ การเดิ นทางของ
นักเรี ยนมาโรงเรี ยน นักเรี ยนร้อยละ 70 เดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน นักเรี ยนร้อยละ 10 เดินทางด้วยการขับ
รถจักรยานยนต์มาโรงเรี ยน นักเรี ยนร้ อยละ 10 เดิ นทางโดยผูป้ กครองมารับส่ งที่โรงเรี ยน นักเรี ยนร้ อยละ 5
เดินทางด้วยรถสาธารณะ และนักเรี ยนร้อยละ 5 เดินเท้ามาโรงเรี ยน โรงเรี ยนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์ นุกูล มีรถ
โดยสารสาธารณะวิง่ ผ่านหน้าโรงเรี ยน
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นมะขามสรรเสริ ญ ให้ขอ้ มู ลว่า นักเรี ยนร้ อยละ 90 มี บา้ นพักอยู่ในเขตอาเภอ
มะขาม และนักเรี ยนอีกร้อยละ 10 มีบา้ นพักอยูอ่ าเภอที่มีเขตติดต่อกับอาเภอมะขาม การเดินทางของนักเรี ยนมา
โรงเรี ย น นัก เรี ย นร้ อ ยละ 70 เดิ น ทางด้ว ยรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น นัก เรี ย นร้ อ ยละ 20 เดิ น ทางด้ว ยการขับ
รถจักรยานยนต์มาโรงเรี ยน นักเรี ยนร้อยละ 5 เดิ นทางโดยผูป้ กครองมารั บส่ งที่ โรงเรี ยน นักเรี ยนร้ อยละ 5
เดินทางด้วยรถสาธารณะ โรงเรี ยนมะขามสรรเสริ ญมีรถโดยสารสาธารณะวิง่ ผ่านหน้าโรงเรี ยน
โรงเรียนบ้ านเนินจาปา
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนบ้านเนิ นจาปา ให้ขอ้ มู ลว่า นักเรี ยนร้ อยละ 100 มี บา้ นพักอยู่ในเขตตาบลพวา
อาเภอแก่ งหางแมว การเดิ นทางของนัก เรี ยนมาโรงเรี ยน นักเรี ยนร้ อยละ 75 เดิ นทางด้วยรถรั บส่ งนัก เรี ย น
นัก เรี ย นร้ อ ยละ 15 เดิ น ทางโดยผู ้ป กครองมารั บ ส่ ง ที่ โ รงเรี ย น นัก เรี ย นร้ อ ยละ 5 เดิ น ทางด้ว ยการขับ
รถจักรยานยนต์มาโรงเรี ยน และนักเรี ยนร้อยละ 5 เดินเท้ามาโรงเรี ยน โรงเรี ยนบ้านเนินจาปามีรถโดยสารสอง
แถวประจาทางวิง่ ผ่านหน้าโรงเรี ยน วันละ 1 รอบ เช้า 1 เที่ยว บ่าย 1 เที่ยว
โรงเรียนบ้ านตาเรื อง(ตารวจชายแดนสงเคราะห์ )
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนบ้านตาเรื อง ให้ขอ้ มูลว่า นักเรี ยนร้อยละ 100 มีบา้ นพักอยูใ่ นเขตตาบลปะตง การ
เดินทางของนักเรี ยนมาโรงเรี ยน นักเรี ยนร้อยละ 80 เดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน นักเรี ยนร้อยละ 10 เดินทาง
โดยผูป้ กครองมารั บส่ งที่ โรงเรี ย น นักเรี ยนร้ อยละ 5 เดิ นทางด้วยการขับรถจักรยานยนต์มาโรงเรี ยน และ
นักเรี ยนร้อยละ 5 เดินเท้ามาโรงเรี ยน โรงเรี ยนบ้านตาเรื องมีรถโดยสารประจาทางวิง่ ผ่านหน้าโรงเรี ยน
(2) ข้ อมูลจากกลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรียน
ข้อมูลจากคันขับรถรับส่ งนักเรี ยนโรงเรี ยนสฤษดิ เดชและโรงเรี ยนเบญจมานุ สรณ์ จานวน 45 คน
ได้ขอ้ มูลว่า
1. รถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่ รับส่ งนักเรี ยนสองโรงเรี ยนนี้ และรับส่ งนักเรี ยนโรงเรี ยนอื่นๆ ด้วย
เช่น โรงเรี ยนศรี ยานุ สรณ์ โรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์ โรงเรี ยนอนุ บาลจันทบุรี โรงเรี ยนเบญจมราชู ทิศ เป็ นต้น
รถรับส่ งนักเรี ยนบางคัน รับนักเรี ยนมากกว่า 5 โรงเรี ยนในอาเภอเมือง
2. รถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ น รถตู ้ รถบัส และรถกระบะลักษณะสองแถว ตามลาดับ
3. รถรับส่ งนักเรี ยนทุกคัน ไม่มีผคู ้ วบคุมดูแลนักเรี ยน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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4. รถรับส่ งนักเรี ยนที่เป็ นรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิ น 7 คน แต่ไม่เกิ น 12 คน รย.2 ส่ วนใหญ่ ไม่ขอ
อนุญาตใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนจากนายทะเบียนจังหวัดจันทบุรี
5. คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่ ประกอบอาชี พขับรถรับส่ งนักเรี ยนโดยตรง มีเพียงส่ วนน้อยที่
มีงานทาประจาอยูใ่ นเมืองจันทบุรี
6. คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่วงิ่ เข้าเมืองจันทบุรี จะไม่นารถกลับบ้านที่อยูน่ อกอาเภอเมือง แต่จะจอด
ในสถานที่ต่างๆ เพื่อรอรับนักเรี ยนกลับในช่วงเย็น
ข้อมูลจากคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนโรงเรี ยนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์ นุกูล จานวน 60 คน พบว่า
1. รถรับส่ งนักเรี ยน รับส่ งนักเรี ยนโรงเรี ยนเดี ยวและหลายโรงเรี ยนในระดับที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่
โรงเรี ยนประดิษฐ์ศึกษา โรงเรี ยนยอแซฟวิทยา และโรงเรี ยนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร เป็ นต้น
2. รถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ น รถตู ้ รถกระบะลักษณะสองแถว และรถบัส
3. รถรับส่ งนักเรี ยนทุกคัน ไม่มีผคู ้ วบคุมดูแลนักเรี ยน
4. รถรับส่ งนักเรี ยนที่เป็ นรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย.2 ส่ วนใหญ่ ไม่ขอ
อนุญาตใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนจากนายทะเบียนจังหวัดจันทบุรี
5. คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน มีอาชีพขับรถรับส่ งนักเรี ยนและอาชีพอย่างอื่น ในระดับที่ใกล้เคียงกัน
6. คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนหนึ่งจะไม่นารถกลับบ้านที่อยูไ่ กล แต่จะจอดในสถานที่ต่างๆ เพื่อรอ
รับนักเรี ยนกลับในช่วงเย็น และคนขับรถอีกส่ วนหนึ่งที่มีงานทาประจาจะนารถกลับบ้านแล้ววิง่ มารับในช่วงเย็น
ข้อมูลจากคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน โรงเรี ยนมะขามสรรเสริ ญ และโรงเรี ยนอื่นๆ ในอาเภอมะขาม
ได้แก่ โรงเรี ยนมะขาม โรงเรี ยนบ้านหนองสลุด และโรงเรี ยนวัดโป่ ง ในอาเภอมะขาม จานวน 17 คน พบว่า
1. รถรับส่ งนักเรี ยน รับส่ งนักเรี ยนหลายโรงเรี ยนและโรงเรี ยนเดียวในระดับที่ใกล้เคียงกัน
2. รถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ น รถตู ้ รถกระบะลักษณะสองแถว และรถบัส
3. รถรับส่ งนักเรี ยนทุกคัน ไม่มีผคู ้ วบคุมดูแลนักเรี ยน
4. รถรับส่ งนักเรี ยนที่เป็ นรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย.2 ส่ วนใหญ่ ไม่ขอ
อนุญาตใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนจากนายทะเบียนจังหวัดจันทบุรี
5. คนขับรถรั บส่ งนักเรี ยน อาชี พขับรถรั บส่ งนักเรี ยนโดยตรง และเป็ นอาชี พเสริ ม ในระดับที่
ใกล้เคียงกัน
6. คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนหนึ่ งจะไม่นารถกลับบ้าน แต่จะจอดในสถานที่ต่างๆ เพื่อรอรั บ
นักเรี ยนกลับในช่วงเย็น และคนขับรถอีกส่ วนหนึ่งที่มีงานทาประจาจะนารถกลับบ้านแล้ววิง่ มารับในช่วงเย็น
ข้อมูลจากการคนรถรับส่ งนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านเนิ นจาปา และโรงเรี ยนอื่นๆ ในตาบลพวา จานวน
12 คน พบว่า
1. รถรั บส่ งนักเรี ยน ส่ วนใหญ่รับส่ งนักเรี ย นโรงเรี ยนบ้า นเนิ นจาปากับ โรงเรี ย นอื่ นๆ ด้วย เช่ น
โรงเรี ยนบ้านบ่อไฟไหม้ โรงเรี ยนตารวจชายแดนบ้านบ่อชะอม ขณะที่รถรับส่ งนักเรี ยนบางคัน รับส่ งนักเรี ยน
โรงเรี ยนเดียว เช่น โรงเรี ยนวัดคลองแดง โรงเรี ยนวัดคลองครก
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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2. รถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ น รถกระบะ ส่ วนน้อยที่เป็ นรถตู ้
3. รถรับส่ งนักเรี ยนทุกคัน ไม่มีผคู ้ วบคุมดูแลนักเรี ยน
4. รถรับส่ งนักเรี ยนที่เป็ นรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย.2 ทุกคันไม่ขออนุญาต
ใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนจากนายทะเบียนจังหวัดจันทบุรี
5. คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนทุกคนมีอาชีพประจาอยูแ่ ล้ว
6. คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนจะนารถกลับบ้านไปทางานประจา แล้ววิง่ มารับนักเรี ยนในช่วงเย็น
ข้อมูลจากการคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านตาเรื อง จานวน 10 คน พบว่า
1. รถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่ รับส่ งนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านตาเรื องด้วยกับโรงเรี ยนบ้านทับช้าง
2. รถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนเป็ น รถกระบะ
3. รถรับส่ งนักเรี ยนทุกคัน ไม่มีผคู ้ วบคุมดูแลนักเรี ยน
4. รถรับส่ งนักเรี ยนที่เป็ นรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย.2 ทุกคันไม่ขออนุญาต
ใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนจากนายทะเบียนจังหวัดจันทบุรี
5. คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนทุกคนมีอาชีพประจาอยูแ่ ล้ว
6. คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนจะนารถกลับบ้านเพื่อไปทางานประจา แล้ววิง่ มารับนักเรี ยนในช่วงเย็น
4. ผลการประชุ มจัดตั้งเครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน ใน 6 พืน้ ที่
(1) คาถามในทีป่ ระชุ ม
จากการจัดประชุมจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่นาร่ องทั้ง 6 แห่ง พบว่า คาตอบที่ได้จาก
ที่ประชุมคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและนักเรี ยน มีคาตอบที่สอดคล้องกัน ดังนี้
(1) รถที่นามารับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัยหรื อไม่
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนทุกคน และนักเรี ยนทุกคน ตอบว่า ปลอดภัย
(2) ถามคนขับรถว่า ทาไมจึงคิดว่ารถของตัวเองปลอดภัย
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนทุกคน ตอบตรงกันว่า ไม่เคยเกิดอุบตั ิเหตุและขับรถช้า
(3) ถามนักเรี ยนและผูป้ กครองว่า ทาไมจึงคิดว่ารถรับส่ งที่ใช้บริ การมีความปลอดภัย
นักเรี ยนและผูป้ กครองทุกคนตอบตรงกันว่า ไม่เคยเกิดอุบตั ิเหตุ
(4) ถามคนขับรถว่า ที่ตอบว่ารถของตนมีความปลอดภัยนั้น เป็ นอย่างไร
คนขับรถบางส่ วน ตอบว่า ถูกต้องตามระเบียบที่กรมการขนส่ งทางบกกาหนด
คนขับรถบางส่ วน ตอบว่า ผ่านการตรวจสภาพ
คนขับรถบางส่ วน ตอบว่า มีใบอนุญาตให้รับส่ งนักเรี ยน
คนขับรถบางส่ วนตอบว่า ไม่เคยเกิดอุบตั ิเหตุ
(5) ถามคนขับรถว่า บรรทุกนักเรี ยนเกิน 12 คนหรื อไม่
คนขับรถทุกคนตอบตรงกันว่า บรรทุกเกิน 12 คน
(6) ถามทุกคนว่า อะไรเป็ นความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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คนขับรถทุกคนตอบตรงกันว่า รถที่นามารับส่ งนักเรี ยน
(7) ถามนักเรี ยนและผูป้ กครองว่า รถรับส่ งนักเรี ยนคันที่ใช้บริ การ รับนักเรี ยนจานวนกี่คน
นักเรี ยนและผูป้ กครองทุกคนตอบตรงกันว่า ไม่ทราบ
(8) ถามนักเรี ยนว่า ขณะที่นงั่ ในรถ มีความรู ้สึกว่า แออัด หรื อไม่
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ตอบตรงกันว่า ไม่แออัด ขณะที่ส่วนน้อยตอบว่า แน่นแต่ไม่แออัด
(9) ถามนักเรี ยนว่า ผูป้ กครองเคยสอบถามปั ญหาเกี่ยวกับการใช้บริ การรถรับส่ งนักเรี ยนหรื อไม่
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ตอบตรงกันว่า ไม่เคยสอบถาม มีรเพียงส่ วนน้อยที่ตอบว่า สอบถาม
(10) ถามนักเรี ยนว่า เคยนาปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางไปแจ้งให้ครู ทราบหรื อไม่
นักเรี ยนทุกคนตอบตรงกันว่า ไม่เคย
(11) ถามทุกคนในห้องประชุมว่า ใครมีหน้าที่ทาให้รถรับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัย
ทุกคนตอบว่า คนขับรถ
(12) ถามทุกคนว่า นักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู มีหน้าที่ทาให้รถรับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัยหรื อไม่
ทุกคนตอบว่า ไม่ใช่หน้าที่
จากคาถามและคาตอบ วิเคราะห์ได้วา่
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม มีแนวคิดและมุมมองที่คลาดเคลื่ อน และยังไม่มีความเข้าใจต่อความปลอดภัย
ของรถรับส่ งนักเรี ยนในระดับที่ดีเพียงพอ โดยมีมุมมองว่า ความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นหน้าที่ของ
คนขับรถเท่านั้นเพราะเป็ นผูร้ ับจ้าง ส่ วนนักเรี ยนและผูป้ กครองในฐานะผูใ้ ช้บริ การและผูว้ า่ จ้างไม่มีหน้าที่ทาให้
รถรับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัย รวมถึงครู ก็ไม่มีหน้าที่เพราะมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
ผูท้ ี่จะทาให้รถรับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัย ก็คือ ผูข้ บั รถ เพียงผูเ้ ดียว
ในด้านของการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับความปลอดภัยในการเดิ นทางว่าปลอดภัยหรื อไม่ คนขับรถ
รับส่ งนักเรี ยน ครู นักเรี ยนและผูป้ กครอง ต่างก็มีมุมมองที่ตรงกันโดยมองจากการเกิดอุบตั ิเหตุและการขับรถที่
ช้าหรื อไม่เร็ ว เป็ นหลักสาคัญเพียงประการเดียว ไม่ได้มีมุมมองถึงความพร้ อมของคนขับรถและการจัดการให้
เกิดความปลอดภัยในฐานะที่ตนเองเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ในด้านของการบริ การ เห็นได้วา่ นักเรี ยนและผูป้ กครองต้องยอมรับการบริ การที่เกิดขึ้นโดยความ
ต้องการฝ่ ายเดี ยวของผูข้ บั รถรั บส่ ง นักเรี ย นในลักษณะที่ ไม่มีท างเลื อกหรื อเลื อกไม่ ได้ ประกอบกับครู แ ละ
ผูป้ กครองก็ไม่เคยให้ความใส่ ใจต่อปั ญหาต่างๆ ที่อาจเกิ ดขึ้นจากการใช้บริ การของนักเรี ยนและระหว่า งการ
เดินทางของนักเรี ยน ซึ่ งเป็ นปั จจัยสนับสนุ นให้คนขับรถใช้ความต้องการของตนเองเป็ นเงื่อนไขหลักในการ
ให้บริ การ ซึ่ งสะท้อนไปถึงความเสี่ ยงจากการเกิดอุบตั ิเหตุอนั เนื่องสภาพของรถ ความพร้อมของคนขับ และการ
ขาดการควบคุมตรวจสอบโดยนักเรี ยนและผูป้ กครองในฐานะผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยตรง และการเป็ นจุดจัดการให้
เกิดความปลอดภัยโดยครู ของโรงเรี ยน
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(2) การให้ ความรู้ เกีย่ วกับความปลอดภัย
จากการใช้สื่อเพาเวอร์ พอยท์ (PowerPoint) และคลิปภาพ จานวน 2 คลิป ประกอบการบรรยายและ
การนาเสนอ เพื่อเป็ นการปรับพื้นฐานความคิดและทัศนคติของความปลอดภัยที่มีต่อการใช้รถรับส่ งนักเรี ยน
หลังเสร็ จสิ้ นการนาเสนอ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกคนเห็ นด้วยกับแนวทางของการศึกษาวิจยั และมีมุมมองและ
ทัศนคติร่วมกันว่า ปั จจัยที่จะทาให้รถรับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัย ประกอบด้วย 1) ตัวรถมีความปลอดภัย
2) คนขับรถมีความพร้อมต่อการทาหน้าที่ และ 3) มีจุดจัดการความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน และควรจัดตั้ง
เครื อข่ายรถรั บส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนโดยมี โรงเรี ยนเป็ นจุ ดจัดการ เพื่อทาหน้าที่ขบั เคลื่ อนมาตรฐานความ
ปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน ตามชุดความรู ้และคู่มือที่โครงการศึกษาวิจยั กาหนด
(3) เครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียนทีเ่ กิดขึน้ จากการประชุ ม
1) ชมรมรถรับส่ งนักเรียนบ้ านเนินจาปา
มี เขตพื้ นที่ ทุ ก โรงเรี ย นในตาบลพวา อาเภอแก่ ง หางแมว ประกอบด้วยโรงเรี ย นบ้า นเนิ นจาปา
โรงเรี ยนตารวจชายแดนบ่อชะอม โรงเรี ยนวัดคลองครก โรงเรี ยนบ้านคลองแดง และโรงเรี ยนบ้านบ่อไปไหม้
ชมรมรับส่ งนักเรี ยนบ้านเนิ นจาปา มีความเป็ นมาจากการจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนบ้านเนิ น
จาปา แต่เนื่องจากโรงเรี ยนบ้านเนินจาปาเป็ นโรงเรี ยนประจาตาบลขยายโอกาส เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 รถรั บส่ งนักเรี ยนบางคันนอกจากจะรั บส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนบ้านเนิ นจาปาแล้ว ยังรับส่ ง
นักเรี ยนของโรงเรี ยนอื่น ๆ ในตาบลพวาด้วย กลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนจึงขอให้ขยายพื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ ง
นักเรี ยนไปยังโรงเรี ยนอื่นๆ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนบ้านเนิ นจาปาได้เข้าร่ วมโครงการ และเป็ นจุดจัดการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
ให้แก่โรงเรี ยนทั้งหมดของตาบลพวา และแต่งตั้งครู ทาหน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนจานวน 3 คน
จานวนนักเรี ยนที่ ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนบ้านเนิ นจาปา จานวน 187 คน
เฉลี่ย คันละ 22 คน จากจานวนรถรับส่ งนักเรี ยน 9 คัน
รถรับส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมชมรม จานวน 9 คัน เป็ น รถตู ้ จานวน 1 คัน รถกระบะ รย.2 จานวน 2 คัน
และรถกระบะ รย.3 จานวน 6 คัน(อยูใ่ นระหว่างเช่าซื้ อ)
ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนบ้านเนิ นจาปา มีประธานชมรม จานวน 1 คน เลขา 1 คน และกรรมการอีก 2
คน รวมคณะกรรมการชมรม 4 คน และสมาชิกอีกจานวน 5 คน รวมทั้งสิ้ น 9 คน มีรถรับส่ งนักเรี ยนจานวนหนึ่ ง
ที่ไม่เข้าร่ วมโครงการศึกษาวิจยั
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ เป็ นบุคคลในพื้นที่ มีอาชีพหลัก เช่นเกษตรกรรม ค้าขาย
รับจ้าง สาเหตุที่นารถมารับส่ งนักเรี ยน เพราะรับส่ งบุตรหลานมาโรงเรี ยน ทาให้เพื่อนบ้านฝากบุตรหลานมา
โรงเรี ยนด้วย ค่าจ้างรถอยูใ่ นระหว่าง 250 – 400 บาท
เส้นทางรถรับส่ งนักเรี ยน เฉลี่ย 15 กิโลเมตร ไปตามสวนยาง เป็ นเส้นทางถนนดินลูกรังไปตามเนิ น
เขาไม่มีรถโดยสารประจาทางในพื้นที่
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การเดินทางของนักเรี ยน ส่ วนใหญ่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน รองลงมา ผูป้ กครองนารถจักรยานยนต์และ
จักรยานยนต์พว่ งข้างมาส่ ง นักเรี ยนขับรถจักรยานยนต์มาเอง และเดินเท้ามาโรงเรี ยน ตามลาดับ
ผูป้ กครองส่ วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง
นักเรี ยนในตาบลพวา ส่ วนหนึ่ ง เดินทางไปเรี ยนที่อาเภอนายายอามและอาเภอเมืองจันทบุรี ด้วยรถ
รับส่ งนักเรี ยนที่ยงั ไม่ได้เข้าร่ วมโครงการศึกษาวิจยั
2) ชมรมรถรับส่ งนักเรียนอาเภอสอยดาว
มี เขตพื้ นที่ ทุ ก โรงเรี ย นในอาเภอสอยดาว ประกอบด้วยโรงเรี ย นบ้า นตาเรื อ ง(ตารวจชายแดน
สงเคราะห์) โรงเรี ยนบ้านทับช้าง โรงเรี ยนสอยดาววิทยาคม และโรงเรี ยนวังสมบูรณ์จงั หวัดสระแก้ว
ชมรมรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นอาเภอสอยดาว มี ค วามเป็ นมาจากการจัดตั้ง เครื อข่ า ยรถรั บ ส่ ง นัก เรี ยน
โรงเรี ยนบ้านตาเรื อง ตามแผนการศึกษาที่กาหนดไว้ แต่เนื่ องจากรถรับส่ งนักเรี ยนในอาเภอสอยดาวที่เข้าร่ วม
ประชุมหลายคันรับส่ งนักเรี ยนโรงเรี ยนอื่นๆ ด้วย บางคันรับส่ งโรงเรี ยนเดียว และบางคันรับส่ งนักเรี ยนไปส่ งยัง
โรงเรี ยนในเขตอาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วย คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่เข้าร่ วมประชุ มต้องการให้
จัดตั้งเป็ นเครื อข่ายรถรั บส่ งนักเรี ยนชมรมเดี ยวกัน ที่ ประชุ มจึ งกาหนดให้จดั ตั้งเป็ นชมรมรถรั บส่ งนักเรี ยน
อาเภอสอยดาว โดยมีเขตพื้นที่ทุกโรงเรี ยนในอาเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี และโรงเรี ยนวังสมบูรณ์ วิทยาคม
และโรงเรี ยนอนุบาลวังสมบูรณ์จงั หวัดสระแก้ว ด้วย
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนบ้านตาเรื องได้เข้าร่ วมโครงการ และแต่งตั้งครู ทาหน้าที่ดูแลรถรับส่ งนัก เรี ยน
โรงเรี ยนละ 3 คน ส่ วนการเป็ นจุดจัดการ ทางโครงการศึกษาวิจยั กาหนดให้ทุกโรงเรี ยนร่ วมกันเป็ นจุดจัดการ
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอสอยดาว
จานวนนักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอสอยดาว จานวน 327 คน
เฉลี่ย คันละ 25 คน จากจานวนรถรับส่ งนักเรี ยน 13 คัน
รถรับส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมชมรม จานวน 13 คัน เป็ นรถกระบะ รย.2 จานวน 3 คัน รถกระบะ รย.3
จานวน 9 คัน และรถโดยสารไม่ประจาทาง(30) จานวน 1 คัน
ชมรมรถรั บส่ งนักเรี ยนอาเภอสอยดาว มี ประธานชมรม จานวน 1 คน รองประธานชมรม 1 คน
เลขา 1 คน เหรัญญิก 1 คน และกรรมการอีก 5 คน รวมคณะกรรมการชมรม 9 คน และสมาชิกอีกจานวน 4 คน
รวมทั้งสิ้ น 13 คน มีรถรับส่ งนักเรี ยนจานวนหนึ่งที่ไม่เข้าร่ วมโครงการ
คนขับ รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นที่ เข้า ร่ วมโครงการ เป็ นบุ ค คลในพื้ นที่ มี อาชี พ หลัก เช่ น เกษตรกรรม
รับจ้าง สาเหตุที่นารถมารับส่ งนักเรี ยน เพราะรับส่ งบุตรหลานมาโรงเรี ยน ทาให้เพื่อนบ้านฝากบุตรหลานมา
โรงเรี ยนด้วย ค่าจ้างรถอยูใ่ นระหว่าง 250 – 500 บาท
เส้นทางรถรับส่ งนักเรี ยน เฉลี่ย 25 กิโลเมตร ไปตามสวนยางและพื้นที่ป่าเสื่ อมโทรม เป็ นเส้นทาง
ถนนลาดยางและดินลูกรัง ไปตามเนินเขา ไม่มีรถโดยสารประจาทางในพื้นที่
การเดินทางของนักเรี ยน ส่ วนใหญ่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน รองลงมา นักเรี ยนขับรถจักรยานยนต์มาเอง
ผูป้ กครองนารถจักรยานยนต์และจักรยานยนต์พว่ งข้างมาส่ ง และเดินเท้ามาโรงเรี ยน ตามลาดับ
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ผูป้ กครองส่ วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง
นักเรี ยนในอาเภอสอยดาวส่ วนใหญ่ ไปเรี ยนต่อในอาเภอเมืองจันทบุรี ด้วยรถรับส่ งนักเรี ยนที่ เข้า
ร่ วมโครงการและไม่เข้าร่ วมโครงการศึกษาวิจยั
3) ชมรมรถรับส่ งนักเรียนอาเภอมะขาม
มีเขตพื้นที่ทุกโรงเรี ยนในอาเภอมะขาม ประกอบด้วยโรงเรี ยนมะขามสรรเสริ ญ โรงเรี ยนมะขาม
โรงเรี ยนบ้านหนองสลุด และโรงเรี ยนวัดโป่ ง
ชมรมรับส่ งนักเรี ยนอาเภอมะขาม มีความเป็ นมาจากการจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนโรงเรี ยน
มะขามสรรเสริ ญ แต่เนื่ องจากรถรับส่ งนักเรี ยนที่เข้าร่ วมประชุ ม นอกจากจะรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนมะขาม
สรรเสริ ญแล้ว ยังรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนอื่นๆ ในอาเภอมะขามด้วย กลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนจึงขอให้
กาหนดพื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนครอบคลุมทุกโรงเรี ยนในอาเภอมะขาม
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมะขามสรรเสริ ญได้เข้าร่ วมโครงการ และเป็ นจุดจัดการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
อาเภอมะขาม และแต่งตั้งครู ทาหน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนจานวน 3 คน
จานวนนักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนของชมรมรถรั บส่ งนักเรี ยนอาเภอมะขาม จานวน 157 คน
เฉลี่ยนักเรี ยนคันละ 20 คน จากจานวนรถรับส่ งนักเรี ยน 8 คัน
รถรับส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมชมรม จานวน 8 คัน เป็ น รถตู ้ จานวน 1 คัน รถกระบะ รย.2 จานวน 7 คัน
ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอมะขาม มีประธานชมรม จานวน 1 คน เลขา 1 คน และกรรมการอีก 2
คน รวมคณะกรรมการชมรม 4 คน และสมาชิกอีกจานวน 4 คน รวมทั้งสิ้ น 8 คน มีรถรับส่ งนักเรี ยนจานวนหนึ่ ง
ที่ไม่เข้าร่ วมโครงการ
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ เป็ นบุคคลในพื้นที่ มีอาชีพหลัก เช่นเกษตรกรรม ค้าขาย
รับจ้าง สาเหตุที่นารถมารับส่ งนักเรี ยน เพราะรับส่ งบุตรหลานมาโรงเรี ยน ทาให้เพื่อนบ้านฝากบุตรหลานมา
โรงเรี ยนด้วย ค่าจ้างรถอยูใ่ นระหว่าง 300 – 500 บาท
เส้นทางรถรับส่ งนักเรี ยน เฉลี่ย 20 กิโลเมตร ไปตามสวนยาง เป็ นเส้นทางถนนลาดยางและดินลูกรัง
ไม่มีรถโดยสารประจาทางในพื้นที่
การเดินทางของนักเรี ยน ส่ วนใหญ่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน รองลงมา นักเรี ยนขับรถจักรยานยนต์มาเอง
ผูป้ กครองรับส่ ง และเดินเท้า ตามลาดับ
ผูป้ กครองส่ วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และค้าขาย
นักเรี ยนในอาเภอมะขามส่ วนใหญ่ ไปเรี ยนต่อในอาเภอเมืองจันทบุ รี ด้วยรถรับส่ งนักเรี ยนที่เข้า
ร่ วมโครงการและไม่เข้าร่ วมโครงการศึกษาวิจยั
4) ชมรมรถรับส่ งนักเรียนอาเภอท่าใหม่
มีเขตพื้นที่ทุกโรงเรี ยนในอาเภอท่าใหม่ ประกอบด้วยโรงเรี ยนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ โรงเรี ยนเทศบาล
วัดบุญญาวาส โรงเรี ยนประดิษฐ์ศึกษา และโรงเรี ยนยอแซฟ

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ชมรมรับส่ งนักเรี ยนอาเภอท่าใหม่ มีความเป็ นมาจากการจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนโรงเรี ยน
ท่าใหม่พูลสวัสดิ์ แต่เนื่ องจากรถรับส่ งนักเรี ยนที่เข้าร่ วมประชุ ม นอกจากจะรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนท่าใหม่
พูลสวัสดิ์ แล้ว ยังรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนอื่นๆ ในอาเภอท่าใหม่ดว้ ย กลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนจึงขอให้
กาหนดพื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนครอบคลุมทุกโรงเรี ยนในอาเภอท่าใหม่
เนื่ องจากเหตุผิดพลาดบางประการ โรงเรี ยนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ จึงไม่ได้ส่งนักเรี ยนที่ใช้รถรั บส่ ง
นักเรี ยนกับครู ฝ่ายกิ จการนักเรี ยนเข้าร่ วมประชุ มกับโครงการศึกษาวิจยั และไม่เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายรถรับส่ ง
นักเรี ยนในพื้นที่อาเภอท่าใหม่
จานวนนักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอท่าใหม่ จานวน 1,343 คน
เฉลี่ยมีนกั เรี ยนคันละ 24 คน จากจานวนรถรับส่ งนักเรี ยน 56 คัน
รถรับส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมชมรม จานวน 56 คัน เป็ น รถตู ้ จานวน 38 คัน รถกระบะ รย.2 จานวน 12
คัน รถกระบะ รย.3 จานวน 5 คัน และรถโดยสารไม่ประจาทาง(30) 1 คัน
ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอท่าใหม่ มีประธานชมรม จานวน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขา 1 คน
และกรรมการอีก 8 คน รวมคณะกรรมการชมรม 11 คน และสมาชิ กอีกจานวน 45 คน รวมทั้งสิ้ น 56 คน มีรถ
รับส่ งนักเรี ยนจานวนหนึ่งที่ไม่เข้าร่ วมโครงการ
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ เป็ นบุคคลในพื้นที่ มีอาชีพหลัก เช่น เกษตรกรรม รับจ้าง
รั บส่ งนักเรี ยน ค้าขาย พนักงานลู กจ้างเอกชนและราชการ และอื่ นๆ สาเหตุ ที่นารถมารั บส่ งนักเรี ยน เพราะ
ต้องการประกอบเป็ นอาชีพ รับส่ งบุตรหลานมาโรงเรี ยน ค่าจ้างรถอยูใ่ นระหว่าง 300 – 800 บาท
เส้นทางรถรับส่ งนักเรี ยน เฉลี่ย 20 กิโลเมตร เป็ นเส้นทางถนนลาดยางและดินลูกรัง ไม่มีรถโดยสาร
ประจาทางในพื้นที่
นักเรี ยนในอาเภอท่าใหม่ส่วนหนึ่ ง ไปเรี ยนต่อในอาเภอเมื องจันทบุ รี ด้วยรถรับส่ งนักเรี ยนที่เข้า
ร่ วมโครงการและไม่เข้าร่ วมโครงการศึกษาวิจยั
5) ชมรมรถรับส่ งนักเรียนอาเภอเมืองจันทบุรี
ชมรมรับส่ งนักเรี ยนอาเภอเมื องจันทบุ รี มีความเป็ นมาจากการจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
โรงเรี ยนสฤษดิเดช และโรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์ ตามแผนการจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนที่กาหนดไว้เดิ ม
แต่เนื่ องจากรถรับส่ งนักเรี ยนที่รับส่ งนักเรี ยนของทั้งสองโรงเรี ยนนี้ ส่ วนใหญ่รับส่ งนักเรี ยนในอาเภอเมืองทุก
โรงเรี ย น ทางกลุ่ ม คนขับ รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นจึ ง ขอให้ จ ัด ตั้ง เป็ นเครื อ ข่ า ยรั บ ส่ ง นัก เรี ย นอ าเภอเมื อ ง เพื่ อ ให้
ครอบคลุมโรงเรี ยนทุกแห่งในเขตพื้นที่ของอาเภอเมืองทั้งหมด
ในขณะดาเนิ นการจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอเมือง กลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่รับส่ ง
นักเรี ยนอยูท่ ี่โรงเรี ยนแหลมสิ งห์วทิ ยา อาเภอแหลมสิ งห์ มีความสนใจเข้าร่ วมโครงการ แต่ไม่มีความพร้อมใน
การจัดตั้งเป็ นชมรม จึงขอร่ วมอยูก่ บั ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอเมือง
ชมรมรับส่ งนักเรี ยนอาเภอเมืองจันทบุรี มีเขตพื้นที่ทุกโรงเรี ยนในอาเภอเมืองจันทบุรี และอาเภอ
แหลมสิ งห์ เช่น โรงเรี ยนสฤษดิเดช โรงเรี ยนศรี ยานุสรณ์ โรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์ โรงเรี ยนอนุบาลจันทบุรี
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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โรงเรี ยนเบจมราชูทิศ และโรงเรี ยนแหลมสิ งห์วทิ ยาคมอาเภอแหลมสิ งห์ เป็ นต้น
รถรับส่ งนักเรี ยนในชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอเมือง จะมาจากทุกอาเภอของจังหวัดจันทบุรี ระยะ
ทางไกลสุ ดประมาณ 100 กิโลเมตรจากอาเภอสอยดาว เส้นทางรถรับส่ งนักเรี ยน เฉลี่ย 60 กิโลเมตร เป็ นเส้นทาง
ถนนลาดยางและดินลูกรังที่แยกจากถนนใหญ่
ปั จจุบนั ยังไม่มีโรงเรี ยนในอาเภอเมืองและอาเภอแหลมสิ งห์ เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
อย่างเป็ นทางการ
จานวนนักเรี ยนที่ ใช้รถรั บส่ งนักเรี ยนของชมรมรถรั บส่ งนักเรี ยนอาเภอเมื อง จานวน 2,361 คน
เฉลี่ยมีนกั เรี ยนคันละ 20 คน จากจานวนรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอเมือง จานวน 117 คัน
รถรับส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอเมือง จานวน 117 คัน เป็ น รถตู ้ จานวน 92
คัน รถกระบะ รย.2 จานวน 12 คัน รถกระบะ รย.3 จานวน 5 คัน รถโดยสารประจาทาง(10) จานวน 2 คัน รถ
โดยสารไม่ประจาทาง(30) จานวน 6 คัน
จานวนนักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนของกลุ่มรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแหลมสิ งห์ จานวน 169 คน
เฉลี่ยมีนกั เรี ยนคันละ 21 คน จากจานวนรับส่ งนักเรี ยนกลุ่มอาเภอแหลมสิ งห์ จานวน 8 คัน
รถรับส่ งนักเรี ยนของกลุ่มอาเภอแหลมสิ งห์ เข้าร่ วมชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอเมือง จานวน 8
คัน เป็ น รถตูจ้ านวน 2 คัน รถกระบะ รย.2 จานวน 6 คัน
ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอเมืองจันทบุรี มีประธานชมรม จานวน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขา
1 คน และกรรมการอีก 8 คน รวมคณะกรรมการชมรม 11 คน และสมาชิกอีกจานวน 106 คน รวมทั้งสิ้ น 117 คน
มีรถรับส่ งนักเรี ยนจานวนหนึ่งที่ไม่เข้าร่ วมโครงการ
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการจะมีอาชี พขับรถรับส่ งนักเรี ยน และเป็ นบุคคลในพื้นที่
เดียวกับนักเรี ยน มีความรู ้จกั คุน้ เคยกับผูป้ กครองและนักเรี ยน เมื่อคนขับมาส่ งนักเรี ยนในช่ วงเช้าแล้วจะไม่นา
รถกลับไปยังบ้าน แต่จะหาสถานที่ เช่น วัดต่างๆ จอดรอรับนักเรี ยนกลับในช่วงเย็นเลย ค่าจ้างรถอยูใ่ นระหว่าง
400 – 1,600 บาท
5. ผลต่ อเนื่องจากการจัดตั้งเครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน
อนึ่ง หลังจากที่มีการจัด ตั้งชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอเมือง(รวมอาเภอแหลมสิ งห์) ชมรมรถรับส่ ง
นักเรี ยนอาเภอท่าใหม่ ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอมะขาม ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอสอยดาว และชมรมรถ
รับส่ งนักเรี ยนบ้านเนิ นจาปา ตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว ขึ้นแล้ว ก็ได้มีกลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอ
แก่งหางแมว และอาเภอขลุง ติดต่อเข้าเข้าร่ วมโครงการศึกษาวิจยั และขอจัดตั้งเป็ นชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนและ
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนด้วย
โครงการศึ ก ษาวิจยั ฯ เห็ นว่าเป็ นประโยชน์และเป็ นโอกาสที่ ดีต่อการศึ ก ษาวิจยั ที่ ทาให้มีพ้ืนที่ ใ น
การศึ กษาเพิ่มมากขึ้ น และเป็ นกรณี ที่เกิ ดขึ้นจากความต้องการของกลุ่มคนขับรถรั บส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ดว้ ย
ตนเอง ในการที่ จะเข้า มามี ส่ วนร่ วมในการขับ เคลื่ อนความปลอดภัย ตามแนวทางของการศึ ก ษาวิจยั จึ งได้
ดาเนินการจัดตั้งชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมว และชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอขลุง ทาให้ในเขต
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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พื้นที่จงั หวัดจันทบุรีมีพ้นื ที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนเพิม่ ขึ้นอีก 2 อาเภอ คือ อาเภอแก่งหางแมวและอาเภอขลุง
โดยใช้ข้ นั ตอนและวิธีการจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน เช่นเดียวกับการจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ใน
5 เขตพื้นที่ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้
1) ชมรมรถรับส่ งนักเรียนอาเภอแก่งหางแมว
มีเขตพื้นที่ทุกโรงเรี ยนในอาเภอแก่งหางแมวทั้งหมด ประกอบด้วยโรงเรี ยนแก่งหางแมวพิทยาคาร
โรงเรี ยนบ้านช่องกะพัด โรงเรี ยนวัดขุนซ่ อง โรงเรี ยนเตรี ยมแก่งหางแมว และโรงเรี ยนอื่นๆ ในอาเภอแก่งหาง
แมวทั้งหมด ยกเว้นโรงเรี ยนในเขตพื้นที่ ตาบลพวา ซึ่ งมี ชมรมรถรั บส่ งนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านเนิ นจาปาเป็ น
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว อยูแ่ ล้ว
เดิ ม พื้นที่อาเภอแก่ งหางแมว โครงการศึกษาวิจยั ได้กาหนดให้โรงเรี ยนบ้านเนิ นจาปา เป็ นพื้นที่
จัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนไว้แล้ว ต่อมาในระหว่างการดาเนิ นการ กลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนในอาเภอ
แก่งหางแมวได้ติดต่อขอให้โครงการศึกษาวิจยั จัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนในอาเภอแก่งหางแมวด้วย ทาง
โครงการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนในอาเภอแก่งหางแมวมีปัญหาขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่
ของส านัก งานขนส่ ง จัง หวัด จัน ทบุ รี อ ย่ า งรุ น แรง และได้เ คยรวมตัว กัน หยุ ด วิ่ ง รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็มีการสร้างระบบจัดการและดูแลนักเรี ยนและคิดค้นด้วยตนเองนาระบบสัญญาณเตือนประตูทา้ ย
รถปิ ดไม่สนิ ทหรื อเปิ ดในระหว่างรถวิ่งมาใช้เพื่อสร้ างความปลอดภัยให้แก่ นักเรี ยนระหว่างเดิ นทาง ซึ่ งอาจ
ยกขึ้นเป็ นรู ปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดีแห่ งหนึ่ งของจังหวัดจันทบุรีและของประเทศได้ ประกอบ
กับในด้านของลักษณะทางกายภาพพื้นที่อาเภอแก่งหางแมวก็มีลกั ษณะพิเศษกว่าพื้นที่อื่นๆ มีการใช้รถบรรทุก
ตามกฎหมายขนส่ งมาใช้รับส่ งนักเรี ยนในเส้นทางทุรกันดานและเป็ นเส้นทางสัญจรของช้างป่ า ซึ่ งถื อว่าเป็ น
ความเสี่ ยงของนักเรี ยนในระหว่างเดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยนประการหนึ่งด้วย ด้วยเหตุน้ ี โครงการศึกษาวิจยั
จึงจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมว โดยมีผบู ้ ริ หารและครู ของโรงเรี ยนแก่งหางแมวพิทยาคาร
เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนและเป็ นจุดจัดการหลักในพื้นที่

ภาพแสดง ข่ าวสื่ อมวลชนรถรับส่ งนักเรียนอาเภอแก่งหางแมว หยุดวิง่ รับส่ งนักเรียน

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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รถรับส่ งนักเรี ยนที่ เข้าร่ วมชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมว มีจานวน 29 คัน เป็ น รถตู ้
จานวน 19 คัน รถกระบะ รย.2 จานวน 4 คัน รถกระบะ รย.3 จานวน 3 คัน (อยูใ่ นระหว่างเช่ าซื้ อ) รถบรรทุก
ส่ วนบุคคลตามกฎหมายขนส่ ง(80) จานวน 3 คัน
ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมว มีประธานชมรม จานวน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขา 2
คน และกรรมการอีก 6 คน รวมคณะกรรมการชมรม 10 คน และสมาชิ กอีกจานวน 19 คน รวมทั้งสิ้ น 29 คน มี
รถรับส่ งนักเรี ยนจานวนหนึ่งที่ยงั ไม่เข้าร่ วมโครงการ
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ เป็ นบุคคลในพื้นที่ มีอาชีพหลัก เช่น เกษตรกรรม รับจ้าง
รับส่ งนักเรี ยน ค้าขาย และอื่นๆ สาเหตุที่นารถมารับส่ งนักเรี ยน เพราะรับส่ งบุตรหลานมาโรงเรี ยน และต้องการ
ประกอบเป็ นอาชีพ ค่าจ้างรถอยูใ่ นระหว่าง 250 – 500 บาท
เส้นทางรถรับส่ งนักเรี ยน เฉลี่ย 25 กิโลเมตร เป็ นเส้นทางถนนลาดยางและดินลูกรัง ไม่มีรถโดยสาร
ประจาทางในพื้นที่
จานวนนักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมว รวมจานวน
699 คน เฉลี่ยมีนกั เรี ยนคันละ 24 คน จากจานวนรถรับส่ งนักเรี ยน 29 คัน
2) ชมรมรถรับส่ งนักเรียนอาเภอขลุง
มีเขตพื้นที่ทุกโรงเรี ยนในอาเภอขลุง ประกอบด้วยโรงเรี ยนขลุงรัชดาภิเษก โรงเรี ยนเทศบาลเมื อง
ขลุง 1 โรงเรี ยนเทศบาลเมืองขลุง2 โรงเรี ยนอานวยศึกษา และโรงเรี ยนศรี หฤทัย
เดิ ม อ าเภอขลุ ง ไม่ ไ ด้อ ยู่ใ นแผนการศึ ก ษาวิจ ัย จัด ตั้ง เครื อ ข่ า ยรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น แต่ ใ นระหว่า ง
ดาเนิ นการ กลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอขลุ งได้ติดต่อขอร่ วมโครงการ โครงการศึกษาวิจยั เห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ในการขยายพื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนในจังหวัดจันทบุรีพ้นื ที่นาร่ อง จึงได้ประชุมและจัดตั้งเป็ น
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอขลุง
รถรับส่ งนักเรี ยนที่เข้าร่ วมชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอขลุง มีจานวน 35 คัน เป็ น รถตู ้ จานวน 19
คัน รถกระบะ รย.2 จานวน 4 คัน รถกระบะ รย.3 จานวน 3 คัน (อยูใ่ นระหว่างเช่ าซื้ อ) รถบรรทุกส่ วนบุคคล
ตามกฎหมายขนส่ ง(80) จานวน 1 คัน เป็ นรถโดยสารประจาทาง(10) จานวน 1 คัน และเป็ นรถโดยสารไม่ประจา
ทาง(30) จานวน 1 คัน
ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอขลุ ง มีประธานชมรม จานวน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขา 1 คน
และกรรมการอีก 7 คน รวมคณะกรรมการชมรม 10 คน และสมาชิกอีกจานวน 25 คน รวมทั้งสิ้ น 35 คน มีรถ
รับส่ งนักเรี ยนจานวนหนึ่งที่ไม่เข้าร่ วมโครงการ และยังไม่มีโรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการ
คนขับ รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นชมรมรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นอาเภอขลุ ง เป็ นบุ ค คลในพื้ นที่ มี อาชี พ หลัก คื อ
เกษตรกรรม รองลงไปมี อาชี พรั บจ้างรั บส่ งนักเรี ยน รั บจ้างทัว่ ไป ค้าขาย และอื่ นๆ สาเหตุ ที่นารถมารั บ ส่ ง
นักเรี ยน เพราะรับส่ งบุตรหลานและต้องการประกอบเป็ นอาชีพ ค่าจ้างรถอยูใ่ นระหว่าง 300 – 800 บาท
เส้นทางรถรับส่ งนักเรี ยน เฉลี่ย 30 กิโลเมตร เป็ นเส้นทางถนนลาดยางและดินลูกรัง ไม่มีรถโดยสาร
ประจาทางในพื้นที่
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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จานวนนักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอขลุง จานวน 823 คน เฉลี่ย
มีนกั เรี ยนคันละ 24 คน จากจานวนรถรับส่ งนักเรี ยนของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอขลุง 35 คัน
จากการจัด ตั้ง เครื อข่ า ยรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นตามแผนการศึ ก ษาวิ จยั และที่ เ พิ่ ม ขึ้ นใหม่ ท าให้มี พ้ื น ที่
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนและชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนเกินขึ้นในพื้นที่นาร่ องจังหวัดจันทบุรี จานวน 7 พื้นที่ มี
รถรับส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนกับชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ รวมจานวน
275 คัน จานวนนักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน จานวน 6,066 คน เฉลี่ยรถรับส่ งนักเรี ยน 1 คัน มีนกั เรี ยนบนรถ
22.5 คน ตามภาพแผนที่ และภาพตารางแสดงข้อมูล ที่แสดงให้ดูน้ ี

แผนที่ แสดงพืน้ ทีเ่ ครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน จังหวัดจันทบุรี

ภาพตาราง แสดงข้ อมูล จานวนรถ จานวนนักเรียน ค่ าเฉลีย่ นักเรียน ในพื้นทีเ่ ครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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6. วิเคราะห์ ผลการจัดตั้งเครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน
ตามเป้ าหมายแผนการของโครงการศึกษาวิจยั ฯ ได้กาหนดให้จดั ตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนขึ้นใน 6
พื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยภาคีเครื อข่าย 4 เสาหลัก โดยเริ่ มจากการจัดตั้งภาคีเครื อข่ายหลักที่ ทา
หน้า ที่ ส าคัญในการขับ เคลื่ อนความปลอดภัย ได้แก่ ภาคี เครื อข่ า ยโรงเรี ย นเป็ นจุ ดจัดการ พร้ อมด้วย กลุ่ ม
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนโดยชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ ให้เกิ ดขึ้นก่อน หลังจากนั้นจึงจัดตั้งภาคีเครื อข่าย
นักเรี ยนกับผูป้ กครอง และภาคีเครื อข่ายเจ้าหน้าที่ขนส่ งกับเจ้าหน้าที่ตารวจ เป็ นลาดับต่อไป
เจตนาในการจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนโดยมีโรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการนี้ เพื่อเป็ นการทดลองและ
ศึกษาเปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน ด้วยกระบวนการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
กับพื้นที่ ที่มิได้กาหนดให้มีเครื อข่ายรถรั บส่ งนักเรี ยน ได้แก่ พื้นที่ อาเภอโป่ งน้ าร้ อย อาเภอนายายอาม และ
อาเภอคิชฌกูฏ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปทาการวิเคราะห์ ประเมินผลและสังเคราะห์ อันจะนาไปสู่ การปรับ ปรุ ง
เปลี่ ยนแปลงรู ปแบบเครื อข่ายรถรั บส่ งนักเรี ยน จากรู ปแบบชุ ดทดลองไปสู่ รูปแบบที่มีความสมบูรณ์ ถูก ต้อง
สามารถนาไปใช้กบั พื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดภูมิภาคต่างๆ ได้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุ มชนและ
สังคม และทาให้เกิดความปลอดภัยขึ้นจริ งแก่การเดินทางของนักเรี ยนด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน
แต่ ในการจัด ตั้ง เครื อ ข่ า ยรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น ทั้ง 7 เครื อ ข่ า ย ดัง ที่ ก ล่ า วมา ปรากฏว่า ไม่ ส ามารถ
ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนการที่กาหนดไว้ จาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ ยนรู ปแบบพื้นที่เครื อข่าย จากพื้นที่ 1
โรงเรี ยน เป็ นพื้นที่หลายโรงเรี ยนเป็ น 1 พื้นที่ เพื่อให้เหมาะสมกับบริ บทของพื้นที่ประการหนึ่ง กับ ปัญหาการ
ไม่ได้รับความร่ วมมือจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องเข้าเป็ นภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอีกประการหนึ่ง และเป็ นสาเหตุ
ที่ทาให้ไม่สามารถจัดตั้งภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนได้ครบทั้ง 4 ภาคีเครื อข่าย ดังนี้
(1) รู ปแบบจุดจัดการ 1 โรงเรี ยน 1 พื้นที่เครื อข่าย
รู ปแบบจุดจัดการ 1โรงเรี ยน 1 พื้นที่เครื อข่าย เป็ นรู ปแบบที่เกิดขึ้นจากการไปศึกษา รู ปแบบการ
จัดการรถรั บส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนต่างๆ ที่ มีอยู่แล้ว โดยเป็ นรู ปแบบที่โรงเรี ยนทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนิ นการ
จัดตั้งชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยน โดยโรงเรี ยนทาหน้าที่เป็ นจุดจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนทุกคันที่รับส่ ง
นักเรี ยนของโรงเรี ยน เช่น โรงเรี ยนบางปลาม้าสู งสุ มาร โรงเรี ยนสิ งห์บุรี โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยา 2 เป็ นต้น ซึ่ ง
ถือได้วา่ เป็ นรู ปแบบที่มีการนาไปใช้อย่างกว่างขวางและเห็นผลในเชิงประจักษ์ เพราะทาให้โรงเรี ยนสามารถทา
หน้าที่ เป็ นจุ ดจัดการรถรั บส่ งนัก เรี ย นที่ รับส่ ง นัก เรี ย นโรงเรี ย นของตนได้ในระดับหนึ่ ง และจากการศึ ก ษา
ตรวจสอบการจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว ก็ไม่พบว่า มีรูปแบบการจัดการรถรับส่ ง
นักเรี ยนด้วยรู ปแบบอย่างอื่นๆ ดังนั้น การกาหนดให้ 1โรงเรี ยน 1 พื้นที่เครื อข่าย 1 จุดจัดการ จึงเป็ นแนวคิดที่
เหมาะสมกับการนาไปใช้สาหรับการจัดตั้งเครื อข่ายที่รถรับส่ งนักเรี ยนรับส่ งนักเรี ยนเพียงโรงเดียว
แต่ในสถานการณ์ ที่รถรับส่ งนักเรี ยน 1 คัน รับส่ งหลายโรงเรี ยน การที่จะกาหนดให้ทุกโรงเรี ยน
เป็ นจุดจัดการ ก็อาจจะไม่มีความสะดวกแก่โรงเรี ยนและครู เพราะในพื้นที่เดียวกัน โรงเรี ยนบางแห่งอาจจะมีรถ
รับส่ งนักเรี ยนเพียงคันเดียว ขณะที่บางรถโรงเรี ยนมีรถรับส่ งนักเรี ยน 20 คัน ขณะที่อีกโรงเรี ยนหนึ่ งมีรถรับส่ ง
นักเรี ยนถึง 50 คัน บางโรงเรี ยนที่เป็ นแค่โรงเรี ยนทางผ่าน มีรถรับส่ งนักเรี ยนไม่กี่คนั และมีนกั เรี ยนจานวนน้อย
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน ในด้านของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน หากให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนจัดตั้งเป็ นชมรมรถ
รั บส่ งนักเรี ยนทุ กโรงเรี ยนที่ รับส่ งนักเรี ยน ก็จะไม่เป็ นการสะดวกแก่ กลุ่มคนขับรถที่ จะต้องเป็ นสมาชิ กทุก
ชมรมทั้งที่อยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน และคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนก็อาจเป็ นบุคคลเดียวกัน ก็ได้
ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่จดั ตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน พบว่า รถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่ รับส่ ง
นักเรี ยนหลายโรงเรี ยน แต่โรงเรี ยนเหล่านั้น จะตั้งอยู่ในพื้นที่ทางปกครองในอาเภอหรื อตาบลเดียวกัน เช่ น
อาเภอเมือง อาเภอท่าใหม่ อาเภอมะขาม เป็ นต้น มีเพียงส่ วนน้อยมากที่รับส่ งนักเรี ยนข้ามอาเภอ ข้ามตาบล ข้าม
จังหวัด การกาหนดให้ใช้พ้ืนที่ทางปกครองได้แก่อาเภอ หรื อตาบล เป็ นพื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน จึงเป็ น
การกาหนดพื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนที่เหมาะสมมากที่สุดสาหรับรถรับส่ งนักเรี ยนหลายโรงเรี ยน
ดังนั้น กรณี ในพื้นที่ที่มีรถรับส่ งนักเรี ยน 1 คัน รับส่ งนักเรี ยนหลายโรงเรี ยน ก็ตอ้ งกาหนดให้พ้ืนที่
ทางปกครองคืออาเภอหรื อตาบล เป็ นพื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน เช่น พื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอ
เมือง ก็จะมีพ้ืนที่ครอบคลุมทุกโรงเรี ยนที่ต้ งั อยูใ่ นอาเภอเมือง พื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนบ้านเนิ นจาปา มี
พื้นที่ครอบคลุมทุกโรงเรี ยนในตาบลพวา ของอาเภอแก่งหางแมว เป็ นต้น
หลักการและแนวคิดในการกาหนดพื้นที่ทางปกครอง ให้เป็ นพื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน มี
ความถู กต้องเหมาะสมทุกประการ เพราะจะทาให้รถรับส่ งนักเรี ยนทุกคันในพื้นที่ เดี ยวกัน มีความเป็ นไปใน
ลักษณะเดี ยวกัน การควบคุ มตรวจสอบก็เป็ นไปตามกระบวนการและมาตรฐานเดี ยวกัน เกิ ดประโยชน์ แก่
นักเรี ยนภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
แต่ประเด็นสาคัญที่เกิดขึ้นและส่ งผลต่อการจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ก็คือ โรงเรี ยนใดจะทา
หน้าที่เป็ นจุดจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่น้ นั เพราะโดยหลักการและแนวคิด โรงเรี ยนทุกแห่งในอาเภอหรื อ
ตาบลนั้น ต้องทาหน้าที่เป็ นจุดจัดการรถรับส่ งนักเรี ยน ถ้าทุกโรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนทั้งหมด
ย่อมเกิ ดความวุ่น วายและความโกลาหล เพราะทุ ก โรงเรี ย นก็ อ าจจะก าหนดมาตรการปลี ก ย่อยต่ า งๆ เพื่ อ
ประโยชน์ของโรงเรี ยนตนเอง ซึ่ งอาจขัดแย้งสวนทางกับโรงเรี ยนอื่น และทาให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่รับส่ ง
นักเรี ยนหลายโรงเรี ยน จะต้องมีความยากลาบากในการปฏิบตั ิตาม
ด้วยเหตุน้ ี ในพื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ที่มีหลายโรงเรี ยน จึงไม่อาจให้ทุกโรงเรี ยนทาหน้าที่
เป็ นจุดจัดการได้ จะต้องให้โรงเรี ยนใดโรงเรี ยนหนึ่งทาหน้าที่เป็ นจุดจัดการ ดังเช่นที่โครงการศึกษาวิจยั นามาใช้
ในการจัดตั้ง เครื อข่ า ยรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นใน 7 พื้ นที่ นาร่ องของจัง หวัดจันทบุ รี ซึ่ ง ปรากฏว่า มี บ างพื้ นที่ ที่ มี
โรงเรี ยนเข้าร่ วมเป็ นจุ ดจัดการ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นพื้นที่ที่มีโรงเรี ยนไม่มาก มี รถรั บส่ งนักเรี ยนไม่มาก และ
โรงเรี ย นที่ เข้า มาเป็ นจุ ดจัดการนั้น จะเป็ นโรงเรี ย นประจาอาเภอหรื อประจาตาบล และที่ ส าคัญมี รถรั บส่ ง
นักเรี ยนมาที่โรงเรี ยนของตนมากกว่าไปที่โรงเรี ยนอื่นๆ แต่ในพื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนที่โรงเรี ยนแต่ละ
แห่ งมีรถรับส่ งนักเรี ยนมาที่โรงเรี ยนในจานวนที่ใกล้เคียงกัน และโรงเรี ยนตั้งอยูต่ ิดๆ กัน ก็จะไม่มีโรงเรี ยนใด
เข้าร่ วมเป็ นจุ ดจัดการในพื้ นที่ เครื อข่ายรถรั บส่ งนัก เรี ยนนั้น ซึ่ งจากการจัดตั้งเครื อข่ ายรถรั บส่ งนัก เรี ย นใน
จังหวัดจันทบุ รี 7 พื้นที่เครื อข่าย ปรากฏว่า มีเพียง 5 พื้นที่ ที่มีโรงเรี ยนเป็ นจุ ดจัดการ และอีก 2 พื้นที่ ที่ไม่มี
โรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการ
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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จากการศึกษา ข้อมูลต่างๆ ของโรงเรี ยน ข้อมูลรถรับส่ งนักเรี ยนของแต่ละโรงเรี ยน จานวนรถรับส่ ง
นักเรี ยนในพื้นที่ ความเป็ นโรงเรี ยนที่มีลกั ษณะทางกายภาพสู งหรื อมีลกั ษณะทางกายภาพน้อย พบว่า ปั จจัย
ต่างๆ เหล่านี้ ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเป็ นจุดจัดการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ และการแต่งตั้งครู ให้ทา
หน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสฤษดิ เดช โรงเรี ยนมะขามสรรเสริ ญ โรงเรี ยนบ้านตาเรื อง
โรงเรี ยนแก่งหางแมวพิทยาคาร และโรงเรี ยนบ้านเนินจาปา แต่อย่างใด
ตาราง แสดงเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนจังหวัดจันทบุรี จาแนกตามจุดจัดการ
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน 7 พื้นที่ จังหวัดจันทบุรี
มีจุดจัดการ
อาเภอเมือง(รวมอาเภอแหลมสิ งห์)
โรงเรี ยนสฤษดิเดช
อาเภอมะขาม
โรงเรี ยนมะขามสรรเสริ ญ
อาเภอสอยดาว
โรงเรี ยนบ้านตาเรื อง
อาเภอแก่งหางแมว
โรงเรี ยนแก่งหางแมวพิทยาคาร
โรงเรี ยนบ้านเนินจาปา
โรงเรี ยนบ้านเนินจาปา

ไม่มีจุดจัดการ
อาเภอท่าใหม่
อาเภอขลุง

จากการศึกษา ข้อมูลต่างๆ ของโรงเรี ยน ข้อมูลรถรับส่ งนักเรี ยนของแต่ละโรงเรี ยน จานวนรถรับส่ ง
นักเรี ยนในพื้นที่ ความเป็ นโรงเรี ยนที่มีลกั ษณะทางกายภาพสู งหรื อมีลกั ษณะทางกายภาพน้อย พบว่า ปั จจัย
ต่างๆ เหล่านี้ ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเป็ นจุ ดจัดการเครื อข่ายรถรั บส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ และการแต่งตั้งครู ทา
หน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสฤษดิเดช โรงเรี ยนมะขามสรรเสริ ญ โรงเรี ยนบ้านตาเรื อง
โรงเรี ยนแก่งหางแมวพิทยาคาร และโรงเรี ยนบ้านเนินจาปา ซึ่งมีศกั ยภาพต่างกัน แต่อย่างใด
ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้อย่างประจักษ์ชดั ว่า การกาหนดให้ 1 พื้นที่ปกครอง มี 1 โรงเรี ยนเป็ น
จุดจัดการหลักนั้น เป็ นหลักการแนวคิดที่ถูกต้องเหมาะสม โดยในพื้นที่เครื อข่ายอาจมีโรงเรี ยนเดี ยวทาหน้าที่
เป็ นจุดจัดการโดยลาพังโรงเรี ยนเดียว หรื อหลายโรงเรี ยนร่ วมกันเป็ นจุดจัดการด้วยกันก็ได้ ซึ่ งเป็ นกรณี ที่ควร
จะต้องมีการศึกษาต่อไป แต่ปัญหาที่สาคัญที่สุด คือ จะทาอย่างไรให้มีโรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการครบถ้วนทุกพื้นที่
เครื อข่ า ย ท าอย่า งไรจะท าให้ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นแต่ ง ตั้งครู ให้ท าหน้าที่ ดูแลรถรั บ ส่ ง นัก เรี ยน เพราะถ้าไม่มี
โรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการ ไม่มีครู ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน
ให้เกิดขึ้นได้จริ งในพื้นที่น้ นั ๆ ได้แต่อย่างใด
แต่ถา้ ผูบ้ ริ หารทุกโรงเรี ยน จะได้กาหนดให้เป็ นนโยบายและวาระของโรงเรี ยน ที่จะต้องให้ความสาคัญ
และความใส่ ใจต่อการเดินทางของนักเรี ยน ครู ของโรงเรี ยนมีความตระหนักต่อความปลอดภัยของนักเรี ยนโดย
ไม่ เ ลื อ กว่า เป็ นภารกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นอกโรงเรี ย นหรื อ ในโรงเรี ย น หน่ ว ยงานบัง คับ บัญ ชาของโรงเรี ย นหรื อ
สถานศึกษาให้ความสาคัญต่อการเดิ นทางของนักเรี ยน จัดงบประมาณสนับสนุ น และให้แรงจูงใจต่อการทา
หน้าที่ ของครู ที่ดูแลรถรั บส่ งนักเรี ยน ก็จะทาให้มีโรงเรี ยนต่างๆ มาเป็ นจุ ดจัดการเครื อข่ายรถรั บส่ งนักเรี ยน
ครบถ้วนทุกพื้นที่ มีครู จากโรงเรี ยนต่างๆ มาร่ วมกันทาหน้าที่เป็ นภาคเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน เช่น นี้ ก็จะทา
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ให้การขับเคลื่อนเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ต่างๆ สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ตามแนวทางการศึกษาที่
กาหนดไว้อย่างเป็ นรู ปธรรมและเกิดความปลอดภัยขึ้นจริ งแก่นกั เรี ยนของทุกๆ โรงเรี ยน
(2) ปั ญหาการไม่ได้รับความร่ วมมือจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่ งนักเรี ยนเข้าเป็ นภาคีเครื อข่าย
สาเหตุที่ทาให้ไม่สามารถจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนทุกภาคีเครื อข่าย
มิได้เกิ ดขึ้นจาก แนวคิดที่ไม่ถูกต้องหรื อการออกแบบโครงสร้ างเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนที่ ไม่ถูกต้องหรื อ
เป็ นไปไม่ได้ เพราะจากการนาไปเผยแพร่ เพื่อทดสอบแนวคิดกับโรงเรี ยน นักเรี ยน ผูป้ กครอง กลุ่มคนขับรถ
รับส่ งนักเรี ยน เจ้าหน้าที่ขนส่ ง เจ้าหน้าที่ตารวจ ในพื้นที่คู่ขนาน 15 จังหวัด และโรงเรี ยนที่เป็ นพื้นที่นาร่ องใน
จังหวัดจันทบุรี 6 โรงเรี ยน ก่อนจัดให้มีการประชุ มจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ทุกภาคส่ วนต่างก็เห็นพ้อง
กับแนวคิ ดและหลักการจัดการความปลอดภัยของรถรั บส่ งนักเรี ยน ด้วยรู ปแบบ(Model) เครื อข่ายรถรั บส่ ง
นักเรี ยนที่ มีโรงเรี ยนเป็ นจุ ดจัดการ ตามที่ โครงการศึ กษาวิจยั ฯ ออกแบบไว้น้ ี อย่างไม่มีขอ้ สงสัยหรื อมีความ
คิดเห็นเป็ นอย่างอื่นแต่อย่างใด ในด้านของกระบวนการจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ด้วยการสร้างความรู ้
และความเข้าใจให้แก่ผเู ้ กี่ยวข้อง การนาเสนอภาพของรถรับส่ งนักเรี ยนที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยด้วยรถคันที่
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มใช้รับส่ งนักเรี ยนอยู่น้ นั ก็สามารถทาให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุ กฝ่ าย ทั้งที่ เป็ น ผูบ้ ริ หารและครู
นักเรี ยน ผูป้ กครอง กรรมการสถานศึกษา คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน เจ้าหน้าที่ขนส่ ง และเจ้าหน้าที่ตารวจ มีความ
เข้าใจสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน ในมิติของรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน ในมิติของความ
พร้อมของคนขับรถ และในมิติของการจัดการเพื่อความปลอดภัย ได้เป็ นอย่างดีและปราศจากข้อสงสัย และเห็น
ด้วยกับการจัดการความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยนด้วยกระบวนการของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนโดยมี
โรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการ
ซึ่ งจากการวิเคราะห์ พบว่า สาเหตุที่ทาให้ไม่สามารถจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนได้ครบถ้วนทุก
ภาคีเครื อข่าย เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุที่สาคัญหลายประการ โดยจาแนกตามภาคีเครื อข่ายๆ ต่าง ดังนี้
1) โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา(ผูบ้ ริ หารและครู )
ด้วยนโยบายต่างๆ ของภาครั ฐที่ เกี่ ยวข้องกับระบบการศึ กษา ส่ งผลให้โรงเรี ยนต่างๆ ในจังหวัด
เดียวกัน ถูกแยกออกเป็ น 2 กลุ่มโดยปริ ยาย ตามศักยภาพของโรงเรี ยน คือโอกาสทางการศึกษาและโอกาสทาง
สังคม ได้แก่ กลุ่มโรงเรี ยนที่มีศกั ยภาพสู งกับกลุ่มโรงเรี ยนที่มีศกั ยภาพน้อย
โรงเรี ยนที่มีศกั ยภาพสู ง ซึ่ งมักจะเป็ นโรงเรี ยนที่อยูใ่ นตัวเมือง ก็จะไม่ให้ความสนใจต่อปั ญหาการ
เดินทางของนักเรี ยน เพราะมีมุมมองว่า โรงเรี ยนมีภาระงานในหน้าที่มากอยูแ่ ล้ว และการเดินทางของนักเรี ยนก็
เป็ นภาระหน้าที่ของนักเรี ยนกับผูป้ กครองที่จะต้องดาเนิ นการเองไม่เกี่ยวกับทางโรงเรี ยน ประกอบกับรถรับส่ ง
นักเรี ยนในเมืองส่ วนใหญ่จะรับส่ งหลายโรงเรี ยน หากโรงเรี ยนใดโรงเรี ยนหนึ่ งทาหน้าที่เป็ นจุดจัดการหลัก ก็
จะทาให้เป็ นภาระของโรงเรี ยนของครู และเป็ นการจัดการธุ ระของโรงเรี ยนอื่นๆ ที่มิใช่ธุระของโรงเรี ยนตนเอง
ด้วย ในด้านของการทาหน้าที่ของครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน ก็ตอ้ งรับผิดชอบดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนทั้งอาเภอ ซึ่ ง
มีอยูเ่ ห็นจานวนมากกว่า 100 คัน ทาให้ครู คิดว่าเกินกาลังความสามารถของตน ประกอบกับการเข้ามาทาหน้าที่น้ ี
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ยังไม่มีนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิ การสั่งการมาโดยตรง และเป็ นการทาโดยไม่มีค่าตอบแทนและหากเกิ ด
ความผิดพลาดหรื อมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นตนเองก็อาจจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบและถูกตาหนิติเตียนได้
ส่ วนโรงเรี ยนที่มีศกั ยภาพน้อย ซึ่ งจะเป็ นโรงเรี ยนที่อยูต่ ามอาเภอรอบนอก มีนกั เรี ยนน้อย ก็จะเป็ น
เรื่ องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่โรงเรี ยนจะต้องเข้ามาร่ วมเป็ นเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ร่ วมเป็ นจุดจัดการ และแต่งตั้ง
ครู เพื่อทาหน้าที่ดุแลรถรับส่ งนักเรี ยน เพราะความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครอง มิได้เป็ นความสัมพันธ์
ตามหน้าที่เหมือนกับโรงเรี ยนที่มีศกั ยภาพสู ง หากแต่เป็ นความสัมพันธ์ ที่เป็ นวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่ อยู่ใน
สังคมชุมชนเดียวกัน ในลักษณะของการพึ่งพาอาศัย ครู มิได้ทาหน้าที่เป็ นเพียงครู ที่ทาหน้าที่สอนหนังสื อ แต่ครู
ยังทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาให้กบั ผูป้ กครองของนักเรี ยน ทาหน้าที่เป็ นผูน้ าโดยธรรมชาติของชุ มชนโดยรอบของ
โรงเรี ยน ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนที่อยูต่ ามอาเภอรอบนอกกับผูป้ กครองนักเรี ยน ขยายวงออกไปสู่ ชุมชน
และสั ง คม มี ล ัก ษณะเป็ นความสั ม พัน ธ์ แ บบเปิ ด ซึ่ งต่ า งโรงเรี ย นในเมื อ งที่ มี ศ ัก ยภาพสู ง ซึ่ งมี ล ัก ษณะ
ความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองเท่านั้น มิได้ขยายไปถึงชุมชนของผูป้ กครองนั้นด้วย ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นความสัมพันธ์
แบบปิ ด ด้วยเหตุน้ ี ในการจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่อยูต่ ามอาเภอรอบนอก จึงเข้าร่ วม
เป็ นเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน และแต่งตั้งครู ทาหน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
โครงการศึกษาวิจยั ฯ ได้จดั ให้มีการประชุ มผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ฝ่ายกิจการนักเรี ยนหรื อครู ที่
ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนสาหรับโรงเรี ยนที่มีรถรับส่ งนักเรี ยน ทั้งโรงเรี ยนที่ต้ งั อยูใ่ นเขตอาเภอเมืองและอาเภอรอบ
นอกที่เป็ นโรงเรี ยนระดับอาเภอและระดับตาบล เพื่อชี้แจงรายละเอียดของรู ปแบบการจัดการความปลอดภัยของ
รถรับส่ งนักเรี ยนด้วยกระบวนการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรี ยน ครู และนักเรี ยน
ในด้านต่างๆ รวมถึ งกลไกขั้นตอนในการดาเนิ นการของเครื อข่ ายรถรั บส่ ง นักเรี ยนแล้ว ก็ปรากฏว่ายังไม่มี
โรงเรี ยนใดเข้าร่ วมเป็ นจุ ดจัดการในพื้นที่ นอกจากโรงเรี ยนที่ ได้เคยแจ้งความประสงค์และแต่งตั้งครู ให้ทา
หน้าที่เป็ นครู ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนไว้แล้ว ได้แก่ โรงเรี ยนสฤษดิ เดช โรงเรี ยนมะขามสรรเสริ ญ โรงเรี ยนแก่ง
หางแมวพิทยาคาร โรงเรี ยนบ้านเนินจาปา และโรงเรี ยนบ้านตาเรื อง
ด้วยเหตุต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็ นผลที่ทาให้ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและสถานศึกษาส่ วนหนึ่ ง ไม่เข้าร่ วมเป็ น
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ไม่เป็ นจุดจัดการ และไม่มีครู ทาหน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน ซึ่ งสามารถจาแนกได้
ดังนี้
ผู้บริหารโรงเรียน
1. การเป็ นจุดจัดการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน เป็ นการเพิ่มภาระงานที่มีอยูแ่ ล้วเป็ นจานวนมาก ให้มี
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการทาหน้าที่เป็ นจุดจัดการ เป็ นงานที่ตอ้ งต่อเนื่องทุกวันตลอดปี การศึกษา ยิง่ มีรถรับส่ ง
นักเรี ยนเป็ นจานวนมาก ยิง่ เหนื่อยมาก
2. การเป็ นจุ ดจัด การเครื อข่ า ยรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น เป็ นการแบกภาระของโรงเรี ย นอื่ นๆ เนื่ องจาก
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนมีพ้นื ที่ครอบคลุมทั้งอาเภอหรื อครอบคลุมหลายโรงเรี ยนตามที่รถรับส่ งนักเรี ยนรับส่ ง
นักเรี ยน การเป็ นจุดจัดการ จึงเป็ นการแบกรับภาระของโรงเรี ยนอื่นๆ ไว้โดยไม่สมควร
3. ไม่มีนโยบายหรื อคาสั่งจากกระทรวงศึกษาธิ การหรื อหน่วยงานบังคับบัญชา
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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4. ความปลอดภัยของนักเรี ยนในระหว่างเดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นนอก
โรงเรี ยน นอกเหนือจากความรับผิดชอบของโรงเรี ยน
5. รถรั บส่ งนักเรี ยน เกิ ดขึ้ นจากการตกลงกันเองระหว่างผูป้ กครองของนักเรี ยนกับคนขับรถ ไม่
เกี่ยวข้องกับโรงเรี ยน และโรงเรี ยนก็มิได้มีส่วนรู ้เห็นในการตกลงว่าจ้างนั้นด้วย
6. ไม่มีงบประมาณสนับสนุน
ครู ทดี่ ูแลรถรับส่ งนักเรียน
1. ครู ที่มีหน้าที่ในฝ่ ายกิ จการนักเรี ยน มีภาระหน้าที่ในการสอนหนังสื อด้วย จึงทาให้ไม่มีเวลาไป
ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนได้
2. การดู แลรถรั บส่ ง นัก เรี ย น เป็ นภาระหน้าที่ ที่ ต้องปฏิ บ ตั ิ ต่อเนื่ องทุ กวันตลอดเวลา โดยเฉพาะ
ในช่ วงเช้าที่นกั เรี ยนเดิ นทางมาโรงเรี ยนกับช่ วงเย็นที่นกั เรี ยนเดิ นทางกลับ บ้าน และหากมีความเสี ยหายใดๆ
เกิดขึ้น ครู ก็ตอ้ งมีความรับผิดชอบโดยไม่มีส่วนได้เสี ยใดๆ
3. ไม่มีนโยบายและระเบียบจากกระทรวงศึกษาธิ การและผูบ้ ริ หาร ที่กาหนดให้ครู ตอ้ งทาหน้าที่ดูแล
รถรับส่ งนักเรี ยนด้วย
4. การทาหน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นการให้คุณให้โทษแก่คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน
อาจทาให้เกิดปั ญหากับคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่ฝ่าฝื นขึ้นได้ เช่น คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่เป็ นข้าราชการ เป็ น
ผูป้ กครองของนักเรี ยน เป็ นพนัก งานบริ ษทั เอกชน เป็ นนักการเมืองท้องถิ่ น เป็ นผูน้ าท้องถิ่ น และเป็ นครู และ
นักการภารโรงในโรงเรี ยน
5. ไม่มีงบประมาณสนับสนุน และไม่มีความดีความชอบในการทาหน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
3) เจ้ าหน้ าทีข่ นส่ ง
ในการลงพื้นที่เพื่อดาเนิ นการตามแผนการของโครงการศึกษาวิจยั ในพื้นที่นาร่ องจังหวัดจันทบุ รี
ทางโครงการศึ กษาวิจยั ฯ ได้แจ้งให้กรมการขนส่ งทางบกได้รับทราบและแจ้งไปยังสานักงานขนส่ งจังหวัด
จันทบุ รีเพื่อทราบแล้ว แต่เนื่ องจากปั ญหาต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ และหน่ วยงาน จึงเป็ นเหตุทาให้เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานขนส่ งจังหวัดจันทบุรีมิได้ร่วมลงพื้นที่กบั โครงการศึกษาวิจยั ฯ ตั้งแต่เริ่ มแรก และส่ งผลกระทบต่อการ
จัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่ งสามารถจาแนกได้ดงั นี้
1. ไม่มีคาสั่งหรื อนโยบายจากกรมการขนส่ งทางบก ให้เข้าร่ วมหรื อติ ดตามการลงพื้นที่ ศึกษากับ
โครงการศึกษาวิจยั ฯ จึงทาให้เจ้าหน้าที่ขนส่ งเพิกเฉยต่อการติดตามโครงการศึกษาวิจยั ฯ
2. เจ้าหน้าที่ มีภารกิ จงานในหน้า ที่ และงานเข้า ร่ วมประชุ มกับส่ วนราชการต่างๆ ในจังหวัดมาก
ประกอบกับภาระทางบ้านและครอบครัวก็มีมาก จนไม่อาจร่ วมลงพื้นที่กบั โครงการศึกษาวิจยั ได้
3. เจ้าหน้าที่มีมุมมองต่อโครงการศึกษาวิจยั ว่าเป็ นเพียงแค่การศึกษาวิจยั ที่อาจไม่มีการนาไปใช้
ปฏิบตั ิจริ ง และไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยนของกรมการขนส่ งทางบก
ได้ และไม่ใช่โครงการศึกษาวิจยั ฯ ของกรมการขนส่ งทางบก
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4. เจ้าหน้าที่ไม่มนั่ ใจว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง จาก ผูจ้ บั และปรับ ไปสู่ บทบาท
ในด้านการสร้างความสัมพันธ์ และความร่ วมมื อ ด้วยการรู ้ความเข้าใจ ตามขั้นตอนและวิธีการของโครงการ
ศึ กษาวิจยั ได้หรื อไม่ เช่ น กรณี เจ้าหน้าที่ ขนส่ งใช้อานาจหน้าที่จบั รถรั บส่ งนักเรี ยนที่ปฏิ บตั ิ ถูกต้องทุกอย่าง
ไม่ได้ต่อเติมดัดแปลงตัวรถ มีเครื่ องอุปกรณ์ ส่วนควบถู กต้อง มีนกั เรี ยนไม่เกิ น 10 คน แต่ไม่ขออนุ ญาตใช้รถ
รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนจากนายทะเบียน เจ้าหน้าที่ขนส่ งก็จะจับและปรับเป็ นเงิน 2,000 บาท หรื อกรณี ที่เป็ นรถที่
ไม่ ส ามารถขออนุ ญาตใช้รับ ส่ ง นักเรี ย นได้ เจ้า หน้า ที่ นอกจากจะจับ ปรั บ แล้ว ยัง สั่ ง ห้า มรถคันนั้นวิ่งรั บส่ ง
นักเรี ยน แต่ต่อมา เจ้าหน้าที่ ขนส่ งจะต้องแสดงบทบาทในทางตรงข้าม ให้รถรั บส่ งนักเรี ยนคันนั้นวิ่งรับส่ ง
นักเรี ยนต่อไปได้ เช่นนี้ เป็ นต้น
5. เจ้าหน้าที่ขนส่ งยังไม่มีความเข้าใจต่อเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ของโครงการศึกษาวิจยั ฯ อย่าง
ถูกต้อง เพราะมีมุมมองว่า กฎหมายคือสิ่ งที่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเปลี่ ยนแปลงได้ จึงมีเจ้าหน้าที่ขนส่ งส่ วน
ใหญ่ที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนั้น ไปให้ขอ้ มูลที่คลาดเคลื่อนต่อบุคคลอื่น เช่น ครู คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน
และบุคคลทัว่ ไป จนเป็ นเหตุผลสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้ โรงเรี ยนและคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนอีกส่ วนหนึ่ง ไม่
เข้าร่ วมกับเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
6. เจ้าหน้าที่ขนส่ งบางคน มีผลประโยชน์เกี่ ยวข้องกับคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ซึ่ งหากโครงการนี้
เกิดขึ้นได้จริ ง ก็จะทาให้ตอ้ งขาดผลประโยชน์ที่เคยได้ ซึ่ งเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้เกิดขบวนการต่อต้านโครงการ
ศึกษาวิจยั ฯ และให้ขอ้ มูลที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ดว้ ยกันและแก่บุคคลภายนอก
7. เจ้าหน้าที่ไม่มีอานาจตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง จะต้องรอคาสั่งจากผูบ้ งั คับบัญชา จึงทาให้เกิดการ
ไม่กล้าตัดสิ นใจว่าควรจะต้องทาอะไร อย่างไร จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการร่ วมปฏิบตั ิงาน ประกอบกับการ
จัดโครงสร้ า งการท างานของหน่ วยงาน ในลัก ษณะของการมอบหมายงานให้แก่ เ จ้า หน้า ที่ เป็ นรายบุ ค คล
รับผิดชอบเฉพาะงาน ซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้เจ้าหน้าที่ในงานเดียวกัน ไม่สนใจต่องานอื่นๆ ที่เป็ นของหน่วยงาน
และที่มิใช่งานของตนเอง จึงไม่มีโอกาสได้รับรู ้ขอ้ มูลใดๆ ที่ถูกต้องและเป็ นจริ ง แต่ในทางตรงข้ามกลับไปให้
ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนต่อบุคคลอื่นๆ จนเป็ นเหตุให้ ครู และคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนเกิดความสับสนและไม่เชื่ อถือ
โครงการศึกษาวิจยั ฯ ว่า จะทาให้เกิ ดความสาเร็ จได้ จึงไม่เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกับโครงการ
ศึกษาวิจยั ด้วยเหตุผลสาคัญคือ เจ้าหน้าที่ขนส่ งบอกว่า “เป็ นไปไม่ได้” บ้าง “ทาไม่ได้” บ้าง “หลอกลวง” บ้าง
8. เจ้าหน้าที่ขนส่ งบางพื้นที่ ไม่ดาเนินการตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนอย่างจริ งจัง เพียงแค่ดาเนินการ
เมื่อมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้น หรื อตามนโยบายเฉพาะครั้งคราว และในหลายๆ พื้นที่ ไม่เคยปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ขนส่ ง
ไปตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนเลย ซึ่ งส่ งผลให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่ ไม่เชื่ อมัน่ ต่อการดาเนิ นการ
ของเจ้าหน้าที่ขนส่ ง
4) เจ้ าหน้ าทีต่ ารวจ
เจ้าหน้าที่ตารวจในจังหวัดจันทบุรี ก็เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้การจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ใน
7 พื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีไม่อาจบรรลุ เจตนาได้ และเจ้าหน้าที่ตารวจก็ไม่เข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายรถรับส่ ง
นักเรี ยน ด้วยเหตุผล ดังนี้
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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1. มีเจ้าหน้าที่ตารวจบางนาย มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน รถรับส่ งนักเรี ยน
แม้วา่ จะไม่มีความปลอดภัย รถไม่ได้ชาระภาษี รถไม่ได้จดทะเบียนรถเพราะเห็นรถที่แจ้งเลิกใช้รถมาแล้ว หรื อ
คนขับรถที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ สามารถใช้รถวิง่ รับส่ งนักเรี ยนต่อไปได้ ด้วยเหตุน้ ี จึงมีคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน
ส่ วนหนึ่งที่อยูใ่ นข่ายดังกล่าวนี้ ไม่เข้าร่ วมกับโครงการศึกษาวิจยั เพราะได้รับการคุม้ ครองและยกเว้นการปฏิบตั ิ
2. เจ้าหน้าที่ตารวจมิได้ให้ความสาคัญแก่การศึกษาวิจยั ฯ และมีมุมมองว่า เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้
ดังจะเห็นได้จากการเข้าร่ วมประชุ มรับฟั งความคิดเห็ นเกี่ ยวกับโครงการศึกษาวิจยั ฯ ของหน่ วยราชการต่างๆ
ที่โครงการศึกษาวิจยั ฯ ได้จดั ขึ้น ปรากฏว่า มีเจ้าหน้าที่ตารวจบางสถานีเท่านั้น ที่มาเข้าร่ วมประชุม
5) คนขับรถรับส่ งนักเรียน
คนขับ รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นและชมรมรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นในพื้ น ที่ เป็ นตัว จัก รที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ในการ
ขับเคลื่ อนเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน เพราะทาหน้าที่เป็ นหน่ วยปฏิ บตั ิควบคู่ไปกับโรงเรี ยนที่ทาหน้าที่เป็ นจุด
จัดการ แต่ดว้ ยเหตุผลหลายประการ ทาให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนหนึ่ งไม่เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายรถรั บส่ ง
นักเรี ยน ไม่เป็ นสมาชิ กของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน และเกิดขบวนการต่อต้านโครงการศึกษาวิจยั และชักชวน
คนขับรถที่เข้าร่ วมโครงการศึกษาวิจยั ฯ ไว้แล้วให้ออกจากโครงการ เพื่อร่ วมเป็ นกลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่
ไม่เข้าร่ วมขับเคลื่อนความปลอดภัย ซึ่ งทาให้เกิดความแตกต่างของรถที่ใช้รับส่ งนักเรี ยนในจังหวัดจันทบุรี โดย
ความปลอดภัย จะเกิ ดขึ้ นจริ ง กับ นัก เรี ย นที่ ใ ช้รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นที่ เข้า ร่ วมกับ โครงการศึ ก ษาวิ จยั ในขณะที่
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่เข้าร่ วมโครงการศึกษาวิจยั ฯ ก็ยงั คงใช้รถคันเดิมที่ไม่มีความปลอดภัยรับส่ งนักเรี ยน
ได้ต ามปกติ โดยไม่ มี ก ารควบคุ ม ตรวจสอบจากหน่ ว ยงานใด และท าให้ นัก เรี ย นต้อ งมี ค วามเสี่ ย งเกิ ดขึ้ น
ตลอดเวลา สถานการณ์เช่นนี้ ทาให้รถรับส่ งนักเรี ยนในจังหวัดจันทบุรีมี 2 ลักษณะ ระหว่างรถรับส่ งนักเรี ยนที่
มีการจัดการเพื่อความปลอดภัย กับรถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่มีการจัดการทางด้านความปลอดภัย และส่ งผลกระทบ
ต่อการจัดตั้งเครื อข่ายในส่ วนของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นอย่างมาก เพราะถ้าคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนทุกคัน
ใน 7 พื้นที่เครื อข่าย เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ ก็จะสามารถประเมินผลการขับเคลื่ อน
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนทั้ง 7 พื้นที่ ได้อย่างถูกต้อง และผลที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อน ก็เป็ นข้อมูลที่เป็ นจริ งมี
ความคลาดเคลื่อนหรื อเบี่ยงเบนน้อย ซึ่ งจะนาไปสู่ การปรับปรุ งรู ปแบบเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนให้มีความ
สมบูรณ์ได้ต่อไป ซึ่ งเหตุผลที่คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนหนึ่ งไม่เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนใน
พื้นที่ สามารถจาแนก ดังนี้
1. คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนหนึ่ ง ใช้รถที่ไม่ได้จดทะเบียนรถ ใช้รถที่ขาดต่อการชาระภาษี และ
ใช้รถที่ไม่ได้จดั ทาประกันภัยคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ มาใช้รถรบส่ งนักเรี ยน ซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้ไม่
เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
2. คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนหนึ่ ง ไม่มีใบอนุ ญาตขับรถเพราะขาดคุ ณสมบัติ เช่ น ตาบอดสี ไม่
ผ่า นการทดสอบข้อเขี ยนและการสอบขับ รถ เป็ นต้น หรื อคนขับรถบางคนมีโ รคประจาตัว เช่ น โรคหัวใจ
โรคเบาหวาน หรื อโรคอื่นๆ ที่อาจเป็ นอันตรายต่อการขับรถยนต์ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้ไม่เข้าร่ วม
เป็ นเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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3. คนขับรถส่ วนหนึ่ งมี พฤติ กรรมไม่ยอมรั บ ความเปลี่ ยนแปลง และมี ความเชื่ อมัน่ ว่า โครงการ
ศึกษาวิจยั นี้ จะไม่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ เพราะที่ผา่ นมา เจ้าหน้าที่ขนส่ งก็มีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวดบ้าง ไม่เข้มงวดบ้าง แต่สุดท้ายแล้วรถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่ขออนุ ญาต ไม่ปลอดภัย ก็ยงั คงวิ่งรับส่ ง
นักเรี ยนอยูไ่ ด้อย่างปกติ
4. คนขับรถส่ วนหนึ่ งได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่ อนมาจากเจ้าหน้าที่ขนส่ ง และเพื่อนคนขับรถรับส่ ง
นักเรี ยนด้วยกัน และตนเองก็ไม่เคยเข้าร่ วมประชุ มกับโครงการศึกษาวิจยั จึงทาให้ไม่มีโอกาสได้รับรู ้ความจริ ง
นอกจากคาบอกเล่าที่คลาดเคลื่อนตลอดเวลา
5. คนขับรถที่เสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบางคน จะไม่ถูกบังคับใช้กฎหมาย และวิ่งรับส่ ง
นักเรี ยนต่อไปได้ตามปกติ โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ความคุม้ ครอง
6. คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนหนึ่ ง ยังไม่เข้าร่ วมโครงการหรื อร่ วมเป็ นสมาชิ กของชมรมรถรับส่ ง
นักเรี ยน จนกว่าจะได้มีการบังคับให้ทุกคนปฏิบตั ิเหมือนกัน
ตารางแสดง สถานะของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน 7 พื้นที่ หลังการจัดตั้ง
เครื อข่าย
อ.เมือง
อ.ท่าใหม่
อ.สอยดาว
อ.มะขาม
อ.ขลุง
อ.แก่งหางแมว
บ้านเนินจาปา

จุดจัดการ
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี

ครู ดูแลฯ
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี

ชมรมฯ
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

ขนส่ง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ตารวจ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

นักเรี ยน
ไม่มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี

ผูป้ กครอง
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ตามตารางข้างต้นนี้ จะเห็ นว่า หลังจากที่โครงการศึก ษาวิจยั ฯ ได้จดั ตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนขึ้น
ใน 7 พื้นที่แล้ว ปรากฏว่า
1) พื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอท่าใหม่ และอาเภอขลุง ไม่มีโรงเรี ยนเข้าร่ วมเป็ นจุดจัดการ
และไม่มีครู ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายในพื้นที่ ขณะที่พ้นื ที่อื่นๆ มีโรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการ
2) พื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนทุกพื้นที่ ไม่มีเจ้าหน้าที่ขนส่ ง และเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ เข้า
ร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
3) พื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอสอยดาว อาเภอมะขาม และบ้านเนิ นจาปา มีภาคีเครื อข่าย
ฝ่ ายนักเรี ยน ขณะที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอีก 4 พื้นที่ ไม่มีภาคีเครื อข่ายฝ่ ายผูป้ กครอง ได้แก่ พื้นที่อาเภอ
เมือง อาเภอท่าใหม่ อาเภอขลุง และอาเภอแก่งหางแมว
4) พื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอสอยดาว มีภาคีเครื อข่ายฝ่ ายผูป้ กครอง ขณะที่เครื อข่ายรถ
รับส่ งนักเรี ยนอีก 6 พื้นที่ ไม่มีภาคีเครื อข่ายฝ่ ายผูป้ กครอง
5) พื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนทุกพื้นที่ มีชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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7. การทดลองและจาลองสถานการณ์ขับเคลื่อนเครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน
เพื่อเป็ นการทดลองรู ปแบบการขับเคลื่อนเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ในมิติของรถที่มีความปลอดภัย
ตามหลักวิศวกรรม มิติของความพร้ อมในการทาหน้าที่ของคนขับรถ มิติของ กระบวนการจัดการเพื่อความ
ปลอดภัย (การตรวจสอบรถและการพิจารณาอนุญาต)
โครงการศึกษาวิจยั ฯ ได้จดั ให้มีการประชุ มภาคส่ วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่ งนักเรี ยนและ
ความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ดังนี้
1) การประชุมส่ วนราชการต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
โครงการศึกษาวิจยั ฯ ได้จดั ให้มีการประชุ มเจ้าหน้าที่ขนส่ งในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคี ยง
เจ้าหน้าที่ตารวจทุกสถานีในจังหวัดจันทบุรี ส่ วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวกับนักเรี ยน ศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนน (ศปถ.จังหวัดจันทบุรี) และส่ วนราชการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรี ยนในจังหวัดจันทบุรี เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นต่อการจัดการความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยนด้วยรู ปแบบเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มประมาณ 100 คน เห็นด้วยกับ แนวทางการศึกษาการจัดการความปลอดภัยของรถ
รั บ ส่ ง นัก เรี ย นด้ว ยรู ป แบบเครื อ ข่ า ยรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นโดยมี โ รงเรี ย นเป็ นจุ ด จัด การ และเห็ น พ้อ งด้ว ยกับ
กระบวนการจัดการ มาตรฐานรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น และข้อก าหนดคุ ณสมบัติค วามพร้ อมของคนขับรถรั บส่ ง
นักเรี ยน

ภาพแสดง PPT ประกอบการบรรยาย(บางส่ วน)
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2. การประชุ มรับฟั งความคิดเห็นจาลองสถานการณ์เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน กรณี การอนุ ญาตให้ใช้
รถรับส่ งนักเรี ยน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
โครงการศึกษาวิจยั ฯ ได้กาหนดสถานการณ์จาลองการพิจารณาอนุ ญาตให้ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน ของ
เครื อข่ า ยรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นทั้ง 7 พื้ นที่ โดยเชิ ญภาคี เครื อข่ า ยที่ มี อยู่แล้วเข้า ร่ วมประชุ ม ทั้ง หมด พร้ อมด้วย
เจ้าหน้าที่ขนส่ งจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง กับเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ เข้าร่ วมประชุ ม โดยกาหนดให้
ภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ฝ่ ายครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน ฝ่ ายนักเรี ยนและฝ่ ายผูป้ กครอง ฝ่ ายชมรมรถรับส่ ง
นักเรี ยน เป็ นภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนของทุกพื้นที่ และให้ เจ้าหน้าที่ขนส่ งจังหวัดจันทบุรีและจังหวัด
ใกล้เคี ย งพร้ อมด้วยเจ้า หน้า ที่ ตารวจที่ เข้า ร่ วมประชุ ม ท าหน้า ที่ เป็ นภาคี เครื อข่ า ย ฝ่ ายเจ้า หน้า ที่ ข นส่ ง และ
เจ้าหน้าที่ตารวจของทั้ง 7 พื้นที่เครื อข่าย โดยสมมุติจาลองสถานการณ์วา่ เป็ นการพิจารณาอนุ ญาตของเครื อข่าย
รถรั บส่ งนักเรี ยนจังหวัดจันทบุ รี อนุ ญาตหรื อไม่อนุ ญาตให้รถรั บส่ งนักเรี ยน จาก 7 พื้นที่ เครื อข่ายรถรั บส่ ง
นักเรี ยน จานวน 268 คัน ที่คณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ ได้ทาการตรวจสอบรถตามมาตรฐาน
รถแต่ละประเภทตามที่โครงการศึกษาวิจยั กาหนด และในพื้นที่เครื อข่ายที่มีครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน ก็มีครู ที่
ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่เป็ นจุดจัดการเข้าร่ วมทาการตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ดว้ ย ผล
จากการประชุ ม ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทั้งหมดเห็ นด้วยกับขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนด้วย
กระบวนการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ตามรู ปแบบและวิธีการที่โครงการศึกษาวิจยั กาหนดขึ้น ตามที่แสดงไว้
ก่อนหน้านี้ และที่ประชุมมีความเห็นว่า กระบวนการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนโดยมีโรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการ จะ
ทาให้รถรั บส่ งนักเรี ยนมี ความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ กาหนดและคนขับรถมี ความพร้ อมต่ อการทาหน้า ที่
ตลอดเวลา และที่ประชุมยังได้มีความเห็น อนุญาตให้รถจานวน 268 คัน ใช้รับส่ งนักเรี ยนได้

ภาพแสดง PPT ประกอบการบรรยาย(บางส่ วน)

ผลจากการประชุ มทั้งสองครั้งที่กล่าวไว้ขา้ งต้นนี้ เป็ นข้อพิสูจน์และบ่งชี้ ได้ว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู นักเรี ยน
ผูป้ กครอง เจ้าหน้าที่ขนส่ ง เจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยงานราชการต่างๆ เห็นด้วยกับการจัดการความปลอดภัยของ
รถรับส่ งนักเรี ยน ด้วยกระบวนการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนที่มีโรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการ และเห็นด้วยกับขั้นตอน
การอนุญาตให้ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนตามที่โครงการศึกษาวิจยั ฯ กาหนด
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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8. การเปลีย่ นแปลงในพืน้ ทีเ่ ครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน
หลัง จากที่ ไ ด้จ ัด ตั้ง เครื อ ข่ า ยรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นใน 7 พื้ น ที่ ห รื อ 7 อ าเภอ ของจัง หวัด จัน ทบุ รี แ ล้ว
โครงการศึกษาวิจยั ฯ ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้ง 7 พื้นที่เครื อข่าย อย่างใกล้ชิดมาโดย
ตลอด ทั้งในด้านของกระบวนการและพฤติกรรม ได้แก่
1) พื้นที่ เครื อข่ายรถรั บส่ งนักเรี ยนอาเภอเมืองและอาเภอแหลมสิ งห์ โดยชมรมรถรั บส่ งนักเรี ยน
อาเภอเมือง มีโรงเรี ยนสฤษดิเดช เป็ นจุดจัดการ และมีครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
2) พื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอมะขาม โดยชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอมะขาม มีโรงเรี ยน
มะขามสรรเสริ ญ เป็ นจุดจัดการ และมีครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
3) พื้นที่ เครื อข่ายรถรั บส่ งนักเรี ย นอาเภอสอยดาว โดยชมรมรถรั บส่ งนักเรี ย นอาเภอสอยดาว มี
โรงเรี ยนบ้านตาเรื อง เป็ นจุดจัดการ และมีครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
4) พื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมว โดยชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมว
มีโรงเรี ยนแก่งหางแมวพิทยาคาร เป็ นจุดจัดการ และมีครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
5) พื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนบ้านเนิ นจาปา ตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว โดยชมรมรถรับส่ ง
นักเรี ยนบ้านเนินจาปา มีโรงเรี ยนบ้านเนินจาปา เป็ นจุดจัดการ และมีครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
6) พื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอท่าใหม่ โดยชมรมรถรั บส่ งนักเรี ยนอาเภอท่าใหม่ ไม่มี
โรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการ
7) พื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอขลุง โดยชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอขลุง ไม่มีโรงเรี ยน
เป็ นจุดจัดการ
แต่เนื่ องจากทุกพื้นที่เครื อข่าย ไม่มีภาคีเครื อข่ายครบถ้วนทุกภาคี โดยเฉพาะภาคีเครื อข่ายเจ้าหน้าที่
ขนส่ งและเจ้าหน้าที่ตารวจ การขับเคลื่อนเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนตามแนวทางของการศึกษาวิจยั จึงไม่เกิดขึ้น
อย่างสมบูรณ์ ตามบริ บทของพื้นที่ ผลลัพธ์หรื อการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นจึงมีความเบี่ยงเบนสู ง และไม่อาจนา
ข้อมูลที่มีการเบี่ยงเบนสู งนั้น ไปทาการศึกษาวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้ ซึ่ งนับว่า ปัญหาเป็ นปัญหาและอุปสรรคสาคัญ
ของการศึกษาวิจยั เป็ นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม จากการติดตามการบริ หารจัดการของเครื อข่ายรถรับส่ งนักนักเรี ยน ทั้ง 7 พื้นที่ พบว่า
แต่ละพื้นที่เครื อข่ายได้มีการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่เกิดขึ้น ในลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกันอย่างน่าสนใจ
และควรหยิบยกเป็ นหัวข้อการศึกษาไว้ในรายงานฉบับนี้ จานวน 4 ประเด็น ได้แก่
1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านตัวรถรับส่ งนักเรี ยน
2. ความร่ วมมือระหว่างสมาชิกชมรมกับคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
3. การสร้างความเข้าใจกับคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ ที่มิได้เป็ นสมาชิกชมรม
4. ความสัมพันธ์ระหว่างชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนกับโรงเรี ยนและครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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1. การเปลีย่ นแปลงทางด้ านตัวรถรับส่ งนักเรียน
การจัดทาตัวรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กาหนด เป็ น
หน้าที่ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนโดยตรงที่จะต้องจัดการให้ตวั รถมีลกั ษณะความปลอดภัยตามที่กาหนด โดยมี
คณะกรรมการชมรมรถรั บส่ งนัก เรี ยนท าหน้าที่ เป็ นผูค้ วบคุ ม ตรวจสอบและสั่งการโดยตรง ในขณะที่ ภาคี
เครื อข่ายฝ่ ายนักเรี ยนและผูป้ กครอง ภาคีเครื อข่ายฝ่ ายครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน และภาคีเครื อข่ายฝ่ ายเจ้าหน้าที่
ขนส่ งและเจ้าหน้าที่ตารวจ ทาหน้าที่เป็ นผูก้ ากับดูแลและตรวจสอบประเมินผล
จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านตัวรถรับส่ งนักเรี ยนของทุกพื้นที่เครื อข่าย พบว่า
พื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมว โดยชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมว
มีการจัดทาให้ตวั รถมีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่โครงการศึกษาวิจยั กาหนด ในระดับดีเยีย่ ม กล่าวคือ
รถกระบะลักษณะสองแถว 4 ล้อ และ 6 ล้อ ได้จดั ทาที่ก้ นั กันตก ประตูปิดเปิ ดด้วยกลอนล็อค 2
ชั้น พร้อมด้วยสัญญาณไฟและเสี ยงเตือนกรณี ประตูปิดเปิ ดท้ายรถปิ ดไม่สนิ ทหรื อเปิ ดในระหว่างรถวิ่ง และได้
จัดการให้มี ยึดที่ นั่งแถวกลางให้ติดกับตัวรถอย่างแน่ นหนา มี ไฟกระพริ บให้สัญญาณรถรั บส่ งนักเรี ยน ป้ าย
ข้อความว่ารถรับส่ งนักเรี ยน และเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาเป็ น ครบถ้วนตามที่กาหนดทุกคัน
รถตู ้ ได้จดั ทาที่นงั่ แบบแถวตอนยึดติดแน่นหนากับพื้นรถ ในกรณี ที่รถบางคันที่ทาที่นงั่ แบบแถว
ยาวตามตัวรถ ก็ยดึ ที่นงั่ กับพื้นรถแน่นหนาไม่หลุดออกจากพื้นรถ
กระบวนการจัดการที่ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนแก่งหางแมวนามาใช้ในการให้คนขับรถปรับปรุ งตัวรถ
ให้เป็ นตามมาตรฐานที่กาหนด คือ การประชุมสมาชิกของชมรม เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจและความตระหนัก
ต่อความเสี่ ยงของรถที่ไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรี ยนและคนขับรถ และในการจัดทาตัวรถ คณะกรรมการ
ชมรม ฯ ก็เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือในการจัดทาและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเป็ นการแสดงบทบาทความเป็ นผูน้ าและ
ความเสี ยสละของคณะกรรมการชมรมฯ ที่มีต่อสมาชิกอย่างสมบูรณ์ ทาให้เป็ นแรงกระตุน้ ให้สมาชิกปฏิบตั ิตาม
ด้วยความเต็มใจและให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่โดยปราศจากข้อสงสัย
ส่ วนพื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอสอยดาว พื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอมะขาม
และพื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนบ้านเนินจาปา มีการจัดทาให้ตวั รถมีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่โครงการ
ศึกษาวิจยั กาหนดเช่นกัน โดยรถตูไ้ ด้จดั ทาที่นงั่ แบบแถวตอนยึดติดแน่นหนากับพื้นรถ ในกรณี ที่รถบางคันที่ทา
ที่นงั่ แบบแถวยาวตามตัวรถ ก็ยึดที่นงั่ กับพื้นรถแน่นหนาไม่หลุ ดออกจากที่ ส่ วนรถกระบะลักษณะสองแถว 4
ล้อ และ 6 ล้อ ได้จดั ทาที่ก้ นั กันตก ประตูปิดเปิ ดด้วยกลอนล็อค 2 ชั้น ที่นงั่ แถวกลางยึดติดกับตัวรถอย่างแน่น
หนา มี ไฟกระพริ บให้สัญญาณรถรั บส่ งนักเรี ยน ป้ ายข้อความว่ารถรั บส่ งนักเรี ยน และเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่
จาเป็ นครบถ้วนตามที่กาหนดทุกคัน แต่แตกต่างกันตรงที่ ไม่มีระบบสัญญาณเตือนด้วยเสี ยงและไปที่ประตูปิด
เปิ ดท้ายรถกรณี ที่ประตูปิดไม่สนิ ทหรื อเปิ ดออกในขณะรถวิ่ง แต่ก็ถือได้ว่า มีการจัดทารถรับส่ งนักเรี ยนให้มี
ความปลอดภัยในระดับที่ดีมาก
แต่พ้ืนที่ เครื อข่ายรถรั บส่ ง นักเรี ย นอาเภอเมื องและอาเภอแหลมสิ ง ห์ เครื อข่ายรถรั บส่ งนัก เรี ย น
อาเภอท่ า ใหม่ และเครื อข่ า ยรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นอาเภอขลุ ง ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตัว รถไปสู่ ม าตรฐานความ
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ปลอดภัยตามที่กาหนดอย่างชัดเจน รถรับส่ งนักเรี ยนหลายคันที่เป็ นสมาชิ กของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน ยังไม่มี
การจัดทารถให้มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม ทั้งรถตูแ้ ละรถกระบะลักษณะสองแถว ตัวรถรับส่ งนักเรี ยน
ส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอสาหรับนามาใช้รับส่ งนักเรี ยน อย่างไรก็ตาม ก็มีคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน
บางส่ วน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนของคณะกรรมการชมรมฯ ได้จดั ทาตัวรถรับส่ งนักเรี ยนของตนให้มี
ความปลอดภัยขึ้นในระดับหนึ่ง เช่น มีป้ายข้อความรถรับส่ งนักเรี ยน มีสัญญาณไฟกระพริ บ มีประตูที่ก้ นั กันตก
ที่นงั่ ยึดติดกับตัวรถ เป็ นต้น
2. ความร่ วมมือระหว่างสมาชิกชมรมกับคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรียน
การขับ เคลื่ อนเครื อข่ า ยรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น ตัวจัก รส าคัญที่ ท าหน้า ที่ เป็ นหน่ วยปฏิ บ ตั ิ ก็ คื อ กลุ่ ม
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน โดยมีคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นผูม้ ีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมและ
ก ากับ ดู แลตรวจสอบสมาชิ ก ให้ดาเนิ นการและปฏิ บ ตั ิ ตามข้อก าหนดต่ า งๆ ของเครื อข่ า ยรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น
คณะกรรมการชมรมรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นจึ ง เปรี ย บเสมื อ นผู ม้ ี อ านาจปกครอง ส่ ว นคนขับ รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น
เปรี ยบเสมือนผูถ้ ูกปกครอง
ความสั ม พันธ์ ข องคนขับ รถรั บ ส่ ง นักเรี ยนกับชมรมรถรั บส่ งนักเรี ย นซึ่ งเป็ นองค์กรที่ สมมุ ติข้ ึ น
เกิ ดขึ้ นตามข้อก าหนดที่ ป รากฏอยู่ใ นสมัค รเป็ นสมาชิ ก ของชมรมรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นและเครื อข่ า ยรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยน ซึ่ งข้อกาหนดตามที่ปรากฏในใบสมัครนั้น มีลกั ษณะเป็ นคามัน่ สัญญาที่คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนยอมรับ
เงื่อนไขและข้อกาหนดต่างๆ ของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนและเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ที่มีอยูใ่ นเวลานั้น และที่
จะมีข้ ึนในเวลาหน้า โดยยินยอมปฏิบตั ิตามโดปราศจากเงื่อนไขและการโต้แย้ง พร้อมทั้งยอมรับการลงโทษจาก
ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนและเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน หากได้กระทาผิดหรื อฝ่ าฝื นต่อข้อกาหนดต่างๆ
แต่เนื่องจาก การใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน เป็ นภารกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของชี วติ และร่ างกาย
ของนักเรี ยนและบุคคลอื่น มีความเกี่ ยวพันกับบุคคลและองค์กรของรั ฐหลายหน่ วยงาน การเข้ามาประกอบ
อาชีพใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน จึงต้องอยูใ่ นการควบคุมและกากับดูแล ภายใต้เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ทางสังคม
ชุ มชนและทางกฎหมายที่ มากกว่าอาชี พปกติ ทวั่ ไป ผูป้ ระกอบอาชี พ ขับรถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนจะเลื อกทา
หรื อไม่ทาโดยอ้างสิ ทธิ ส่วนบุคคลมาเป็ นข้ออ้างย่อมไม่ได้ เพราะจะทาให้ผขู ้ บั รถคนนั้นประพฤติปฏิบตั ิตนไป
ตามความพอใจของตนเองอย่างไม่มีขอบเขตและปราศจากการการควบคุ มและตรวจสอบ และส่ งผลให้เกิ ด
ความเสี่ ยงและความไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตร่ างกายของนักเรี ยนและบุคคลอื่นได้ง่าย ด้วยเหตุน้ ี ข้อกาหนดในการ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิ กของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนและเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน จึงเป็ นข้อกาหนดที่ตอ้ งก้าวล่วง
ไปในขอบเขตสิ ทธิ เสรี ภาพบางประการในการใช้รถและการปฏิบตั ิตนของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน และต้องอยู่
ภายใต้การใช้อานาจปกครองของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนโดยคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนและภายใต้
การใช้อานาจปกครองของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน กับ
ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนโดยคณะกรรมการชมรมฯ และเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน จึงเป็ นไปในลักษณะของกึ่ ง
การใช้อานาจปกครอง

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

11-35

โครงการศึกษาวิจยั : การขับเคลือ่ นมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรี ยน

ลัก ษณะของการใช้อานาจของคณะกรรมการชมรมรถรั บ ส่ งนัก เรี ยน ทั้ง 7 พื้ นที่ เครื อข่ า ยฯ ต่ อ
สมาชิกหรื อคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน พบว่า
การใช้อานาจปกครองของคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมว เป็ นรู ปแบบ
การใช้อานาจในเชิ งสร้ างสรรค์ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วม ด้วยการประชุ มชี้ แจงแบบเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการกับกลุ่มสมาชิ ก พร้ อมทั้งทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่ วยเหลื อให้คาแนะนาแก่สมาชิ กอย่างต่อเนื่ อง ไม่ใช้วิธีการ
บังคับแต่ใช้วิธีการให้ความรู ้ความเข้าใจถึงความปลอดภัยและความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยนและตนเอง จนทา
ให้สมาชิกเกิดความตระหนัก และปฏิบตั ิตามด้วยความเต็มใจ ส่ งผลให้ในพื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอ
แก่งหางแมว มีรถรับส่ งนักเรี ยนทุกคันเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนและชมรมฯ ทั้งหมด
และรถทุกคันก็ได้มีการจัดทาตัวรถให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กาหนด รวมถึงมีการรายงานการารับส่ ง
นักเรี ยนของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนด้วย ในด้านของการทาหน้าที่ของคณะกรรมการชมรมฯ ชมรมรถรับส่ ง
นักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมว ก็มีการแบ่งหน้าที่กนั ทาอย่างชัดเจนและเป็ นระบบ โดยยึดหลักว่า กรรมการทุกคน
ต้องรับผิดชอบสมาชิกทุกคนของชมรมฯ ไม่แบ่งสมาชิ กออกเป็ นสายและขึ้นอยูใ่ นอานาจของกรรมการคนใด
คนหนึ่งเหมือนเช่นที่ชมรมอื่นๆ ดาเนินการ
ส่ วนการใช้อานาจปกครองของคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนพื้นที่ เครื อข่ายอื่ นๆ มีความ
แตกต่างไปจากชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมว กล่าวคือ คณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอ
เมือง อาเภอสอยดาว อาเภอมะขาม อาเภอขลุง อาเภอท่าใหม่ และบ้านเนินจาปา มีลกั ษณะการใช้อานาจปกครอง
ใกล้เคียงกับชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมว แต่แตกต่างตรงที่ คณะกรรมการชมรมทั้ง 6 ชมรมนี้
ไม่ได้มีการแบ่งงานกันทา คณะกรรมการทุกคนทาหน้าที่เป็ นเพียงแค่ผชู ้ ่วยเหลือประธานชมรมกับเลขาชมรมฯ
ตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น จึงทาให้ภาระงานต่างๆ ของชมรมไปตกอยูก่ บั ประธานชมรมและเลขาชมรมฯ
ด้วยเหตุน้ ี ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมวกับสมาชิ ก
ในชมรม จึงอยูใ่ นระดับที่ดีมากกว่าความสัมพันธ์ของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่เครื อข่ายอื่นๆ จึงเป็ นเหตุ
เป็ นผลให้ ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมว สามารถบริ หารจัดการให้รถรับส่ งนักเรี ยนทุกคันในเขต
พื้นที่เครื อข่าย มีตวั รถที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กาหนดได้ทุกคัน ในขณะที่คณะกรรมการชมรมรถ
รับส่ งนักเรี ยนในเขตพื้นที่อ่านดาเนินการได้เพียงบางส่ วนเท่านั้น
3. การสร้ างความเข้ าใจกับคนขับรถรับส่ งนักเรียนในพืน้ ที่ ทีม่ ิได้ เป็ นสมาชิกชมรม
ในการจัดตั้งชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่เครื อข่ายต่างๆ จะมีคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนมาเข้าร่ วม
ประชุ มไม่ครบถ้วนทั้งหมด จึงเป็ นภาระหน้าที่ของกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนที่จะต้องไปทาความเข้าใจ
กับ คนขับ รถที่ ไ ม่ ไ ด้ม าประชุ ม หรื อที่ ม าประชุ ม แต่ ไ ม่ เข้า ร่ วมเป็ นสมาชิ ก ของชมรมฯ ให้มี ความเข้าใจถึ ง
สถานการณ์ความปลอดภัย แต่ปรากฏว่า มีเพียงคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมว เพียง
ชมรมเดียว ที่สามารถชักชวนให้คนขับรถที่ยงั ไม่ได้เข้าร่ วม ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกชมรมฯ ได้ท้ งั หมด ในขณะที่
ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอื่นๆ ที่เหลืออีก 6 ชมรมฯ ไปชักชวนทาความเข้าใจและมีคนขับรถเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ ก
เพียงส่ วนน้อย และในทางกลับกัน กลับมีคนขับรถที่เป็ นสมาชิกอยูแ่ ล้ว ขอออกจากการเป็ นสมาชิกของชมรมฯ
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ได้แก่ ชมรมรถรั บส่ งนักเรี ยนอาเภอเมือง ชมรมรถรั บส่ งนักเรี ยนอาเภอท่าใหม่ และชมรมรถรั บส่ งนักเรี ยน
อาเภอขลุง
จากการตรวจสอบพบว่า กระบวนการสร้ างความสัมพันธ์ ของคณะกรรมการชมรมต่ อคนขับ รถ
รับส่ งนักเรี ยนที่เป็ นสมาชิ กอยูแ่ ล้วและคนขับรถที่ไม่เป็ นสมาชิ ก มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมหรื อไม่เข้าร่ วม
เป็ นสมาชิ ก ของคนขับ รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นที่ ย งั ไม่ ไ ด้เ ข้า ร่ ว ม และยัง พบว่า คณะกรรมการชมรมที่ ไ ม่ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั สมาชิกในชมรม นอกจากจะส่ งผลให้คนขับรถที่ยงั ไม่เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกไม่เข้าร่ วมแล้ว ยัง
ส่ งผลให้คนขับรถที่เป็ นสมาชิกอยูแ่ ล้วขอออกจากการเป็ นสมาชิกด้วย
อย่า งไรก็ ตาม จากการศึ ก ษาสถานการณ์ ก ารเข้า ร่ วมและไม่ เข้า ร่ วมเป็ นสมาชิ ก ชมรมรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยน และทางด้านพฤติกรรมการแสดงออกของกลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่ยงั ไม่เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกชมรม
รถรับส่ งนักเรี ยนและเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน พบว่า ประเด็นการสร้ างความสัมพันธ์ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ของคนขับรถที่ยงั ไม่เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กในระดับที่นอ้ ยกว่า การมีเจ้าหน้าที่ขนส่ งและเจ้าหน้าที่ตารวจร่ วมเป็ น
ภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน และการมีระเบียบทางกฎหมายกาหนดให้คนขับรถทุกคนต้องเป็ นสมาชิ กของ
ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
จากการศึกษาติดตาม พบว่า คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่ยงั ไม่ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กชมรมฯ มีความ
เชื่อมัน่ ว่า กระบวนการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนสามารถแก้ปัญหาเรื่ องความปลอดภัยให้แก่นกั เรี ยนในระหว่าง
เดินทางได้ และเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยนและคนขับรถ แต่จากการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ขนส่ งและเจ้าหน้าที่ตารวจ
ร่ วมเป็ นภาคี เครื อข่ า ย จึ ง ไม่ มี ค วามมัน่ ใจว่า หลัง จากเสร็ จสิ้ นโครงการศึ ก ษาวิจยั แล้ว จะมี ก ารขับ เคลื่ อ น
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนที่จดั ตั้งขึ้นนี้ ต่อไปอย่างไรและโดยหน่วยงานใด กรมการขนส่ งทางบกและสานักงาน
ขนส่ งจังหวัดจันทบุรี จะดาเนินการโครงการนี้ ต่อไปหรื อไม่ และในขณะเดียวกันหากว่าสานักงานขนส่ งจังหวัด
จันทบุรีดาเนิ นการโครงการนี้ ต่อไป ก็จะเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กของชมรมฯและเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน หากมี
การกาหนดเป็ นระเบียบกฎหมายและการปฏิบตั ิบงั คับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดที่ชดั เจนกับรถที่ไม่เข้าร่ วมเป็ น
สมาชิก ซึ่ งหมายถึงว่า คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนทุกคนต้องเข้าร่ วมเป็ นสมาชิก หากไม่เข้าร่ วมจะต้องถูกบังคับตาม
กฎหมายอย่างเด็ดขาด เพราะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ในขณะนี้ เจ้าหน้าที่ของสานักงาน
ขนส่ งก็ไม่สามารถจับกุมห้ามปรามรถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่ขออนุญาตได้แต่อย่างใด
4. ความสั มพันธ์ ระหว่ างชมรมรถรับส่ งนักเรียนกับโรงเรี ยนและครู ทดี่ ูแลรถรับส่ งนักเรียน
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนที่จดั ตั้งขึ้นทั้ง 7 พื้นที่ มีพ้นื ที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน จานวน 5 พื้นที่ที่มี
โรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการและมีครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน ได้แก่ พื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอเมือง อาเภอ
มะขาม อาเภอสอยดาว อาเภอแก่งหางแมว และบ้านเนินจาปา แต่มีเพียง 4 พื้นที่เครื อข่าย ที่คณะกรรมการชมรม
รถรั บส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ ร่วมกับครู ที่ดูแลรถรั บส่ งนักเรี ยน ขับเคลื่ อนเครื อข่ายรถรั บส่ งนักเรี ยนไปด้วยกัน
ได้แก่ พื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอมะขาม อาเภอสอยดาว อาเภอแก่งหางแมว และบ้านเนินจาปา
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จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอมะขาม อาเภอสอยดาว
อาเภอแก่ งหางแมว และบ้านเนิ นจาปา โดยคณะกรรมการชมรมกับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ที่ดูแลรถรับส่ ง
นักเรี ยนในพื้นที่ ส่ งผลต่อ ความร่ วมมือของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนในการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กชมรมฯ และการ
จัดทารถให้มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมที่กาหนดให้
ในขณะที่พ้นื ที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอเมือง ที่ไม่มีการร่ วมกันกับครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
ขับเคลื่อนความปลอดภัย และพื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอท่าใหม่และอาเภอขลุง ที่ไม่มีโรงเรี ยนเป็ น
จุดจัดการ พบว่า ได้ส่งผลต่อการจัดทารถให้มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมเป็ นอย่างมาก
5. ความสนใจต่ อความปลอดภัยของผู้ปกครองนักเรียนและการเข้ าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ าย
ในระหว่างการขับเคลื่ อนฯ โครงการศึ กษาวิจยั ฯ ได้จดั ประชุ มผูป้ กครองของนักเรี ยนที่ใช้รถรับ
รับส่ งนักเรี ยน เฉพาะเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนที่มีโรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการ จานวน 4 พื้นที่เครื อข่าย ได้แก่
เครื อข่ายรถรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมว ที่โรงเรี ยนแก่งหางแมวพิทยาคาร
เครื อข่ายรถรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอสอยดาว ที่โรงเรี ยนบ้านตาเรื อง และโรงเรี ยนทับช้าง
เครื อข่ายรถรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอมะขาม ที่โรงเรี ยนมะขามสรรเสริ ญ
เครื อข่ายรถรถรับส่ งนักเรี ยนบ้านเนินจาปา ที่โรงเรี ยนบ้านเนินจาปา
โดยมีข้ นั ตอนการประชุมชี้แจง 2 วาระ ดังนี้
1. ให้ความรู ้ความเข้าใจ
1) ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการความปลอดภัยของนักเรี ยนด้วยกระบวนการเครื อข่าย
รถรับส่ งนักเรี ยน
2) ให้ชมภาพเกี่ ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่ไม่ปลอดภัย และชมคลิ ปภาพ จานวน 2
คลิป ได้แก่ คลิปภาพรถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่ปลอดภัย และคลิปภาพอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นจากรถรับส่ งนักเรี ยน
3) ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายฝ่ ายนักเรี ยนและผูป้ กครอง และชี้ แจง
ประโยชน์ที่นกั เรี ยน ผูป้ กครอง และโรงเรี ยน จะได้รับจากการจัดการความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยนด้วย
กระบวนการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
2. รับฟังความคิดเห็นและร่ วมกันแก้ไขปั ญหา
1) สอบถามความคิดเห็นของผูป้ กครอง เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการความปลอดภัยของรถรั บส่ ง
นักเรี ยนด้วยกระบวนการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ว่าเห็นด้วยหรื อไม่ และคิดว่ามีประโยชน์กบั นักเรี ยนและ
ผูป้ กครองหรื อไม่
จากคาถามนี้ ผูป้ กครองทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุ ม ทั้ง 4 พื้นที่เครื อข่าย เห็นด้วย ตามที่นาเสนอ
และ เห็นว่ามีประโยชน์กบั นักเรี ยน ผูป้ กครอง และโรงเรี ยน โดยไม่มีผปู ้ กครองคนใด เห็นเป็ นอย่างอื่น
2) สอบถามว่า ควรจัดตั้งเป็ นภาคีเครื อข่ายผูป้ กครองในพื้นที่เครื อข่ายหรื อไม่
จากคาถามนี้ ผูป้ กครองทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุ ม ทั้ง 4 พื้นที่เครื อข่าย เห็ นด้วยกับการจัดตั้ง
ภาคีเครื อข่ายฝ่ ายผูป้ กครองนักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน อนึ่ ง ผูป้ กครองนักเรี ยนที่เข้าร่ วมประชุ มทั้ง 4 ภาคี
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เครื อข่าย เสนอว่า เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ และเป็ นการที่ทาให้ผปู ้ กครองสามารถเข้ามามีบทบาทในการควบคุม
ตรวจสอบและประเมินผลรถและคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่วา่ จ้างได้ ซึ่ งที่ผา่ นมาไม่สามารถควบคุมดูแลได้ จึง
ขอให้โครงการศึกษาวิจยั จัดประชุมผูป้ กครองขึ้นใหม่อีกครั้ง เพื่อนัดหมายให้ผปู ้ กครองทุกคนของนักเรี ยนที่ใช้
รถรับส่ งนักเรี ยนมาร่ วมประชุมอีกครั้ง และจัดตั้งผูแ้ ทนผูป้ กครองเข้าเป็ นภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่
ต่อไป ซึ่ งทางโครงการศึกษาวิจยั ฯ รับจะดาเนินการให้ต่อไป
3) โครงการศึกษาวิจยั ฯ ได้นาเสนอปั ญหาของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ที่จาเป็ นต้องรับนักเรี ยน
เป็ นจานวนมากเพื่อให้คุม้ ต่อค่าใช้จ่ายทางด้านของค่าน้ ามันเชื้ อเพลิ ง ทาให้นกั เรี ยนต้องนัง่ เบียดกันมากและ
รู ้สึกแออัด ซึ่ งหากจาเป็ นต้องลดจานวนนักเรี ยนลง แต่มีรถรับส่ งนักเรี ยนคันอื่นๆ ทดแทน โดยทางเครื อข่ายรถ
รับส่ งนักเรี ยนจะดาเนิ นการให้ ไม่ตอ้ งเป็ นที่เดื อดร้ อนและวิตกกังวลของผูป้ กครองและนักเรี ยน เพี่อจานวน
นักเรี ยนในรถมีพอดีกบั ขนาดของรถไม่แน่นจนเกินไป และไม่เป็ นอันตรายต่อการขับขี่ ซึ่ งอาจจะเป็ นสาเหตุที่
ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ และถ้าลดจานวนนักเรี ยนลง ก็จาเป็ นจะต้องเพิ่มค่ารถขึ้น ในระดับที่มีความเป็ นธรรมแก่
ทั้งสองฝ่ าย ในประเด็นนี้ ผูป้ กครองทั้งหมดเห็นด้วยกับการลดจานวนนักเรี ยนลงให้เหมาะสมกับรถ และเห็น
ด้วยกับการเพิ่มค่าจ้างรถขึ้นในระดับที่เหมาะสมเป็ นธรรม
4) โครงการศึกษาวิจยั ฯ ได้นาเสนอปั ญหาของนักเรี ยนที่เป็ นหัวหน้านักเรี ยนประจารถและผูช้ ่ วย
ในการทาหน้าที่รายงานการใช้รถรับส่ งนักเรี ยนทุกวัน เพื่อดูแลทางด้านความปลอดภัยให้แก่นกั เรี ยนทุกคนที่อยู่
บนรถ แต่หวั หน้านักเรี ยนและผูช้ ่วย มีภาระค่าใช้จ่ายทางด้านอินเตอร์ เน็ต เพื่อส่ งไลน์รายงานการเดินรถทุกวัน
และต้องใช้เงิ นส่ วนตัวในการซื้ อสัญญาณอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งหัวหน้านักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่มีเงิ นพอ จึงไม่อาจทา
หน้าที่ได้ต่อเนื่ อง จึงขอหารื อต่อที่ประชุ มผูป้ กครองว่าจะดาเนิ นการอย่างไร ในประเด็นนี้ ผูป้ กครองทั้งหมด
เห็ นชอบให้เก็บเงิ นจากผูป้ กครองคนละไม่เกิ น 20 บาท ต่อเดื อน เพื่อเป็ นค่าซื้ อสัญญาณอิ นเตอร์ เน็ ตให้แก่
หัวหน้านักเรี ยนประจารถและผูช้ ่วย

ภาพแสดง การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนทับช้ าง โรงเรียนบ้ านเนินจาปา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

11-39

โครงการศึกษาวิจยั : การขับเคลือ่ นมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรี ยน

6. การทาหน้ าทีข่ องครู ทดี่ ูแลรถรับส่ งนักเรียน
โครงการศึ กษาวิจยั ฯ ได้จดั ให้มีการทดลองการตรวจสอบรถที่ นามาใช้รับส่ ง นักเรี ยน ตามหลัก
วิศวกรรมความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ งชาติ (MTEC) ซึ่ งเป็ นหน่วยงาน
ในสังกัดของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ร่ วมทาการตรวจสอบและให้คาแนะนาแก่คนขับรถเพื่อนาไปปรับปรุ งตัวรถให้มีความปลอดภัย
และให้คาแนะนาแกครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนเพื่อเป็ นข้อมูลในการตรวจสอบรถในครั้งต่อๆ ไป โดยได้ร่วมทา
การตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนของทุกพื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน จานวน 275 คัน ในการตรวจสอบรถ
รับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ที่มีโรงเรี ยนเป็ นจุดจุดการและมีครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน จานวน 4 พื้นที่เครื อข่าย ได้แก่
เครื อข่ายรถรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมว โรงเรี ยนแก่งหางแมวพิทยาคาร
เครื อข่ายรถรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอสอยดาว ที่โรงเรี ยนบ้านตาเรื อง
เครื อข่ายรถรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอมะขาม ที่โรงเรี ยนมะขามสรรเสริ ญ
เครื อข่ายรถรถรับส่ งนักเรี ยนบ้านเนินจาปา ที่โรงเรี ยนบ้านเนินจาปา
ปรากฏว่า ผูบ้ ริ หารและครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน ใน 4 พื้นที่เครื อข่าย ได้ร่วมทาการตรวจสอบรถ
รับส่ งนักเรี ยนร่ วมกับทีมศึกษาวิจยั ตั้งแต่เริ่ มต้นจนเสร็ จสิ้ น และสอบถามปั ญหาข้อสงสัยโดยละเอียด

ภาพแสดง การตรวจสอบรถรับส่ งนักเรียน เครื อข่ ายบ้ านเนินจาปา เครื อข่ ายอาเภอแก่ งหางแมว
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อนึ่งโครงการศึกษาวิจยั ฯ ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(MTEC) ออกแบบ
หลังคารถสองแถว เพื่อเป็ นหลังคารถสองแถวต้นแบบของรถรั บส่ งนักเรี ยน มี ประตู ปิดเปิ ดและที่ ก้ นั กันตก
พร้ อมกลอนล็อค 2 ชั้น และมีสัญญาณเสี ยงเตือนกรณี ประตูปิดไม่สนิ ทหรื อเปิ ดระหว่างรถวิ่ง ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของรถรั บส่ งนักเรี ยนประเภทสองแถวที่ โครงการศึ กษาวิจยั กาหนด และได้นาไปใช้งานใน
สถานการณ์ จริ ง โดยมอบให้แก่คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านตาเรื อง พื้นที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
อาเภอสอยดาว เป็ นการให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไข และโครงการศึกษาวิจยั ฯ ได้ติดตามการใช้งานอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อนาไปพัฒนาในการออกแบบสาหรับรถรับส่ งนักเรี ยนประเภทกระบะ 6 ล้อ ต่อไป

ภาพแสดง การมอบหลังคารถสองแถวต้นแบบ

7. การแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าและในสถานการณ์ ฉุกเฉิน
โครงการศึ ก ษาวิจยั ฯ ได้ติดตามการขับ เคลื่ อนพื้นที่ เครื อข่ ายรถรั บ ส่ ง นัก เรี ยนทั้ง 7 พื้ นที่ อย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่ อง ทั้งจากการไปเฝ้าสังเกตการณ์รับส่ งนักเรี ยน และจากการติดตามจากรายงานรับส่ งนักเรี ยน
ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนทางกลุ่มไลน์เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน และรายงานการใช้รถรับส่ งนักเรี ยนของ
นักเรี ยนในกลุ่มไลน์นกั เรี ยน ได้พบว่า ในสถานการณ์ฉุกเฉิ นต่างๆ เช่น รถเสี ยระหว่างทาง คนขับรถก็จะแจ้ง
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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รายละเอียดเข้ากลุ่มไลน์ของเครื อข่าย กรณี ที่ตอ้ งการความช่วยเหลือก็จะส่ งพิกดั ตาแหน่งที่อยู่ และความต้องการ
ที่ ต้องการให้ช่ วย และก็ จะมี ค นขับ รถคันอื่ นๆ ที่ อยู่ใ กล้เคี ย งและสามารถให้ก ารช่ วยเหลื อ ได้ เดิ นทางไป
ช่วยเหลือในทันที แต่ก็ตอ้ งรอให้ส่งรักเรี ยนในรถเสร็ จสิ้ นก่อน ซึ่ งในกรณี น้ ี หากมีภาคีเครื อข่ายเจ้าหน้าที่ขนส่ ง
และเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ร่วมเป็ นภาคีอยูด่ ว้ ย ก็จะสามารถทาให้ความช่วยเหลื อเป็ นไปโดยสะดวกรวดเร็ ว
ขึ้น เพราะเจ้าหน้าที่สามารถประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
หรื อในสถานการณ์ที่เป็ นความไม่ปลอดภัยทางธรรมชาติ เช่นน้ าท่วม และภัยจากสัตว์ป่า ออกมาหา
กินอยูใ่ นเส้นทางของรถรับส่ งนักเรี ยน คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่พบเห็นเหตุการณ์ ก็จะแจ้งสถานการณ์เข้ากลุ่ม
ไลน์เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน เพื่อให้รถคันอื่นๆ เปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่น ในขณะเดียวกัน นักเรี ยนอาจจะต้อง
ไปถึ งโรงเรี ยนช้ากว่าเวลาเข้าเรี ยน ทางครู ที่ดูแลรถรั บส่ งนักเรี ยนและอยู่ในกลุ่ มไลน์ของเครื อข่ายรถรับส่ ง
นักเรี ยนด้วย ก็จะทราบสถานการณ์ต่างๆ อยูต่ ลอดเวลา ทั้งจากกลุ่มไลนื เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนและจากไลน์
กลุ่มไลน์ของนักเรี ยนด้วย ซึ่ งในกรณี น้ ี ปรากฏผลว่า นักเรี ยนที่มีครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนอยู่ในกลุ่มไลน์ไม่
ต้องถูกทาโทษเพราะไปถึงโรงเรี ยนช้า ขณะที่นกั เรี ยนของโรงเรี ยนที่มิได้มีครู ทาหน้าที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
และไม่อยูใ่ นกลุ่มไลน์เครื อข่ายฯ ต้องถูกทาโทษเพราะไปถึงโรงเรี ยนสาย

ภาพแสดง สถานการณ์ เหตุฉุกเฉินนา้ ท่ วมเส้ นทางรถรับส่ งนักเรียนพื้นทีอ่ าเภอแก่งหางแมว

ภาพแสดง เหตุฉุกเฉินช้ างป่ าอาละวาด โค่ นต้ นไม้ ขวางถนนในเส้ นทางรถรับส่ งนักเรียนพื้นทีอ่ าเภอแก่ งหางแมว
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จากผลการศึกษาใน 7 ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นนี้ บ่งชี้ให้เห็นว่า
1. การขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยน ด้วยกระบวนการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
จะต้องประกอบด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของ 4 ภาคีเครื อข่าย จะขาดภาคีเครื อข่ายใดเครื อข่ายหนึ่งไม่ได้
2. ภาคีเครื อข่ายเจ้าหน้าที่ขนส่ งและเจ้าหน้าที่ตารวจ เป็ นภาคีเครื อข่ายที่มีความสาคัญ ในการใช้อานาจ
ปกครองบังคับให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนทุกคนเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กของชมรมฯและเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
เพื่อเข้าสู ้กระบวนการคัดกรองรถและคัดกรองคนขับรถที่ มีความพร้ อม และยังเป็ นภาคีเครื อข่ายที่ ทาให้ภาคี
เครื อข่ายอื่นๆ มีความมัน่ ใจต่อสถานะของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนในระดับที่สูงด้วย และยังเป็ นภาคีเครื อข่าย
ที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่รถรับส่ งนักเรี ยนในสถานการณ์ฉุกเฉิ นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ ว
3. โรงเรี ย นทุ ก แห่ ง ในพื้ นที่ เครื อข่ า ยรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น ต้องเข้า ร่ วมเป็ นจุ ดจัดการด้วยกัน ซึ่ ง อาจ
ดาเนินการในรู ปของการแต่งตั้งคณะกรรมการประธานเครื อข่าย หรื อมอบหมายการทาหน้าที่ ก็ได้ และผูบ้ ริ หาร
ทุกโรงเรี ยนในเขตพื้นที่ตอ้ งแต่งตั้งให้มีครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายอย่างน้อยโรงเรี ยน
ละ 1 คน
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บทที่ 12 สรุปผลการศึกษา การนาผลการศึกษาไปปฏิบัติ และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั มาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยนในครั้งนี้ มีเป้ าหมายเพื่อศึกษา กระบวนการ
จัดการทางด้านความปลอดภัยของรถที่ ชาวบ้านนามาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ในมิ ติของรถรับส่ งนักเรี ยนที่ มี
ความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม มิติของคนขับรถที่มีความพร้อมในการขับรถทั้งความรู ้และทักษะ และในมิติ
ของกระบวนการควบคุมตรวจสอบและประเมินผล ซึ่ งเรี ยกว่า รู ปแบบ(Model) เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนโดยมี
โรงเรี ยนเป็ นจุ ดจัดการ ซึ่ งประกอบด้วย 4 ภาคี เครื อข่าย ได้แก่ ภาคี เครื อข่ายโรงเรี ยนและครู ที่ดูแลรถรั บส่ ง
นักเรี ยน ภาคีเครื อข่ายคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนโดยชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน ภาคีเครื อข่ายนักเรี ยนและผูป้ กครองที่
ใช้รถรั บ ส่ งนัก เรี ย น และภาคี เครื อข่ายเจ้าหน้าที่ ข นส่ งและเจ้าหน้าที่ ตารวจในพื้ น ที่ ว่าสามารถน ารู ป แบบ
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนที่โครงการศึกษาวิจยั ออกแบบขึ้นนี้ ไปใช้ในการแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยของรถ
รับส่ งนักเรี ยนได้หรื อไม่อย่างไร โดยการนารู ปแบบเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนนี้ ไปใช้จริ งในพื้นที่ศึกษานาร่ อง
จังหวัดจันทบุ รี ด้วยการจัดตั้งพื้นที่ เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ เป้ าหมาย แล้วศึกษาติดตามผลจากการ
ขับเคลื่ อนเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนในสถานการณ์ จริ งด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนาผลที่ได้จาก
การศึกษาวิเคราะห์แล้วสังเคราะห์เป็ นรู ปแบบเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ที่สามารถนาไปใช้ได้กบั ทุกบริ บทของ
พื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้ได้คาตอบที่ถูกต้องและมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด จึง ได้มีการศึกษาทบทวนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ศึกษาทบทวนวิเคราะห์อุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้นกับรถรับส่ งนักเรี ยน การจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนของ
โรงเรี ยนของเจ้าหน้าที่ ขนส่ งและเจ้าหน้าที่ ตารวจ ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายและผลกระทบที่
เกิ ดขึ้ น การจัดตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนและผลที่ เกิ ดขึ้ นจากการขับเคลื่ อนเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนใน
พื้นที่นาร่ องจังหวัดจันทบุรี เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อหาคาตอบดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
1. สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาทบทวนกฎหมาย พระราชบัญ ญัติ รถยนต์ พระราชบัญ ญัติ ก ารขนส่ ง ทางบก และ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก ทุกฉบับ ได้ขอ้ สรุ ปว่า
รถโรงเรี ยน หมายถึง รถของโรงเรี ยนหรื อบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตามกฎหมายขนส่ งเป็ นรถรับส่ ง
นักเรี ยน และโรงเรี ยนนามาใช้รับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยน ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลจากโรงเรี ยน
รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น หมายถึ ง รถทุ ก ประเภทที่ ช าวบ้า นมี อยู่และใช้ใ นชี วิ ต ประจาวัน หรื อ ในการ
ประกอบอาชีพ มาใช้รับจ้างผูป้ กครองรับส่ งนักเรี ยนไปโรงเรี ยนและกลับมายังบ้าน
ในการศึกษาวิจยั นี้ เรี ยกรถที่ชาวบ้านนามาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ว่า “รถรับส่ งนักเรี ยน”
เหตุผลความจาเป็ นที่จะต้องมีการศึกษาวิจยั เรื่ อง มาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยน เนื่ องจาก
ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา ได้มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นกับรถรับส่ งนักเรี ยนอย่างต่อเนื่ องทุกปี ทั้งที่เป็ นข่าวและไม่เป็ น
ข่าวทางสื่ อมวลชน โดยปราศจากความสนใจจากหน่ วยงานภาครั ฐที่ เกี่ ยวข้องและสั งคม ซึ่ งมี มุ มมองไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า เป็ นเรื่ องของความประมาทเหมือนกับอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารประจาทาง รถโดยสาร
สาธารณะ และรถยนต์ทวั่ ๆ ไป โดยไม่มีการฉุ กคิดถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่ติดตามมาจากการเกิดอุบตั ิเหตุ
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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แต่ดว้ ยสถานการณ์ ที่ถูกปล่อยปละละเลย เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ.2558 เวลาประมาณ 17.00 น. ที่
ตาบลไพรวัน อาเภอตากใบ จัง หวัดนราธิ วาส ได้เกิ ดเหตุ ก ับ รถที่ ช าวบ้านน ามาใช้รับ จ้างผูป้ กครองรั บ ส่ ง
นัก เรี ย น เสี ย หลัก ตกร่ อ งกลางถนนแล้ว ไปชนเข้า กับ ต้น ไม้อ ย่า งรุ น แรง เนื่ อ งจากคนขับ รถมี อ าการวู บ
(คาดว่าหลับใน) เป็ นเหตุให้นกั เรี ยนเสี ยชี วิตทันที ในที่เกิดเหตุ 3 ราย และเสี ยชี วิตในเวลาต่อมาอีก 6 ราย รวม
นักเรี ยนเสี ยชีวิต 9 ราย และได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 2 ราย ส่ วนคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนซึ่ งเป็ นประธานองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลไพรวัลย์และเป็ นหัวหน้าหน่วยกูภ้ ยั ได้เสี ยชีวติ ในที่เกิดเหตุ
ความสู ญ เสี ยจากการเสี ยชี วิตของนัก เรี ยน 9 ราย ในครั้ งนี้ หากคานวณมู ล ค่าความสู ญ เสี ยจากการ
เสี ยชี วิตและบาดเจ็บสาหัส จากอุบ ตั ิเหตุท างถนน ตามที่ สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ ไอ)
ได้ทาการศึกษาวิจยั ไว้ มูลค่าความสู ญเสี ยของผูเ้ สี ยชี วิต มีมูลค่าถึงรายละ 10 ล้านบาท และมูลค่าความสู ญเสี ย
ของผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีมูลค่ารายละ 3 ล้านบาท เมื่อรวมมูลค่าความสู ญเสี ยของนักเรี ยนที่เสี ยชี วิต 9 ราย
เป็ นจานวน 90 ล้านบาท กับมูลค่าความสู ญเสี ยของนักเรี ยนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย 6 ล้านบาท รวมเป็ น
มู ล ค่ าความสู ญ เสี ยในอุ บ ตั ิ เหตุ ค รั้ งนี้ 96 ล้านบาท นับ ว่ามี มู ล ค่ าความสู ญ เสี ยที่ ค านวณเป็ นเงิ นจานวนมาก
ในขณะที่ ผู ป้ กครองของนัก เรี ย นได้รับ เงิ น ชดเชยจากบริ ษ ัท ผู ร้ ั บ ท ากระกัน ตามพระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ รายละ 200,000 บาท สาหรับนักเรี ยนที่เสี ยชี วิต และที่ได้บาดเจ็บรายละ 50,000 บาท และ
เงินชดเชยเป็ นรายวันอีกวันละ 200 บาท เป็ นเวลาไม่เกิน 20 วัน
การสอบสวนอุบตั ิเหตุในครั้งนี้ ได้ขอ้ สรุ ปว่า คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นผูผ้ ิด แต่เนื่ องจากถึงแก่ความ
ตาย จึงไม่ตอ้ งถู กลงโทษ ซึ่ งเป็ นไปตามกลไกที่ หน่ วยงานของภาครัฐกาหนดไว้ คื อ การสอบสวนเพื่อหาตัว
ผูก้ ระทาผิด เพื่อการลงโทษตามกฎหมายพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 ประกอบด้วยประมวล
กฎหมายอาญา เท่ านั้น ส่ วนความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น นอกเหนื อจากเงิ น ชดเชยเยียวยาที่ ได้รับ จากบริ ษ ัท ผูร้ ั บ
ประกัน ภัย แล้ว ก็ เป็ นกรณี ที่ ผูป้ กครองของนัก เรี ย นที่ ไ ด้รับ บาดเจ็ บ สาหั ส และเสี ย ชี วิต จะได้ไ ปฟ้ อ งร้ อ ง
ดาเนินคดีแพ่งกับทายาทของคนขับรถที่เสี ยชีวติ ต่อไป
อุบตั ิเหตุรถรับส่ งนักเรี ยนที่ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาสนี้ นับว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาให้หน่ วยงาน
ราชการต่าง ๆ ได้แก่ กรมการขนส่ งทางบก สานักงานตารวจแห่ งชาติ กระทรวงศึกษาธิ การ องค์กรทางสังคม
เช่น มูลนิธิที่ไม่แสวงหากาไรหรื อการค้า องค์กรภาคสื่ อมวลชน และภาคประชาชน หันมาสนใจต่ออุบตั ิเหตุที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ นกั บ รถรั บ ส่ งนั ก เรี ยน และหาทางป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เกิ ด อุ บ ั ติ เหตุ ก ั บ รถรั บ ส่ งนั ก เรี ยนขึ้ นอี ก
โดยหน่ ว ยงานราชการก็ ใ ช้ วิ ธี ก ารบัง คับ ใช้ก ฎหมายที่ เข้ม งวดมากขึ้ น กวดขัน จับ กุ ม รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นที่
ขออนุ ญาตได้แต่ไม่ขออนุ ญาต หรื อขออนุ ญาตแล้วไปดัดแปลงตัวรถ หรื อที่ขออนุ ญาตไม่ได้แต่แอบลักลอบ
นามาใช้วิ่งรั บ ส่ งนัก เรี ยน โดยตั้งสมมุ ติฐานว่า เป็ นรถที่ มี อนั ตราย เนื่ องจากเป็ นการ ใช้รถที่ ไม่ ถูก ต้องตาม
ประเภทที่ จดทะเบี ยน(ใช้รถบรรทุ กเป็ นรถยนต์นั่ง) หรื อเป็ นรถดัดแปลง ซึ่ งตามข้อก าหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยนถือว่าเป็ นความผิด ได้แก่ ระเบียบกรมการขนส่ งทางบกว่าด้วยการขออนุ ญาตและการ
อนุ ญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน พ.ศ.2547 ประกอบด้วยบันทึกข้อความของกรมการขนส่ งทางบก
ที่ คค 0408/ว113 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554 เรื่ องยกเลิ กระเบี ยบกรมการขนส่ งทางบก และก าหนดแนวทาง
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ปฏิบตั ิการอนุญาตให้ใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ในขณะที่ภาคองค์กรทางสังคมต่าง ๆ ก็เริ่ มเข้ามามีบทบาทด้วย
การสร้างกระแสแรงกดดันทางสังคมให้หน่วยงานภาครัฐ ทาการปราบปรามกวดขันจับกุมรถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่
ขออนุ ญาตและที่ฝ่าฝื นนามาวิ่งรับส่ งนักเรี ยน โดยมีเหตุผลเดี ยวกันกับภาคราชการ คือ เป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนที่
ไม่ขออนุญาตและเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่ปลอดภัย
สาเหตุที่หลาย ๆ ฝ่ าย ต่างมุ่งเป้ าหมายไปยัง รถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่ขออนุญาตและรถดัดแปลง ว่าเป็ นรถ
ที่ ไม่ปลอดภัย นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนไม่ได้ เนื่ องจากอุบตั ิเหตุรถรับส่ งนักเรี ยนที่ เกิ ดเหตุ ข้ ึน ที่อาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิ วาสนั้น เป็ นรถที่ จดทะเบี ยนเป็ นรถยนต์กระบะบรรทุ ก หรื อรถยนต์ รย.3 ตามกฎหมายรถยนต์
ซึ่ งคนขับรถได้นารถกระบะบรรทุก รย.3 ไปใส่ หลังคาและเบาะที่ นั่งสาหรับใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ซึ่ งตาม
กฎหมายถือว่าเป็ นการดัดแปลงรถและใช้รถผิดไปจากที่จดทะเบียนรถ
ทั้งนี้ โดยไม่ มี หน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงานใด ฉุ ก คิ ดหรื อท าการศึ ก ษาวิจยั มาก่ อนว่า รถที่ จด
ทะเบียนเป็ นรถยนต์กระบะบรรทุ ก รย.3 แผ่นป้ ายทะเบียนรถพื้นสี ขาว ตัวหนังสื อสี เขียว กับรถที่จดทะเบี ยน
เป็ นรถยนต์นั่งส่ วนบุ คคล รย.2 แผ่นป้ ายทะเบี ยนรถพื้ นสี ขาว ตัวหนังสื อสี ฟ้ า นั้น ตัวรถมี ค วามแตกต่างกัน
หรื อไม่ หลังคารถและเบาะที่นงั่ ที่นาไปใส่ ในรถยนต์กระบะ รย.2 กับรถกระบะบรรทุก รย.3 มีความแตกต่าง
กันหรื อไม่ มี ความปลอดภัยต่างกันหรื อไม่ เพราะในความเป็ นจริ ง ตัวรถที่ นามาใช้จดทะเบี ยนเป็ นรถยนต์
กระบะ รย.2 และ รย.3 ก็คือรถยี่ห้อและมี ลกั ษณะเดี ยวกัน หากนาไปใส่ หลังคาและเบาะที่ นงั่ ก็มีรูปทรงของ
หลังคาแบบเดี ยวกันและอาจทามาจากร้านทาหลังคาเดี ยวกัน จะมีความปลอดภัยหรื อไม่ปลอดภัยแตกต่างกัน
อย่างไร และความแตกต่างตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายนั้น เป็ นความแตกต่างของตัวรถที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน
จนนาไปสู่ ความไม่ปลอดภัย หรื อเป็ นความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนใช้รถ
ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายของที่เจ้าหน้าที่ขนส่ ง เข้มงวดกวดขันจับกุมและลงโทษคนขับรถรับส่ ง
นัก เรี ย น(ตรวจ-จับ -ปรับ 2,000 บาท) ที่ นารถไม่ ถู ก ต้องและหรื อน ารถที่ ดัดแปลงสภาพมาใช้รับ จ้างรั บ ส่ ง
นัก เรี ยน ท่ ามกลางแรงกดดัน ด้วยการสร้ างกระแสทางสั ง คมขององค์ก รภาคเอกชนและสื่ อมวลชนต่ าง ๆ
ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่ถูกจับถูกปรับในลักษณะ
ที่ร้ายแรง จนทาให้เข็ดหลาบหรื อต้องเลิ กประกอบอาชี พขับรถรับส่ งนักเรี ยนแต่อย่างใด แต่ผลกระทบนี้ ได้
สร้างความเสี ยหายต่อนักเรี ยน ผูป้ กครองและโรงเรี ยน อย่างรุ นแรงมากกว่า เพราะนักเรี ยนไม่มีรถเดิ นทางไป
โรงเรี ยน รถโดยสารประจาทางในพื้นที่ก็ไม่มี นักเรี ยนต้องหยุดเรี ยน ต้องย้ายโรงเรี ยน ต้องลาออกจากการเป็ น
นักเรี ยน เป็ นที่เดือดร้อนแก่ผปู ้ กครองที่จะต้องหยุดงานหยุดการประกอบอาชี พ เพื่อไปรับส่ งนักเรี ยนที่โรงเรี ยน
ทั้งเช้าและเย็น ในขณะที่ทางโรงเรี ยนก็ได้รับผลกระทบหลายประการจากนักเรี ยนที่หยุดเรี ยนเพราะเหตุที่ไม่มี
รถเดินทางไปโรงเรี ยนด้วย
ในสถานการณ์ ความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้น ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยน กับ ความต้องและ
ความจาเป็ นของนักเรี ยนและผูป้ กครอง โดยมีเงื่อนไขที่สาคัญ คือ นักเรี ยนต้องไปโรงเรี ยน ต้องได้รับการศึกษา
ถ้าขาดเรี ยนก็จะหมดสิ ทธิ สอบ ต้องเรี ยนซ้ าชั้น หรื อต้องออกจากโรงเรี ยน ในเมื่อรถรับส่ งนักเรี ยนที่เคยใช้เป็ น
ยานพาหนะเดินทางไปโรงเรี ยนต้องเลิ กวิ่งเพราะถู กจับเพราะผิดกฎหมาย ในขณะที่รถโดยสารประจาทางใน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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พื้ น ที่ ก็ ไ ม่ มี นัก เรี ย นจะใช้รถจัก รยานยนต์เดิ น ทางไปโรงเรี ย นแทนการใช้รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น ก็ ไ ม่ มี ค วาม
ปลอดภัย ผูป้ กครองจะใช้รถจักรยานยนต์คนั เดียวไปรับส่ งบุตรหลานหลายคนไปโรงเรี ยน ก็เสี่ ยงต่อการเกิ ด
อุบตั ิเหตุหมู่ในครอบครัว หรื อที่เรี ยกว่า “ความตายยกล้อ”
จะเห็ นได้ว่า การดาเนิ นมาตรการบังคับ ใช้กฎหมายของกรมการขนส่ งทางบกและเจ้าหน้าที่ ตารวจ
เพื่อกวดขันจับกุมไม่ให้ชาวบ้านนารถที่ไม่ขออนุ ญาตหรื อรถที่ดดั แปลงไปใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน นั้น ไม่ได้
เกิดผลกระทบต่อคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนเพียงฝ่ ายเดียว หากแต่เกิดผลกระทบต่อนักเรี ยน ต่อผูป้ กครองนักเรี ยน
และต่อโรงเรี ยน ในลักษณะที่ รุนแรงมากกว่าผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นกับคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนได้รับ คนขับรถ
รั บ ส่ งนัก เรี ย นจะไม่ มี รายได้จากการรั บ ส่ งนัก เรี ย นอี ก ต่ อไป ซึ่ งเป็ นผลกระทบชั่วคราวที่ ไ ม่ รุนแรง เพราะ
คนขับ รถรั บ ส่ งนัก เรี ยนส่ วนใหญ่ ม กั จะมี รายได้มี อาชี พ หลัก อยู่แล้ว แต่ ผ ลกระทบต่ อนัก เรี ยนที่ ไ ม่ มี รถไป
โรงเรี ยนมีความรุ นแรงกว่า นักเรี ยนหลายคนจะต้องย้ายโรงเรี ยน จะต้องลาออกจากโรงเรี ยน และอาจจะต้อง
เสี ยชี วิตจากการนารถจักรยานยนต์ไปโรงเรี ยนแทนการใช้รถรับส่ งนักเรี ยน ผูป้ กครองจะต้องลาออกจากงาน
หรื อหยุดการทางานเพื่อไปรับส่ งบุตรหลาน กระทบต่อรายได้และการทางาน และอาจจะต้องสู ญเสี ยบุตรหลาน
หรื อสู ญเสี ยทั้งครอบครัวจากอุบตั ิเหตุ ในขณะที่ทางโรงเรี ยนจะต้องเปิ ดเรี ยนพิเศษให้กบั นักเรี ยนที่เรี ยนที่ตอ้ ง
หยุดเรี ยนเพราะไม่มีรถเดินทางมาโรงเรี ยน หรื อจะต้องทาเรื่ องย้ายออกย้ายเข้าของนักเรี ยน ในขณะที่เจ้าหน้าที่
ของกรมการขนส่ งทางบกและเจ้าหน้าที่ตารวจ จะได้รับความสาเร็ จซึ่ งบ่งบอกถึงขีดความสามารถในการทางาน
จากการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยผลงานจานวนตัวรถของรถรับส่ งนักเรี ยนที่มาขออนุ ญาตจากนายทะเบียนเพิ่มขึ้น
และจากจานวนตัวรถที่ทาการจับกุมรถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่ถูกต้องและปรับคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนนั้น
ในบริ บทความเป็ นจริ งในพื้นที่ แม้วา่ การเดินทางไปโรงเรี ยนด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน จะมีความเสี่ ยงต่อ
ความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่นกั เรี ยนและผูป้ กครองก็ไม่มีทางเลือก เพราะในพื้นที่ไม่มี
รถโดยสารประจาทางและรถโดยสารสาธารณะอื่น ๆ ให้บริ การในพื้นที่ และแม้ว่าจะมีรถโดยสารประจาทาง
ให้บริ การ แต่การบริ การก็ไม่ตอบสนองต่อความต้องการได้เที ยบเท่ากับ การบริ การของรถรับ ส่ งนักเรี ยนได้
ประกอบกับข้อจากัดต่าง ๆ ของผูป้ กครอง การประกอบอาชี พ รายได้ ฐานะความเป็ นอยู่ เวลาและค่าใช้จ่ายที่
จะต้องไปรั บ ส่ งบุ ตรหลานด้วยตนเอง และความไว้เนื้ อเชื่ อใจของผูป้ กครองนัก เรี ยนที่ มี ต่อคนขับ รถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนที่ เป็ นผูท้ ี่ อยู่ในชุ มชนหมู่บา้ นเดี ยวกันหรื อรู ้ จกั มักคุ น้ กัน นักเรี ยนกับผูป้ กครองจึงเต็มใจใช้รถรับส่ ง
นักเรี ยนเป็ นยานพาหนะในการเดิ นทางไปโรงเรี ยน เพื่อโอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางสังคมและการมี
คุณภาพชี วิตที่ดี เพราะเป็ นทางเลือกที่สามารถแก้ไขปั ญหาในด้านต่าง ๆ ให้กบั นักเรี ยนและผูป้ กครองได้อย่าง
เหมาะสมที่สุด ในที่ สุด ด้วยสถานการณ์ ทางสังคมที่ เกิ ดขึ้นจริ งในพื้นที่ และด้วยความผูกพันของคนที่ อยู่ใน
ชุ ม ชนสั ง คมเดี ย วกัน ที่ ต้อ งช่ ว ยเหลื อดู แลเกื้ อกู ล กัน ปั ญ หาให้ นัก เรี ย นมี รถเดิ น ทางไปโรงเรี ย นเพื่ อ ได้รับ
การศึกษา ย่อมสาคัญกว่า ปั ญหาการใช้รถที่ถูกต้องหรื อไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่เคยถูก
จับ ถู กปรับ หรื อถู กบอกว่า เป็ นรถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็ นรถดัดแปลงที่เป็ นความผิดตามกฎหมาย หรื อ
เป็ นรถที่ไม่มีความปลอดภัยตามกฎหมาย ก็นารถคันเดิมนั้นมาใช้รับส่ งนักเรี ยนไปโรงเรี ยนตามเดิม

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมาย หรื อเรี ยกอีกนัยหนึ่งว่า การจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรี ยนของกรมการ
ขนส่ งทางบก ที่ดาเนิ นการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ซึ่ งเป็ นปี ที่กรมการขนส่ งทางบกประกาศใช้ ระเบียบกรมการ
ขนส่ งทางบก ว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้ใช้รถในการรั บ จ้างรั บ ส่ งนัก เรี ยน พ.ศ.2547 จนถึ ง
ปั จจุบนั (พ.ศ.2561) นับเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 14 ปี ปรากฏว่า ในทุกจังหวัดภูมิภาคของประเทศไทย มีรถรับส่ ง
นักเรี ยนเกิดขึ้นมากมาย และคาดการณ์วา่ ทั้งประเทศในปี พ.ศ.2560 มีจานวนประมาณ 100,000 คัน ในขณะที่รถ
โดยสารประจาทางทุกหมวด ในปี พ.ศ.2560 มีจานวนจดทะเบียนสะสม 78,894 คัน(ข้อมูลจากกรมการขนส่ ง
ทางบก) รถรับส่ งนักเรี ยนจานวนประมาณ 100,000 คันนี้ คาดว่าเป็ นรถที่ขออนุ ญาตใช้รับส่ งนักเรี ยนจากนาย
ทะเบียนทัว่ ประเทศ ประมาณ 20,000 คัน ส่ วนที่เหลืออีกประมาณ 80,000 คัน ไม่ได้ขออนุ ญาต ซึ่ งรวมถึ งรถที่
ขออนุญาตไม่ได้และฝ่ าฝื นนามาวิง่ รับส่ งนักเรี ยน ด้วย
จากจานวนตัวเลขโดยประมาณการนี้ หากการจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรี ยนโดยกรมการขนส่ งทางบก
ด้วยการบังคับใช้กฎหมายบรรลุผล จานวนตัวเลขของรถที่ขออนุ ญาตใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนจากนายทะเบียน
ควรจะต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าจานวน 80,000 คัน ไม่ใช่ 20,000 คัน แต่อย่างไรก็ตามรถรับส่ งนักเรี ยนประมาณ
100,000 คันนี้ ส่ วนใหญ่ เป็ นรถที่ ไม่มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม แม้ว่าจะเป็ นรถที่ ขออนุ ญาต เพราะ
หลังจากที่รถผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถของสานักงานขนส่ งไปแล้ว ก็ไปทาการดัดแปลง
ตัวรถให้เป็ นไปตามความต้องการ จนท าให้ตวั รถอยู่ในระดับ ที่ ไ ม่ป ลอดภัย ซึ่ งจากการตรวจสอบรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนในพื้นที่ นาร่ องและในพื้นที่คู่ขนาน พบว่า รถรับส่ งนักเรี ยนที่ขออนุ ญาตและไม่ขออนุ ญาต ล้วนแต่มี
ความไม่ปลอดภัยทั้งสิ้ น เพราะไม่มีการควบคุมตรวจสอบหลังจากที่ได้ออกหนังสื ออนุญาตให้แล้ว ถ้าปล่อยให้
สถานการณ์เป็ นเช่นนี้ต่อไป รถรับส่ งนักเรี ยนที่เข้ามาวิ่งรับส่ งนักเรี ยนใหม่ ก็จะทาให้ตวั รถมีความไม่ปลอดภัย
ตั้งแต่เริ่ มนาออกวิง่ รับส่ งนักเรี ยน เพราะทาตามแบบอย่างของรถที่วงิ่ อยูก่ ่อนแล้ว
โครงการศึกษาวิจยั ได้ทาการศึกษาผลการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยนของกรมการ
ขนส่ งทางบก และศึกษาติ ดตามการจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนโดยเจ้าหน้าที่ ขนส่ งในพื้นที่ ศึกษานาร่ องจังหวัด
จันทบุรี และสานักงานขนส่ งในพื้นที่จงั หวัดคู่ขนาน และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ขนส่ งและคนขับรถรับส่ ง
นักเรี ยน และการตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ต่าง ๆ พบข้อมูลที่สาคัญ ซึ่ งเป็ นปั ญหาของการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยนของกรมการขนส่ งทางบก ดังนี้
1. ข้อก าหนดที่ เกี่ ยวกับ รถรั บ ส่ งนัก เรี ยนที่ กรมการขนส่ งทางบกยึดถื อปฏิ บ ตั ิ อยู่ในขณะนี้ เกิ ดขึ้ น
หลังจากที่ในพื้นที่ต่าง ๆ มีรถรับส่ งนักเรี ยนเกิดขึ้นมานานแล้ว การกาหนดให้เฉพาะรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล เกิน
7 คนแต่ไม่เกิ น 12 คน หรื อรถยนต์ รย.2 ขออนุ ญาตใช้รับส่ งนักเรี ยนได้ ขณะที่ รถประเภทอื่ น ๆ ซึ่ งมีจานวน
มากกว่าและวิ่งรั บ ส่ งนักเรี ยนมาเป็ นเวลานานแล้วไม่ ส ามารถขออนุ ญ าตใช้รับ ส่ งส่ งนัก เรี ยน จึ งท าให้เกิ ด
สภาวะระเบี ยบกฎหมายสวนทางและขัดแย้งกับข้อเท็จจริ งในบริ บ ทของพื้ นที่ ต่าง ๆ ท าให้ค นขับ รถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ และเกิดปั ญหาต่อการบังคับใช้กฎหมาย
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2. รถรับส่ งนักเรี ยนทุกคัน ทั้งที่ขออนุ ญาตและไม่ขออนุ ญาตหรื อขออนุ ญาตไม่ได้ ไม่มีความปลอดภัย
ตามหลักวิศวกรรม ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอสาหรับนามาใช้รับส่ งนักเรี ยน ส่ วนหนึ่ งมาจากความไม่รู้ของ
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและเกิ ดจากการไม่มีกลไกในการควบคุมและกากับดูแลจากกรมการขนส่ งทางบกและ
จากกระทรวงศึกษาธิ การในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรี ยนและสถานศึกษา
3. คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่ได้รับอนุ ญาตจากนายทะเบียน เมื่อได้รับหนังสื ออนุ ญาตแล้ว ก็จะไปทา
การแก้ไขดัดแปลงตัวรถให้เป็ นไปตามที่ ต้องการ และอยู่ในระดับ ที่ ไม่ มี ความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม
เนื่องจากไม่มีกลไกในการควบคุมและกากับดูแลหลังจากที่ได้รับหนังสื ออนุญาตแล้ว
4. การเข้ามาประกอบอาชี พใช้รถรับรับจ้างส่ งนักเรี ยนทาได้โดยง่าย ไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการใด ๆ จึง
ทาให้มีรถรับส่ งนักเรี ยนเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เปลี่ยนภาคการศึกษา
5. ผูท้ ี่เข้ามาประกอบอาชีพใหม่ ก็จะทาตัวรถให้เป็ นไปตามความต้องการ ตามแบบที่พบเห็นจากรถคัน
อื่น ๆ ที่วงิ่ รับส่ งนักเรี ยนอยูก่ ่อนแล้ว และอยูใ่ นระดับที่ไม่มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม
6. ข้อจากัดทางด้านทรัพยากรการบริ การ ทาให้สานักงานขนส่ งทุกจังหวัด ไม่สามารถจัดระเบียบรถ
รับส่ งนักเรี ยนได้โดยลาพังเพียงหน่วยงานเดียว จะต้องแสวงหาความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องกับรถ
รับส่ งนักเรี ยน และจากกลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่
7. การเกิดขึ้นของรถรับส่ งนักเรี ยน มิได้เกิดขึ้นจากความต้องการเพื่อมีรายได้เหมือนการประกอบการ
ขนส่ งต่าง ๆ หากแต่เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริ งซึ่ งเป็ นความต้องการของนักเรี ยนในพื้นที่ ที่ตอ้ งเดินทางไปโรงเรี ยน
และมีความเกี่ยวกันกับบุคคลหลายฝ่ ายในลักษณะพลวัตร การควบคุมและกากับดูแลหรื อการจัดระเบียบควรใช้
วิธีการทางสังคมนาข้อกาหนดกฎหมาย มากกว่าการใช้กฎหมายเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริ งทางสังคม
8. ข้อกาหนดตามแนวทางปฏิ บตั ิในการอนุ ญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ตาม
บันทึกกรมการขนส่ งทางบก ที่ คค 0408/ว253 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ข้อ 2. (1) (จ) ที่กาหนดให้ ผูข้ อต้องมี
หนังสื อรับรองการรับส่ งนักเรี ยนจากโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบคาขอ นั้น มีลกั ษณะ
เป็ นการบังคับให้โรงเรี ยนและสถานศึกษาต้องอยูใ่ นภาวะจายอมและไม่อาจปฏิเสธไม่ออกหนังสื อรับรองให้แก่
คนขับ รถที่ มี พ ฤติ ก รรมไม่ เหมาะสมหรื อ น ารถที่ ไ ม่ ป ลอดภัย มาใช้ วิ่ ง รั บ ส่ ง นัก เรี ย นได้ เพราะมิ ไ ด้มี ก าร
กาหนดให้เป็ นสิ ทธิ ฝ่ายเดียวของโรงเรี ยนในการที่จะออกหรื อไม่ออกหนังสื อรับรอง และกรมการขนส่ งทางบก
และกระทรวงศึกษาธิ การ ก็มิได้มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้เป็ นข้อพิจารณาสาหรับการออกหนังสื อรับรอง และใน
ประการสาคัญ แนวทางปฏิบตั ิในการอนุ ญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ฉบับดังที่กล่าวนี้ ก็
มิได้มีขอ้ กาหนดให้โรงเรี ยนมีอานาจหน้าที่ในการควบคุมและกากับดูแลคนขับรถและรถรับส่ งนักเรี ยนหลังจาก
ที่โรงเรี ยนออกหนังสื อรับรองไปแล้วได้แต่อย่างใด ซึ่ งในประเด็นต่างๆ นี้ โรงเรี ยนและสถานศึกษาหลายแห่ ง
จึงมีมุมมองว่า ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือของกรมการขนส่ งทางบกในการอ้างเหตุผลและความชอบธรรมในการออก
ใบอนุญาตให้แก่คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนว่า ผ่านการรับรองจากโรงเรี ยนและสถานศึกษามาแล้ว
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9. โรงเรี ยนและสถานศึ ก ษาหลายแห่ งที่ อยู่ตามอาเภอรอบนอกและตาบล ส่ วนใหญ่ จะมี รถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนที่ มิ ใช่ รถยนต์ รย.2 นั่งเกิ น 7 คน แต่ ไม่ เกิ น 12 คน และโรงเรี ยนก็เห็ นสมควรให้รถรั บ ส่ งนัก เรี ย น
เหล่านี้ ใช้รับส่ งนักเรี ยนของโรงเรี ยนได้ จึงออกหนังสื อรับรองการเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนเพื่อให้คนขับรถนาไป
เป็ นหลักฐานการขออนุ ญาตใช้รับ ส่ งนักเรี ยนจากนายทะเบียน แต่ก็ไม่สามารถขออนุ ญาตได้ เพราะไม่ถูกต้อง
ตามแนวทางปฏิ บ ตั ิ ในการอนุ ญ าตให้ ใช้รถยนต์ส่ วนบุ คคลรั บ จ้างรั บ ส่ งนัก เรี ยนของกรมการขนส่ งทางบก
ซึ่ งในกรณี น้ ี โรงเรี ยนและสถานศึกษาหลายแห่ งมีมุมมองว่า กรมการขนส่ งทางบกควรออกระเบียบที่สอดคล้อง
กับ บริ บ ทในพื้ นที่ และรถโดยสารประจาทางก็ไ ม่มี ให้ บ ริ ก าร และในเมื่ อกรมการขนส่ งทางบกก าหนดให้
โรงเรี ยนต้องเป็ นผูอ้ อกหนังสื อรับรองการเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนแล้ว กรมการขนส่ งทางบกก็ควรต้องยอมรับการ
ตัดสิ นใจของโรงเรี ยนและสถานศึกษา และต้องออกหนังสื ออนุ ญาตให้ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนแก่รถคันที่โรงเรี ยน
หรื อสถานศึกษาออกหนังสื อรับรองให้ ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม
จะเห็นว่า ปั ญหาทั้ง 9 ประการ ดังที่กล่าวมานี้ ส่ งผลให้เกิดสภาวะที่ไร้ระเบียบ คือ ไม่สามารถควบคุม
และกากับดู แลรถรับส่ งนักเรี ยนให้มีความปลอดภัย และไม่สามารถให้ขออนุ ญาตเพื่อทราบตัวตนได้ แต่ใน
ขณะเดียวกัน ก็จะปล่อยให้เกิดสภาวะไร้ระเบียบนี้ ต่อไปไม่ได้ เพราะผลที่จะเกิดขึ้น เป็ นความเสี ยหายที่ร้ายแรง
คือ ความไม่ปลอดภัยของนักเรี ยนที่อยูบ่ นรถ ดังที่ได้เคยกล่าวไว้วา่ “จับก็ไม่ได้ ปล่อยก็ไม่ได้”
อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดของกรมการขนส่ งทางบก ก็มิได้ทาให้ อุบตั ิเหตุของ
รถรับส่ งนักเรี ยนลดน้อยลงไป ในปี พ.ศ.2560 รถรับส่ งนักเรี ยนเกิดอุบตั ิเหตุ จานวน 30 ครั้ง มีนกั เรี ยนเสี ยชี วิต
7 คน บาดเจ็บรวม 386 คน แยกเป็ นบาดเจ็บสาหัส 23 คน และบาดเจ็บไม่สาหัส 363 คน อุบตั ิเหตุจานวน 30
ครั้งนี้ แยกเป็ นอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นจากฝ่ ายผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยน จานวน 16 ครั้ง 5 ลักษณะความผิด
ลักษณะความผิด (ประเภท)

จานวน (ครั้ง)

บาดเจ็บ (คน)

สภาพรถรับส่งนักเรี ยน
โรคประจาตัวคนขับรถ
ละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นฝ่ ายผิด ไม่มีคู่กรณี
เป็ นฝ่ ายผิด มีคู่กรณี

1
1
2
8
4

22
14
0
128
66

0
0
0
13
0

0
0
2
2
0

16

230

13

4

รวม

บาดเจ็บสาหัส(คน) เสี ยชีวติ (คน)

อุบตั ิเหตุรถรับส่ งนักเรี ยนในปี พ.ศ.2560 ที่เกิดจากคนขับรถคู่กรณี 14 ครั้ง 3 ลักษณะความผิด
ลักษณะความผิด (ประเภท)
จานวน (ครั้ง)
บาดเจ็บ (คน) บาดเจ็บสาหัส(คน) เสี ยชีวติ (คน)
ชนท้ายรถรับส่งนักเรี ยน
เลี้ยวตัดหน้ารถรับส่งนักเรี ยน
ข้ามเลนชนรถรับส่งนักเรี ยน

รวม

11
1
2

81
30
9

9
0
3

3
0
0

14

133

12

3
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มี ขอ้ น่ าสั งเกตที่ น่าสนใจว่า อุ บ ตั ิ เหตุ รถรั บส่ งนักเรี ยนที่ เกิ ดขึ้ นในปี พ.ศ.2560 นี้ จานวน 30 ครั้ งนี้
ประกอบด้วย รถที่ขออนุญาตใช้รับส่ งนักเรี ยนจากนายทะเบียน รถที่ไม่ได้ขออนุญาต รถที่ขออนุ ญาตไม่ได้ และ
รถโดยสารตามกฎหมายการขนส่ งทางบก รวมถึงรถโรงเรี ยนตามกฎหมายการขนส่ งทางบกด้วย ซึ่ งบ่งชี้ให้เห็น
อย่างประจักษ์ชดั ว่า รถทุกประเภทที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน มีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนได้ตลอดเวลา ไม่จาเพาะว่า
จะต้องเป็ นรถที่ไม่ได้ขออนุญาตหรื อรถดัดแปลงเท่านั้น ที่จะต้องเกิดอุบตั ิ ส่ วนรถที่ขออนุ ญาตจากนายทะเบียน
ไม่เกิดอุบตั ิเหตุ อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีรถดัดแปลงสภาพแล้วนามาใช้รับส่ งนักเรี ยนได้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน
สถานการณ์ อุบตั ิของรถรับส่ งนักเรี ยนในปี พ.ศ.2560 บ่งชี้ ให้เห็ นว่า เหตุปัจจัยที่เป็ นแรงกระตุน้ และ
ส่ งผลให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนกับรถรับส่ งนักเรี ยน ประกอบด้วยด้วยเหตุผลหลักที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. รถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน ยังไม่มีความปลอดภัยเพียงสาหรับการนามาใช้รับส่ งนักเรี ยน
2. คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ยังไม่มีความพร้อมต่อการทาหน้าที่ท้ งั ในด้านของความรู ้และทักษะการ
ขับรถที่ปลอดภัย
3. ไม่มีการจัดการให้รถรับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัย และคนขับรถมีความพร้อมต่อการทาหน้าที่
ด้วยเหตุต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ โครงการศึกษาวิจยั ฯ จึงได้ออกแบบกระบวนการจัดการทางด้าน
ความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับรถรับส่ งนักเรี ยน มาทา
หน้าที่ร่วมกันในการจัดการด้านความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน ตั้งแต่เริ่ มเข้ามาประกอบอาชีพ ระหว่างใช้
รถรับส่ งนักเรี ยน และหลังจากเสร็ จสิ้ นการรับส่ งนักเรี ยนแล้ว ในรู ปแบบเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน และใน
ฐานะที่ โรงเรี ยนโดยครู ของโรงเรี ยน จะพบเห็ นการรั บส่ งนักเรี ยนทุ กวันในช่ วงเช้าและเย็น มี ความรู ้ จกั และ
สัมพันธ์กบั คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนดี กว่าเจ้าหน้าที่ขนส่ งและเจ้าหน้าที่ตารวจ จึงให้โรงเรี ยนทาหน้าที่เป็ นจุด
จัดการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ซึ่ งประกอบด้วยภาคีเครื อข่าย
ภาคีเครื อข่ายโรงเรี ยนและครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
ภาคีเครื อข่ายนักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนและผูป้ กครอง
ภาคีเครื อข่ายคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนโดยชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน และ
ภาคีเครื อข่ายเจ้าหน้าที่ขนส่ งและเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

12-8

โครงการศึกษาวิจยั : การขับเคลือ่ นมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรี ยน

รู ปแบบเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน เป็ นรู ปแบบ(Model) จัดการความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยนใน
3 มิติ ได้แก่

รถรับส่ง
นักเรี ยน

คนขับรถ
คนดูแล

กระบวน
การจัดการ

ความ
ปลอดภัยรถ
รั บส่ งนักเรี ยน

รถรับส่ งนักเรี ยนปลอดภัย หมายถึง ตัวรถที่ได้รับการออกแบบจัดทาเพิ่มขึ้นจากรถปกติทวั่ ไป โดยตัว
รถรับส่ งนักเรี ยนจะต้องทาหน้าที่เป็ นเกราะคุม้ ครองป้ องกัน มิให้นกั เรี ยนกระเด็นหลุดออกมานอกตัวรถและไม่
ทาให้เกิดอันตรายแก่นกั เรี ยนในขณะที่เกิดอุบตั ิเหตุ
คนขับ รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น หมายถึ ง คนขับ รถที่ มี ค วามรู ้ และทัก ษะในการขับ รถให้ป ลอดภัย และ
สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้ปลอดภัยได้ตลอดเวลา ผ่านการคัดกรองและตรวจสอบประวัติ
กระบวนการจัดการ หมายถึง การจัดการให้รถรับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัย คนขับรถมีความพร้อม
ต่อการท าหน้าที่ และการควบคุ ม ตรวจสอบและประเมิ นผลอย่างเป็ นระบบ ด้วยรู ป แบบเครื อข่ ายรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนโดยมีโรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการ
เครื อ ข่ ายรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น เป็ นรู ป แบบที่ ต่ อ ยอดมาจากรู ป แบบการจัด การรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นของ
โรงเรี ยนต่าง ๆ ที่มีอยูแ่ ล้ว ระหว่างโรงเรี ยนกับกลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน เช่น โรงเรี ยนบางปลาม้าสู งสุ มาร
ผดุ งวิทย์ จังหวัดสุ พรรณบุรี โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยา 2 จังหวัดสงขลา โดยนาภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่ ง
นักเรี ยนทุกภาคส่ วน มาร่ วมกันจัดการทางด้านความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยนร่ วมกัน
รู ปแบบการจัดการความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยนด้วยเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน โดยมีโรงเรี ยน
เป็ นจุดจัดการนี้ เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนที่ประกอบด้วย 4 ภาคีเครื อข่าย จะทาหน้าที่ในการ
1. ควบคุ มตรวจสอบการใช้รถรับ ส่ งนักเรี ยน โดยกาหนดมาตรฐานของรถทุกประเภทที่นามาใช้
รับส่ งนักเรี ยนที่ตอ้ งมีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม มีการตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2. ควบคุมตรวจสอบการการเข้ามาประกอบอาชี พขับรถรับส่ งนักเรี ยน การคัดกรองและตรวจสอบ
ประวัติ การพัฒนาความรู ้และทักษะ รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการทาหน้าที่ของคนขับรถ
3. กาหนดมาตรการและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับ การบริ หารจัดการและการขับเคลื่ อนความ
ปลอดภัย การของการนารถมาใช้รับ ส่ งนัก เรี ยน ขั้น ตอนและวิธี ก ารตรวจสอบและประเมิ นผล และการน า
แอพพลิเคชัน่ และเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ระบบไลน์ มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการควบคุมตรวจสอบและติดตาม
การรับส่ งนักเรี ยน เพื่อสร้างระบบความปลอดภัยให้แก่นกั เรี ยนในระหว่างเดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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จากการสัมภาษณ์ และสอบถามความคิ ดเห็ นจากผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับรถรั บส่ งนักเรี ยน ที่ เป็ นภาค
ประชาชน ประกอบด้วย นักเรี ยนและผูป้ กครองที่ ใช้รถรั บส่ งนักเรี ยน ผูป้ ระกอบการรถโดยสารประจาทาง
คนขับรถโดยสารประจาทาง และภาครัฐ ซึ่ งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ขนส่ ง เจ้าหน้าที่ตารวจ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู
และเจ้าหน้าที่ ข องส่ วนราชการต่างๆ และจากการจัดประชุ ม พบว่า มี การตอบรั บที่ ดีและเห็ นด้วยในการนา
รู ปแบบเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนที่มีโรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการ มาใช้ในการจัดการทางด้านความปลอดภัยของรถ
รับส่ งนักเรี ยน เนื่ องจากเห็นว่า สามารถส่ งผลให้การใช้รถรับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัยขึ้น แต่ยงั มีความเป็ น
ห่วงในเรื่ องของการขับเคลื่อนเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนต่อไป หลังจากเสร็ จสิ้ นโครงการศึกษาวิจยั แล้ว
โครงการศึกษาวิจยั ได้จดั ตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่จงั หวัดจันทบุรี จานวน 7 พื้นที่ ได้พบ
ข้อจากัดในการจัดตั้งภาคี เครื อข่ายที่ ไม่สามารถจัดตั้งให้ครบทั้ง 4 ภาคี เครื อข่ายได้อย่างสมบู รณ์ ส่ งผลให้มี
ข้อจากัดในการขับเคลื่อนเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนใน 7 พื้นที่
ผลการขับ เคลื่ อนเครื อข่ายรถรั บส่ งนัก เรี ยน ด้วยข้อจากัดทางด้านภาคี เครื อข่ ายที่ ไม่ ครบถ้วน และ
ข้อจากัดทางด้านอื่น ๆ ที่เป็ นผลต่อเนื่อง ได้ขอ้ สรุ ปสาคัญที่บ่งชี้ได้วา่
1. การขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยน ด้วยกระบวนการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
จะต้องประกอบด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของ 4 ภาคีเครื อข่าย จะขาดภาคีเครื อข่ายใดเครื อข่ายหนึ่งไม่ได้
2. ภาคีเครื อข่ายเจ้าหน้าที่ขนส่ งและเจ้าหน้าที่ตารวจ เป็ นภาคีเครื อข่ายที่มีความสาคัญ ในการใช้อานาจ
ปกครองบังคับให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนทุกคนเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของชมรมฯและเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
เพื่อเข้าสู่ กระบวนการคัดกรองรถและคนขับรถที่ มีความพร้ อม และยังเป็ นภาคีเครื อข่ายที่ ทาให้ภาคี เครื อข่าย
อื่นๆ มีความมัน่ ใจต่อสถานะของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนในระดับที่สูงด้วย
3. การขับเคลื่ อนในระดับพื้ นที่ จะต้องประกอบด้วยภาคี เครื อข่ายชมรมรถรั บส่ งนักเรี ยน และภาคี
เครื อข่ายโรงเรี ยนโดยครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน ที่จะต้องดาเนินการร่ วมกันในลักษณะพลวัตรต่อกัน

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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เครื อข่าย
อ.เมือง/แหลมสิงห์
อ.ท่าใหม่
อ.สอยดาว
อ.มะขาม
อ.ขลุง
อ.แก่งหางแมว
บ้านเนินจาปา

จุดจัดการ
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี

ครู ดูแลฯ
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี

ชมรมฯ
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

ขนส่ง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ตารวจ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

นักเรี ยน
ไม่มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
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ผูป้ กครอง
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

โครงการศึกษาวิจยั ฯ ได้จดั ประชุมผู ้ ที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่ งนักเรี ยน และส่ วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
พบว่า มีการตอบรับที่ดีและเห็นด้วยกับกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ที่โครงการศึกษาวิจยั ออกแบบและนาไป
ทดลองใช้ ดังนี้
1) มาตรฐานรถที่นามาใช้ รับ ส่ งนั กเรี ยน ในการศึ กษาวิจยั นี้ ได้แยกรถทุ กประเภทที่ นามาใช้รับ ส่ ง
นัก เรี ย น เป็ น 2 ลัก ษณะ คื อ รถลัก ษณะกระบะ และรถลัก ษณะตู ้ท รงสี่ เหลี่ ย ม และมี ข ้อ ก าหนดทางด้า น
มาตรฐานตัวรถที่ปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม ดังนี้
รถลักษณะกระบะ

รถลักษณะตูท้ รงสี่ เหลี่ยม

ป้ ายข้อความ รถรับส่งนักเรี ยน
ไฟสัญญาณกระพริ บสี เหลืองอาพัน
เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาเป็ น เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ไฟฉาย เชือก ชุดปฐมพยาบาล
โทรศัพท์ที่ใช้แอพพลิเคชัน่ และระบบไลน์ และเปิ ดใช้ในขณะรถวิง่
กรณี ติดฟิ ล์มกรองแสง ต้องมองเห็นภายในได้โดยสะดวก และไม่ใช้ฟิล์มแบบสะท้อนแสง(ปรอท)
มีประกันตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ ประเภทรับจ้างหรื อให้เช่าตามจานวนนักเรี ยนบนรถ
มีประตูปิดเปิ ดที่ก้ นั กันตก ระบบกลอนล็อค 2 ชั้น
ที่นงั่ เป็ นแบบแถวตอน ตามความกว้างของรถ
เสี ยงสัญญาณเตือนประตูทา้ ยรถปิ ดไม่สนิทหรื อเปิ ดขณะรถวิง่
ที่นงั่ ยึดติดกับตัวรถ และไม่มีเก้าอี้เสริ ม
ที่นงั่ แถวกลางยึดติดกับตัวรถ
มีเข็มขัดนิรภัย
ไม่ต่อเติมที่นงั่ ท้ายรถ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเครื อข่าย
รถที่มีประตูฉุกเฉิ น ต้องใช้การได้

2) คุณสมบัติของคนขับรถรับส่ งนักเรียน
1) เป็ นสมาชิกชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนและเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
2) ผ่านการตรวจสอบและคัดกรองประวัติจากคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
3) มีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน
4) ไม่มีโรคประจาตัวหรื อเป็ นโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการขับรถ
5) ไม่เป็ นผูท้ ี่มีพฤติกรรมเสี ยหายกับนักเรี ยนในระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่ขบั รถรับส่ งนักเรี ยน
6) ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกประเมินให้พน้ สภาพจากการเป็ นคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน
7) ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนปลดออกจากการเป็ นสมาชิก

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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3) กระบวนการจัดการทางด้ านความปลอดภัย โครงการศึกษาวิจยั ได้ออกแบบขั้นตอนและวิธีการ
จัดการทางด้านความปลอดภัยของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ด้วยการตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็ นระยะ
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับรถรับส่ งนักเรี ยนก็เห็นด้วยกับกระบวนการจัดการทางถ้านความปลอดภัย ดังนี้
1) รถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนและคนขับรถ ต้องผ่านการคัดกรองและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน และครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่เครื อข่าย ว่าเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
2) ผูข้ บั รถทุกคนต้องมีและใช้โทรศัพท์ที่ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ ระบบติดตามตัวและระบบไลน์ และ
ต้องเปิ ดใช้ระหว่างวิง่ รถรับส่ งนักเรี ยน พร้อมทั้งรายงานการรับส่ งนักเรี ยนตามวิธีการที่กาหนด
3) มีหัวหน้านักเรี ยนประจารถและผูช้ ่ วย ถ้าไม่มี ในรถต้องมี คนดู แลนักเรี ยนที่ มีอายุไม่น้อยกว่า
18 ปี และมีและใช้โทรศัพท์ที่ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ ระบบติดตามตัวและระบบไลน์ได้
4) เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นผูอ้ นุ ญาตหรื อไม่อนุ ญาตให้ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน ตามหลักเกณฑ์
และเงื่ อ นไขที่ เครื อ ข่ า ยรถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย นก าหนดขึ้ น ก่ อ นเปิ ดภาคการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่า 15 วัน โดยการ
ดาเนินการของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
5) มีการประเมินรถและคนขับรถ เดือนละ 1 ครั้ง โดยนักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนและครู ที่ดูแลรถ
รับส่ งนักเรี ยน
6) รถหรื อคนขับรถที่ ไม่ผ่านการประเมิ นในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งติ ดต่อกันเกิ น 2 ครั้ง ขึ้ นไป จะต้อง
ได้รับการพิจารณาลงโทษจากเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนตามที่กาหนดไว้
4) คู่มือการทาหน้ าที่ โครงการศึกษาวิจยั ฯ ได้ออกแบบคู่มือการทาหน้าที่ ของภาคเครื อข่ายรถรับส่ ง
นักเรี ยน โดยกาหนดให้ คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน นักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน นักเรี ยนที่ทาหน้าที่เป็ นหัวหน้า
นักเรี ยนประจารถและผูช้ ่ วย(ทาหน้าที่ เสมื อนคนดู แลนักเรี ยน) และผูเ้ กี่ ยวข้อง มี หน้าที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตามคู่มือที่
กาหนดให้ ซึ่ งผลจากการทดลองนาคู่มือไปใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ ปรากฏว่าได้รับการตอบรับและเห็นด้วย
กับการนาไปใช้เป็ นข้อปฏิบตั ิของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ได้แก่
1) คู่มือเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
2) คู่มือโรงเรี ยน
3) คู่มือครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
4) คู่มือชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
5) คู่มือคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน
6) คู่มือหัวหน้านักเรี ยนประจารถและผูช้ ่วย
7) คู่มือนักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนและผูป้ กครอง
ส่ วนคู่มือเจ้าหน้าที่ขนส่ งและเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่สามารถจัดทาคู่มือได้ เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ขนส่ ง
และเจ้าหน้าที่ตารวจเข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่าย
จะเห็ นว่า รู ป แบบ(Model) เครื อข่ายรถรั บส่ งนักเรี ยนโดยมี โรงเรี ยนเป็ นจุ ดจัดการ เป็ นรู ปแบบการ
จัดการทางด้านความปลอดภัยของรถทุกประเภทที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน เพื่อให้รถมีความปลอดภัยตามหลัก
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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วิศวกรรม ตัวรถต้องสามารถปกป้ องคุม้ ครองนักเรี ยนที่อยูใ่ นรถให้มีความปลอดภัยได้ตลอดเวลา ในยามที่เกิ ด
อุบตั ิเหตุ ตัวรถรับส่ งนักเรี ยนคันนั้นก็ตอ้ งเป็ นเกราะกาบังคุม้ ครองนักเรี ยน มิให้นกั เรี ยนกระเด็นหลุดออกนอก
ตัวรถ และไม่ มี ส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของตัวรถไปท าอันตรายแก่ นัก เรี ยน และท าให้นัก เรี ย นได้รับ การบาดเจ็บ
น้อยลงหรื อไม่ได้รับบาดเจ็บเลย
คาว่า รถทุ กประเภท จึ งมี ค วามหมายใน 2 ประการ กล่ าวคื อ ความหมายแรก หมายถึ ง รถทุ กคัน ที่
นามาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ทั้งรถกระบะ รถตู ้ รถบัส ความหมายที่สอง หมายถึ ง รถที่ขออนุ ญาตใช้รับส่ ง
นักเรี ยน และรถที่ไม่ขออนุญาตใช้รับส่ งนักเรี ยน
การขับเคลื่อนรู ปแบบ(Model) เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน เป็ นการบูรณาการบทบาทอานาจหน้าที่ของ
ทั้ง 4 ภาคีเครื อข่าย ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วม กาหนดบทบาทอานาจหน้าที่ให้สอดคล้องสัมพันธ์และเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน ตามกระบวนการและขั้นตอนของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
หลักการสาคัญของการจัดการทางด้านความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยนของรู ปแบบ(Model) เครื อข่าย
รถรับส่ งนักเรี ยน คือ
1) นักเรี ยนมีรถเดินทางไปโรงเรี ยนด้วยรถคันเดิม
2) รถคันเดิมนั้น มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมและตามมาตรการที่กาหนด
3) มีโรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
เหตุ ผลส าคัญ ที่ รูป แบบ(Model) เครื อข่ ายรถรั บ ส่ งนัก เรี ย น ให้ รถคัน เดิ ม ที่ ช าวบ้านน ามาใช้รับ ส่ ง
นักเรี ยน ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ น รถยนต์ รย.3 รถยนต์บรรทุ กบุ คคล ทะเบี ยน 80 ตามกฎหมายการขนส่ งทางบก
หรื อรถอื่ นๆ ใช้รับส่ งนักเรี ยนได้ต่อไปนั้น เนื่ องจากเหตุ ผลทางด้านความสัมพันธ์ ของผูป้ กครองนักเรี ยนกับ
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ที่รู้จกั และอยูใ่ นพื้นที่ชุมชนเดี ยวกัน มีความไว้ใจและเชื่ อใจกัน เพราะคนขับรถรับส่ ง
นักเรี ยนคนนั้น จะต้องทาหน้าที่ขบั รถให้บุตรหลานของผูป้ กครองไปโรงเรี ยนและรับกลับมายังบ้าน เป็ นเวลา
หลายปี ติดต่อกันตั้งแต่เข้าเรี ยนจนจบการศึกษา ซึ่ งอาจจะเป็ น 6 ปี 9 ปี หรื อ 12 ปี และคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน
ยังจะต้องทาหน้าที่เสมือนเป็ นพ่อแม่ผปู ้ กครองด้วยตลอดเวลาที่นกั เรี ยนอยูบ่ นรถคันนั้นด้วย ซึ่ งเป็ นพฤติกรรม
ทางสังคมชุ มชนที่เป็ นวิถีเฉพาะของรถรับส่ งนักเรี ยน ที่คนขับรถรถโดยสารประจาทางหรื อรถสาธารณะอย่าง
อื่น ๆ ไม่สามารถทาหรื อให้บริ การเช่นนี้ได้
ด้วยเหตุ น้ ี การตรวจจับ ห้ามรถที่ ไม่ถูกต้อง ห้ามรถที่ ไม่ขออนุ ญาตหรื อห้ามรถที่ ดดั แปลง ไม่ให้วิ่ง
รับส่ งนักเรี ยนต่อไป จึงส่ งผลให้คนขับรถไม่สามารถทาหน้าที่ขบั รถรับส่ งนักเรี ยนต่อไปได้ เพราะชาวบ้านที่
นารถมารับจ้างรับส่ งนักเรี ยนจะมีรถเพียงคันเดี ยว คันที่ใช้ในการประกอบอาชี พหรื อใช้ในชี วิตประจาวัน ก็คือ
รถคันเดียวกับที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน และเมื่อขับรถรับส่ งนักเรี ยนต่อไปไม่ได้ การทาหน้าที่ของคนขับรถใน
การดูแลนักเรี ยนที่เปรี ยบเสมือนเป็ นพ่อแม่เป็ นผูป้ กครองตามที่ผปู ้ กครองนักเรี ยนมอบหมายมานั้น ก็ตอ้ งยุติลง
และถ้ามีรถรับส่ งนักเรี ยนคันใหม่เกิดขึ้น โดยผูป้ กครองและนักเรี ยนไม่รู้จกั คนขับรถคนใหม่น้ นั เลย ก็เป็ นการ
ยากที่จะให้ผปู ้ กครองนักเรี ยนให้นกั เรี ยนเดินทางมากับรถรับส่ งนักเรี ยนคันใหม่น้ นั
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ดังนั้น โครงการศึกษาวิจยั ฯ จึงกาหนดแนวทางให้รถคันเดิมที่ใช้รับส่ งนักเรี ยนอยูน่ ้ นั สามารถใช้รับส่ ง
นัก เรี ย นได้ต่ อไป เพราะคนขับ รถคนเดิ ม นั้น ก็ ย งั ท าหน้า ที่ ข ับ รถและท าหน้ าที่ เสมื อ นเป็ นพ่ อ เป็ นแม่ เป็ น
ผูป้ กครองของนักเรี ยนได้ต่อไป เพียงแต่นากระบวนการจัดการ ทาให้รถรับส่ งนักเรี ยนคั้นนั้นมีความปลอดภัย
ตามหลักวิศวกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีความปลอดภัยเพียงพอต่อการนามาใช้รับส่ งนักเรี ยน และคนขับรถที่มีความ
พร้ อมต่ อการทาหน้าที่ รู ป แบบ(Model) เครื อข่ายรถรั บ ส่ งนักเรี ยน นี้ เป็ นรู ป แบบการจัดระเบี ยบรถรับ ส่ ง
นักเรี ยนที่กาหนดขึ้นใหม่ และมีความแตกต่างจากการจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนที่กรมการขนส่ งทางบกใช้ปฏิบตั ิ
อยูใ่ นปั จจุบนั ซึ่ งความแตกต่างในประเด็นที่สาคัญ มีดงั นี้
ประเด็น

เปรี ยบเทียบประเด็นการจัดการความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยน
แนวทางของกรมการขนส่ งทางบก
เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน

ประเภทของรถ
ความปลอดภัยของตัวรถ
จานวนนักเรี ยนบนรถ
คุณสมบัติคนขับ
คนดูแลนักเรี ยน
เครื่ องมือควบคุมและติดตาม
กระบวนการจัดการ
การตรวจสอบและประเมินผล

ผูป้ ฏิบตั ิ

นัง่ ส่วนบุคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย.2
มาตรฐานจดทะเบียนและชาระภาษี
10 คน
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เกิน 3 ปี
อายุ 18 ปี ขึ้นไป
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก

ทุกประเภท
ความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม
ตามความเหมาะสมของรถ
ใบอนุญาตขับขี่ ความรู ้และทักษะ
หัวหน้านักเรี ยนประจารถและผูช้ ่วย
แอพพลิเคชัน่ และ ระบบไลน์
มาตรการ คู่มือ ชุดความรู ้
ประเมินผลทุก 1 เดือน
4 ภาคีเครื อข่ายรถรับส่งนักเรี ยน
- โรงเรี ยน โดยผูบ้ ริ หารและครู
- นักเรี ยนและผูป้ กครอง
- คนขับรถรับส่งนักเรี ยน โดยชมรมฯ
- เจ้าหน้าที่ขนส่งและเจ้าหน้าที่ตารวจ

หลังจากที่โครงการศึกษาวิจยั ได้จดั ตั้งเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ใน 7 พื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีแล้ว
และมีการติดตามการขับเคลื่อนเครื อข่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งนาเสนอปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการขับเคลื่อน
เครื อข่าย ไปยังกรมการขนส่ งทางบก เพื่อหารื อแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ร่ วมกัน ทั้งในด้านของการแก้ไขข้อกาหนด
ตามแนวทางปฏิบตั ิในการอนุ ญาตให้ใช้รถยนต์รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน พ.ศ.2559 ของกรมการขนส่ งทางบก และ
ในด้านของการขับเคลื่อนเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของงานวิชาการ งาน
ตรวจสภาพรถ และงานทะเบียนรถ เพื่อเป็ นการทดลองรู ปแบบการจัดการทางด้านความปลอดภัยในรู ปแบบของ
“จันทบุรีโมเดล” เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนปลอดภัย
ต่อมา กรมการขนส่ งทางบก โดยท่ านสนิ ท พรหมวงษ์ อธิ บ ดี ก รมการขนส่ งทางบก ได้กาหนดให้
จังหวัดจันทบุรีเป็ นพื้นที่พิเศษเพื่อทดลองนาร่ องการขับเคลื่ อนมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยน ตาม
บันทึกข้อความ ที่ คค 041934/12342 ลงวันที่ 21 สิ งหาคม 2561 ใน 4 ประเด็น ดังนี้
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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โครงการศึกษาวิจยั : การขับเคลือ่ นมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรี ยน

1. การพัฒนาเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน โดยมี 1 โรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการ 1 พื้นที่ 1 จุดจัดการ
2. การพัฒ นาคู่มื อ และความรู ้ เพื่ อกาหนดบทบาทหน้าที่ ของภาคี เครื อข่ ายในทุ ก พื้ นที่ ของจังหวัด
จันทบุรี
3. การก าหนดวิธีก าร ขึ้ นทะเบี ยน ขอใบอนุ ญาต การตรวจสภาพรถรั บ ส่ งนัก เรี ยนทุ ก รู ปแบบของ
สานักงานขนส่ งจังหวัดจันทบุรี รวมถึงกาหนดกระบวนการด้านงานทะเบียนและภาษีให้มีความรวดเร็ ว
4. ก าหนดให้ ส านัก งานขนส่ ง จัง หวัด จัน ทบุ รีเป็ นหน่ วยงานหลัก ในการขับ เคลื่ อ น โดยมี ที ม วิจ ัย
สนับสนุนติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน พร้อมรายงานต่อกรมการขนส่ งทางบกเป็ นระยะ
2. การนาผลการศึกษารู ปแบบเครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียนไปปฏิบัติ
รู ปแบบเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนโดยมีโรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการ เป็ นเครื่ องมือที่สามารถนาไปใช้แก้ไข
ปั ญหารถรับส่ งนักเรี ยนในสถานการณ์ปัจจุบนั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ดังนี้
1. ควบคุมรถรับส่ งนักเรียนทีม่ ีอยู่แล้ ว
เหตุ ผล 1) เนื่ องจากไม่ส ามารถบังคับ ใช้ก ฎหมายกับ รถรั บ ส่ งนักเรี ยนทุ กประเภทได้อย่างเต็ม ที่
เพราะจะท าให้ ส่ งผลกระทบอย่างรุ น แรงต่อการเดิ นทางไปโรงเรี ยนของนักเรี ยน การได้รับ การศึ ก ษา และ
ก่อให้เกิดปั ญหาแก่ผปู ้ กครองและการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนอย่างกว้างขวาง
2) ไม่สามารถปล่อยให้สถานการณ์ ไร้ความปลอดภัยเกิ ดขึ้นแก่รถที่ชาวบ้านนามาใช้รับจ้าง
รับส่ งนักเรี ยนได้ต่อไป เพราะจะทาให้นกั เรี ยนมีความเสี่ ยงต่อการเดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน
3) เพื่ อให้เกิ ดกลไกในระดับพื้ นที่ ที่ สามารถท าหน้าที่ ในการควบคุ มตรวจสอบการใช้รถ
รับส่ งนักเรี ยนได้ตลอดเวลา ทั้งในด้านของรถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนและในด้านของคนขับรถ
4) เพื่อควบคุมจานวนรถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่ถูกต้องและที่ไม่ปลอดภัย ไม่ให้เกิดเพิ่มขึ้นใหม่
ให้มีอยูเ่ ท่าที่จานวนที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
วิธีการ 1) กาหนดให้คนขับรถรถรับส่ งนักเรี ยนทุ กคันทุ กประเภทขึ้นทะเบียน ภายในระยะเวลาที่
กาหนด โดยให้สิ ท ธิ แก่ รถรั บ ส่ งนัก เรี ย นทุ ก ประเภททุ ก คันที่ มี อยู่ในพื้ นที่ ที่ ข้ ึ นทะเบี ยน สามารถใช้รับ ส่ ง
นักเรี ยนได้ต่อไปตามเดิม
2) คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่ขอขึ้นทะเบียน ต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในเอกสารใบขึ้นทะเบียน
และส่ งเอกสารตามที่กาหนดให้ครบถ้วนถูกต้องในวันขึ้นทะเบียน
3) ผูข้ บั รถต้องเข้ารับการประชุ มตามวันและเวลาที่กาหนด และนารถคันที่ใช้รับส่ งนักเรี ยน
ตามสภาพที่เป็ นอยู่ มาถ่ายรู ปเพื่อทาประวัติรถ
4) คนขับรถ ต้องปรับปรุ งรถตามรายการที่ ได้รับแจ้งให้ปรับปรุ ง ภายในระเวลาที่กาหนด
(ใช้วธิ ีการปรับปรุ งรายการที่สาคัญและจาเป็ นก่อนแบบค่อยเป็ นค่อยไป ทาทีละรายการ ตามกาลังทรัพย์)
5) คนขับรถที่มีโทรศัพท์ที่มีระบบไลน์ จะต้องเชื่ อมต่อเข้ากลุ่มไลน์ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
และเครื อข่ ายในวัน ประชุ ม ให้ เรี ยบร้ อย ส่ วนคนขับ รถที่ ย งั ไม่ มี โทรศัพ ท์ ก็ ก าหนดเวลาให้ ไ ปจัดซื้ อ ส่ วน

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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โครงการศึกษาวิจยั : การขับเคลือ่ นมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรี ยน

คนขับ รถที่ สู งอายุหรื อใช้งานไม่ได้เป็ น ก็ให้มี คนดู แลนักเรี ยนทาหน้าที่ แทน หรื อใช้นักเรี ยนที่เป็ นหัวหน้า
ประจารถหรื อผูช้ ่วยทาหน้าที่แทน โดยไม่ตอ้ งชาระค่าจ้างรถ เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนตอบแทนกัน
ขั้นตอนหลังการขึน้ ทะเบียน
1) ประชุ มให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการจัดการทางด้านความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยนด้วย
กระบวนการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน และจัดตั้ง
ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน โดยมีคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนตามความเหมาะสม กาหนดบทบาทอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
2) ตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนที่ข้ ึนทะเบียน เพื่อให้ปรับปรุ งแก้ไขตัวรถที่ไม่ปลอดภัยมาก
ที่สุดก่อน
3) ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจัดทาตัวรถให้มีความปลอดภัยตามที่แจ้งให้จดั ทา
4) พิจารณาอนุญาตให้ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน
การขึ้นทะเบียนรถรับส่ งนักเรี ยนที่มีอยูแ่ ล้ว จะทาให้เจ้าหน้าที่ขนส่ ง โรงเรี ยน และเจ้าหน้าที่ตารวจ
ทราบจานวนและลักษณะของรถรับส่ งนักเรี ยนทุกคันที่มีอยูใ่ นพื้นที่ ทราบข้อมูลต่าง ๆ ของคนขับรถและของ
รถ และสามารถควบคุมตรวจสอบติดตามได้ตลอดเวลา และใช้กระบวนการของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนให้รถ
รับส่ งนักเรี ยนที่ไม่ปลอดภัยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสู่ การเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนที่ปลอดภัย
สาหรับคนขับรถรั บส่ งนักเรี ยนที่ ไม่ข้ ึ นทะเบี ยนรายงานตัวตามกาหนดเวลา ย่อมต้องถื อว่าเป็ นผู ้
ไม่ให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยของนักเรี ยน เป็ นผูแ้ สวงหาประโยชน์จากความปลอดภัยของนักเรี ยน เป็ นผู ้
เห็นแก่ตวั จึงต้องใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างรุ นแรง ด้วยการตรวจจับและส่ งฟ้ องศาลให้พิจารณาลงโทษฐาน
ประกอบการขนส่ งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามกฎหมายการขนส่ งทางบก เพราะเป็ นความผิดตาม
ลักษณะของการประกอบการขนส่ งโดยไม่ได้รับอนุ ญาต ส่ วนรถยนต์ที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนก็ตอ้ งถื อว่าเป็ น
ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทาความผิด ก็ตอ้ งขอให้ศาลมีคาสั่งให้ริบรถยนต์คนั นั้น เพื่อมิให้เป็ นเยีย่ งอย่างแก่ผอู ้ ื่น
ต่อไป
ผลจากการขึ้ นทะเบี ยนรถรั บส่ งนักเรี ยนที่ มี อยู่แล้วนี้ จะท าให้ไม่มีรถรั บส่ งนักเรี ยนที่ ไม่ถูกต้อง
เกิ ดขึ้นอีก เพราะผูท้ ี่ จะเข้ามาประกอบอาชี พใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยนใหม่ จะต้องปฏิ บตั ิตามระเบี ยบที่ มีอยู่
อย่างเคร่ งครัด เพราะมีกระบวนการควบคุ มตรวจสอบเกิ ดขึ้นในรู ปแบบเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน และโดยมี
คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่ ข้ ึนทะเบียนทาหน้าที่เป็ นผูด้ ู แลความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยในระดับพื้นที่ ซึ่ งเสมื อน
เป็ นผูช้ ่วยของเจ้าหน้าที่ขนส่ งในระดับพื้นที่ หรื ออาจจะเรี ยกว่า ทาหน้าที่เป็ นสารวัตรรถรับส่ งนักเรี ยน ก็ได้
ส่ วนรถรับส่ งนักเรี ยนที่ข้ ึนทะเบียนแล้วคงให้ใช้รับส่ งนักเรี ยนได้ต่อไป เพียงแต่กาหนดมาตรการใน
การปรับปรุ งตัวรถให้ไปสู่ ความปลอดภัยในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป แต่ตอ้ งให้เป็ นไปตามบริ บทของพื้นที่ดว้ ย
เพราะประเด็นการมีรถเดินทางไปโรงเรี ยนของนักเรี ยนเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งให้ความสาคัญด้วย
2. ควบคุมรถรับส่ งนักเรียนทีจ่ ะเกิดขึน้ ใหม่
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หลังจากที่ล่วงเลยกาหนดเวลาขึ้นทะเบียน เพื่อจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรี ยนที่มีอยูแ่ ล้ว ผูท้ ี่ประสงค์
จะใช้รถยนต์รับ จ้างรั บ ส่ งนักเรี ยน ไม่ ว่าจะเป็ นผูท้ ี่ ไม่ได้ข้ ึ นทะเบี ยน หรื อเป็ นผูท้ ี่ เข้ามาประกอบอาชี พ ใหม่
หากต้องการประกอบอาชี พ ใช้รถรั บ จ้างรั บ ส่ งนักเรี ยน ก็ ต้องดาเนิ นการตามรู ป แบบของเครื อข่ายรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยน ด้วยการเป็ นสมาชิ กของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนและเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ และปฏิบตั ิตาม
ระเบียบเกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยนอย่างเคร่ งครัด ซึ่ งหมายถึง
1) ผูข้ บั รถ ผูด้ ูแลนักเรี ยน จะต้องเป็ นสมาชิ กของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนและเครื อข่ายรถรับส่ ง
นักเรี ยนในพื้นที่ ผ่านการตรวจสอบประวัติจากคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน และคณะกรรมการชมรม
รถรับส่ งนักเรี ยนประชุมรับรองให้ประกอบอาชีพใช้รถรับส่ งนักเรี ยนได้
2) รถที่จะนามาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน ต้องเป็ นรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 คน ไม่เกิน 12 คน หรื อ
รถยนต์ รย.2 ประเภทรถตูห้ รื อรถกระบะนัง่ ส่ วนบุคคล เท่านั้น จะใช้รถประเภทอื่น ไม่ได้
3) ตัวรถ อุปกรณ์และส่ วนควบ จะต้องเป็ นไปตามที่ระเบียบกาหนดอย่างเคร่ งครัด
4) ติดฟิ ล์มกรองแสงที่มีความเข้มได้ไม่เกินร้อยละ 40
5) ถ้าเป็ นรถตู ้ ต้องเป็ นที่นงั่ แถวตอนตามที่จดทะเบียนรถ
6) ถ้าเป็ นรถกระบะ ต้องใช้หลังคาตามแบบที่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ งชาติ(MTEC)
ออกแบบไว้เท่านั้น และไม่มีที่นงั่ แถวกลาง ไม่ต่อเติมที่นงั่ ท้ายรถ
7) รับนักเรี ยนในรถได้ไม่เกิ น 10 คน หรื อจานวนที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด โดยต้อง
ยืน่ บัญชี นกั เรี ยนต่อชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนที่เป็ นสมาชิ ก ก่อนวันพิจารณาอนุ ญาตให้ใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
โดยเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ในเวลาที่กาหนด
8) ตลอดเวลาที่รับส่ งนักเรี ยนจะต้องมีคนดูแลนักเรี ยน 1 คน ที่มีอายุไม่นอ้ ยกว่า 18 ปี
9) คนขับ รถและคนดู แ ลนัก เรี ย น จะต้อ งมี และใช้โทรศัพ ท์ที่ มี ระบบไลน์ และสามารถลง
แอพพลิเคชัน่ ติดตามนักเรี ยน ตามที่กรมการขนส่ งทางบกกาหนดได้
10) ผ่ า นการตรวจสอบรถ ตามข้ อ 2 ถึ ง ข้ อ 6 และตรวจสอบโทรศั พ ท์ ต ามข้ อ 9 จาก
คณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนก่อนทุกครั้ง
11) ได้รับการพิจารณาอนุ ญาตจากเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนแล้ว จึงจะมีสิทธิ ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน
ตามบัญชีนกั เรี ยนที่แสดงต่อชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนนั้นได้
จะเห็นว่ามาตรการทั้ง 11 ข้อข้างต้นนี้ จะเป็ นกระบวนการควบคุมในการเข้ามาประกอบอาชีพใช้รถ
รับจ้างรับส่ งนักเรี ยนมิให้เกิดขึ้นได้ง่ายเดิ นไป มีการควบคุ มตรวจสอบมาตั้งแต่เริ่ มแรก มีการคัดกรองรถและ
ตรวจสอบประวัติค นขับ รถและคนดุ แลนัก เรี ย นโดยคณะกรรมการชมรมรถรั บ ส่ ง นัก เรี ยน มี กระบวนการ
พิจารณาอนุญาตโดยเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนทั้ง 4 ภาคีเครื อข่าย
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3. ข้ อเสนอแนะ
1. กรมการขนส่ งทางบก
ปั จจุบนั กรมการขนส่ งทางบก ใช้ขอ้ กาหนดตามกฎกระทรวงกาหนดความปลอดภัยในการรับจ้าง
บรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 เป็ นหลักในการปฏิบตั ิในการจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรี ยน ส่ วนการใช้อานาจของ
นายทะเบียน กรมการขนส่ งทางบกได้ประกาศใช้แนวทางปฏิบตั ิในการอนุ ญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้าง
รับส่ งนักเรี ยน ตามบันทึ กข้อความ ที่ คค 0408/ว 253 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ซึ่ งข้อกาหนดตามแนวทาง
ปฏิบตั ิฉบับนี้ มีลกั ษณะเป็ นการขัดแย้งและสวนทางกับความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นในบริ บทของพื้นที่ต่าง ๆ จึงควร
ปรับแก้ขอ้ กาหนดตามแนวทางปฏิ บตั ิดงั กล่าว ให้สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับบริ บทของพื้นที่
และบริ บ ททางสังคม เฉพาะที่ สามารถดาเนิ นการได้ทนั ที ในระหว่างที่ รอผลการทดลองขับ เคลื่ อนจันทบุ รี
โมเดล ดังนี้
1) ปรับแก้แนวทางปฏิ บตั ิฯ โดยให้เปิ ดกว้างเงื่ อนไขลักษณะรถที่นามาใช้รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน
จาก รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รย.2 เป็ น รถทุกประเภทตามกฎหมายรถยนต์ แทน
2) ยกเลิกข้อกาหนดเรื่ องฟิ ล์มกรองแสงโดยการวัดปริ มาณแสงผ่านแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
เป็ น สามารถมองเห็นสภาพในรถได้เป็ นอย่างดี และห้ามติดฟิ มล์ที่มีลกั ษณะสะท้อนแสง(ฟิ ล์มปรอท)
3) เพิม่ สถานที่ตรวจสอบรถ โดยให้ ตรวจสอบรถที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน(ตรอ.) ได้
4) ยกเลิกการอนุญาตครั้งละ 1 ภาคการศึกษา เป็ นอนุญาตครั้งละ 1 ปี การศึกษา
5) ก าหนดให้ หั วหน้ าหนัก เรี ย นประจ ารถหรื อ ผูช้ ่ วย เป็ นคนดู แ ลนัก เรี ย น ตามกฎกระทรวง
กาหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555
6) กาหนดให้อานาจหน้าที่ แก่ โรงเรี ยนและสถานศึ กษาในการออกหนังสื อรั บรองหรื อไม่ออก
หนังสื อรับรองการเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง
7) กาหนดให้โรงเรี ยนและสถานศึกษามีอานาจหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบและกากับดูแลรถ
รับส่ งนักเรี ยนได้โดยตรง
8) ก าหนดให้ ค วามปลอดภัย ของนัก เรี ยนที่ เดิ นทางด้วยรถรั บ ส่ ง นัก เรี ยนเป็ นวาระของความ
ปลอดภัยทางถนน
ในส่ วนที่จะต้องประชุมพิจารณาหารื อ มีดงั นี้
1) ปรั บ แก้ก ารจดทะเบี ยนรถบรรทุ ก ส่ วนบุ คคลให้ง่ายและสะดวกขึ้ น เพื่ อให้รถบรรทุ ก ส่ วน
บุคคลทะเบียน 80 จดทะเบียนเป็ นรถโดยสารส่ วนบุคคลทะเบียน 40 ได้
2) ออกระเบี ยบให้รถโดยสารตามกฎหมายขนส่ ง ได้แก่ รถโดยสารประจาทาง รถโดยสารไม่
ประจาทาง รถโดยสารส่ วนบุคคล ขออนุญาตใช้รับส่ งนักเรี ยนได้
3) กาหนดให้รูป แบบเครื อข่ ายรถรับ ส่ งนักเรี ยน เป็ นรู ป แบบการอนุ ญาตให้ใช้รถทุ ก ประเภท
รับจ้างรับส่ งนักเรี ยน หลังจากการทดลองรู ปแบบจันทบุรีโมเดลเสร็ จสิ้ น
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4) ออกระเบี ย บเกี่ ย วกับ รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น ที่ ส อดคล้อ งรองรั บ กับ รู ป แบบเครื อ ข่ า ยรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยน และยกเลิ กแนวทางปฏิ บตั ิ ในการอนุ ญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุ คคลรับจ้างรั บส่ งนักเรี ยน ตามบันทึ ก
ข้อความ ที่ คค 0408/ว 253 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 หลังจากการทดลองรู ปแบบจันทบุรีโมเดลเสร็ จสิ้ น
5) เสนอต่อกระทรวงคมนาคม พิ จารณาออกกฎหมายที่ เกี่ ยวกับ การรับ ส่ งนักเรี ยนขึ้ นใหม่ ใน
ลักษณะของการจัดการในพื้นที่รูปแบบเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
2. กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1) ก าหนดมาตรการให้ โรงเรี ย นและสถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง มี บ ทบาทและอานาจหน้าที่ ใ นการ
ควบคุ มตรวจสอบและกากับดู แลรถรับส่ งนักเรี ยน ในด้านของการออกหรื อไม่ออกหนังสื อรับรองการเป็ นรถ
รับส่ งนักเรี ยน และในด้านของการรับส่ งนักเรี ยนตลอดภาคการศึกษา ด้วยรู ปแบบเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ย น
หรื อด้วยกระบวนการมี ส่ วนร่ วม 3 ภาคี ระหว่าง โรงเรี ย น ผูป้ กครอง และชมรมรถรั บ ส่ งนัก เรี ยนในพื้ น ที่
2) กาหนดให้ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เป็ นจุดจัดการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน และแต่งตั้งครู งานกิจการนักเรี ยน ทา
หน้าที่เป็ นครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
2) กาหนดให้ รู ปแบบเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน เป็ นภารกิจหนึ่งของงานกิจการนักเรี ยน
3) ก าหนดให้ ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น เป็ นจุ ดจัดการเครื อข่ ายรถรั บ ส่ ง นัก เรี ยน และแต่ งตั้ง ครู ง าน
กิจการนักเรี ยน ทาหน้าที่เป็ นครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
4) จัดสรรงบประมาณเพื่อการดาเนินการของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
5) กาหนดความดีความชอบและขั้นพิเศษของครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นประจาทุกปี
6) ก าหนดให้ ค วามปลอดภัย ของนัก เรี ยนในการเดิ น ทางด้วยรถรั บ ส่ งนัก เรี ย น เป็ นวาระของ
กระทรวงศึกษาธิการและของทุกโรงเรี ยน
3. กระทรวงคมนาคม
1) กากับดู แลติดตามการจัดการรถรับส่ งนักเรี ยนของกรมการขนส่ งทางบกและสานักงานขนส่ ง
จังหวัดอย่างใกล้ชิด และกาหนดเป็ นคาสั่งหรื อนโยบาย ให้ออกระเบี ยบหรื อแนวทางปฏิ บตั ิให้สอดคล้องกับ
บริ บทของพื้นที่ ด้วยกระบวนการสี ส่วนร่ วมในรู ปแบบของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
2) ออกกฎหมายใหม่ สาหรับการรับส่ งนักเรี ยนขึ้นเป็ นการเฉพาะ เพื่อแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์
ปั จจุบนั ที่ เกิ ดขึ้นจากกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่ และเป็ นอุปสรรคในการขับเคลื่ อนและพัฒนา
สังคมของประเทศ
3) กาหนดให้ความปลอดภัยของนักเรี ยนเป็ นวาระของชาติ
4. สานักงานตารวจแห่ งชาติ
กาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับพื้นที่ร่วมเป็ นภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน และกาหนดให้ความ
ปลอดภัยของการรับส่ งนักเรี ยนเป็ นวาระของสานักงานตารวจแห่งชาติ
……………………….
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13-1

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฎกระทรวง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ออกตามความในพระราชบั
ญญัสํตานัิกการขนส
งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัอาศั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํา๗
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ย อํ า นาจตามความในมาตรา
และมาตรา ๗๑ วรรคหนึ
่ ง แห ง

พระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงคมนาคมออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑
และสวนควบของรถที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาพ เครื่อสํงอุ
านัปกกรณ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ใชในการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขนสงผูโดยสาร และรถขนาดเล็ก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สวนที่ ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เครื่องอุปกรณและสวนควบของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสาร
สํานัมาตรฐาน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑ มาตรฐาน ๒กามาตรฐาน ๓สํามาตรฐาน
๔ มาตรฐาน ๖กา
มาตรฐาน ๗ และรถขนาดเล็ก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กางผูโดยสารมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓ มาตรา ๔
๑ รถที่ใชในการขนส
๑ มาตรา ๒ มาตรา

มาตรา ๖ มาตรา ๗ และรถขนาดเล็กจะตองมีเครื่องอุปกรณและสวนควบดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) คัสซี ตามแบบที่กรมการขนสงทางบกเห็นชอบใหใชเปนคัสซีรถโดยสาร แต
ทั้งนี้ จะตองประกอบด
วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก) โครงคัสซี ทําดวยโลหะแข็งแรงตลอดความยาวของตัวถังรถ เมื่อตอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งานของรถ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตัวถังแลวสามารถรับกน้า ําหนักเต็มอัสํตาราบรรทุ
กไดทุกสภาพการใช
(ข) กันชน ทั้งกันชนหนาและกันชนทายที่ติดตั้งเสมอกับหนารถและทายรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือยื่นจากหนารถและทายรถระยะหางพอสมควร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลี้ยวที่ทํางานไดคลอกงตัา ว พวงมาลัยสํอยู
าแหนงที่ผูขับ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ค) ระบบบัสํงาคันักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักในตํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
รถสามารถบั ง คั บ รถได ส ะดวกและปลอดภั ย กลไกบั ง คั บ ต อ งไม สั ม ผั ส กั บ ส ว นอื่ น ใดของรถ
อัตราสวนระหว
มหมุนของพวงมาลัยกกัาบมุมเลี้ยวของล
ทั้งซายและขวาตองใกล
สําานังมุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาเคียงกันแรงที่
ใชหมุนพวงมาลัยใหรถเลี้ยวซายหรือขวาจะตองใกลเคียงกัน และไมมากเกินสมควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ง) กงลอและยาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงลอทําดวยโลหะ และยางเปนชนิสําดนักลวงสู
บลมที่มีขนาดสามารถรับน้ําหนัก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เต็มอัตราบรรทุกไดโดยปลอดภัย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ีขนาดสามารถรับน้ําหนักากเต็มอัตราบรรทุ
ไดโดยปลอดภัย กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(จ) เพลาลอสําทีนั่มกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
(ฉ) สปริงและเครื่องผอนคลายความสั่นสะเทือน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บน้ํ า หนั กสําและการสั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สปริงมีขนาดสามารถรั
่นสะเทือนของตักาวรถเต็มอัตรา
บรรทุกไดโดยปลอดภัย และมีเครื่องผอนคลายความสั่นสะเทือนที่ลอทุกลอ เพลาละไมนอยกวา๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชุด ซึ่งสามารถผอนคลายความสั่นสะเทือนไดตามสมควร
สําหรับรถที่ใชในการขนส
งผูโดยสารมาตรฐาน
๓ (จ) มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓ (ฉ) และ
รถขนาดเล็ก จะมีเครื่องผอนคลายความสั่นสะเทือนเฉพาะเพลาหนาก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ช) แผนบังสํโคลน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างนอยเต็มสํความกว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ลอทุกลอ มีขนาดอย
างของยางลอ กา
ทํา ด วยโลหะหรื อยางหรือวัสดุอื่นใด ทั้งนี้ อาจใชพื้นรถที่เปนโลหะแทนแผน บังโคลนได แต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดานหลังลอทุกลอตองมีแผนยางแขวนไวเต็มความกวางของยางลอ ระยะหางพอสมควร และสูง
จากพื้นไมเกิน ๒๕ เซนติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เมตร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ซ) ห า มล อ มื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามที่ ก รมการขนส ง ทางบกประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนด
(ฌ) หามลอเทา ที่บังคับที่ลอทุกลอ ซึ่งจะเปนระบบไฮดรอลิค หรือระบบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
สํานัดกไว
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ลมก็ได ถาเปนระบบลมใหมีเครื่อสํางวันักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความดันของลมหรือกสัาญญาณเตือนติ
ในที่ซึ่งผูขับรถ กา
มองเห็นไดงายสําทันัก้งงานคณะกรรมการกฤษฎี
นี้ โดยมีประสิทธิภาพตามที
่กรมการขนส
งทางบกประกาศกําหนด
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๖ จะตองมีระบบหามลอฉุกเฉินที่
สามารถทําใหรถตอนท
โนมัติ ในกรณีที่รถพกวางหลุดจากรถตอนหน
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ายหยุดไดโสํดยอั
านักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(ญ) เครื่องกําเนิดพลังงาน ที่สามารถขับเคลื่อนรถในขณะที่มีน้ําหนักเต็ม
สํานัดกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํงานัานตามปกติ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
อัตราบรรทุกได
ยความเร็วเหมาะสมและในสภาพใช
ซึ่งตองไมเกิกนา เกณฑกําลังที่
กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด และเครื่องกําเนิดพลังงานจะตองไมทําใหเกิดกาซฝุน ควัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ละอองเคมี และเสียงเกินเกณฑที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด ทั้งนี้ ใหมีฝาครอบเครื่อง
กําเนิดพลังงานขนาดป
ดเครื่องไดสนิท และสามารถเก็
บสํเสีานัยกงได
ตามความเหมาะสมกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
(ฎ) ระบบไอเสีย ที่มีเครื่องระงับเสียงและมีการบังหรือกันทอไอเสียมิให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาย อันเปนสสํวานประกอบของรถ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สัมผัสกับวัสดุติดไฟง
สวนปลายของท
อไอเสีสํายนัตกองานคณะกรรมการกฤษฎี
งขนานกับผิวทา กา
และตรงออกทายรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สําหรับรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มีทางขึ้นลงดานทายรถสวนปลายทอ
ไอเสียตองขนานกับกผิาวทางและเบนออกตรงมุ
มทายรถดานขวากา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฏ) ระบบสงกําลังงาน ประกอบดวยคลัทช เฟองสงกําลัง เพลาสงกําลังขอ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่ อ นรถในขณะที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก ได โ ดย
ต อ และเฟ อสํงทานัากยสามารถส
ง กํ า ลั ง ขั บกเคลื
่ มี น้ํ า หนั ก เต็ ม อั ต ราบรรทุ
ปลอดภัยและใหมีหวงหรือโซรองรับเพลาสงกําลังที่ทําดวยโลหะที่มีขนาดสามารถรองรับเพลาสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อขาดไมใหกสํระแทกผิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําลังในกรณีที่หลุดหรื
วทางได
(ฐ) ระบบสตารทเครื
พรอมสวิทชที่ผูขับกสามารถสตาร
ท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่องกําเนิดพลั
สํานังงาน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
เครื่องไดจากที่นั่งผูขับรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ฑ) ระบบไฟฟ
สํานักา งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่ มี ฉ นวนหุ ม สาย และมี
บ ปริ ม าณ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให ใ ช ส ายไฟฟ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ข นาดเหมาะสมกั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กระแสไฟฟาที่ผานสายนั้นการเดินสายไฟภายในและภายนอกตองเรียบรอย และไมเปนเหตุให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อ ให ร ว มกั บ
เกิ ด การลั ด วงจรหรื
อ เกิ ด อั น ตรายได งก าายส ว นตั ว ถั ง ทีสํา่ ทนัํ ากดงานคณะกรรมการกฤษฎี
ว ยวั ส ดุ สื่ อ ไฟฟ า ต อกงต
แบตเตอรี่ของรถ และแบตเตอรี่ตองยึดแนนกับตัวรถ ในกรณีที่แบตเตอรี่อยูในชองแคบของตัวถัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จะตองมีไมหรือฉนวนกั้นตามความเหมาะสมดวย
(ฒ) แตรสัญญาณกาชนิดไฟฟาเสีสํยานังเดี
ยว ดังพอสมควร ความดั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งของเสียง
แตรจะตองอยูในเกณฑที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด แตรสัญญาณอยางอื่นนอกจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ตองไดรสํับานัความเห็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากมนํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
แตรไฟฟาหากจะนํากมาใช
นชอบจากกรมการขนส
งทางบกห
าแตรสัญญาณ กา
ที่มีเสียงทําใหเกิดความรําคาญหรือรบกวนสาธารณชนมาใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ณ) ถังเชื้อเพลิง ที่ใชกับเครื่องกําเนิดพลังงานซึ่งมีสภาพไมรั่วซึม มีฝาปด
อยางดีและมีขนาดพอสมควร
ติดตัสํา้งนัไวกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในที่ที่ปลอดภัย ซึ่งปอกงกั
รวมทั้งทอสง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
า นการเกิดเพลิ
สํานังกไหม
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เชื้อเพลิงตองมีสภาพดี ไมรั่วซึมหรือเกิดอันตรายไดงาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ว สามารถอสํานความเร็
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(ด) เครื่องวัดความเร็
วของรถเปนกิโลเมตรต
อชั่วโมง
คลาดเคลื่อนไดไมเกินรอยละสิบ และจะตองมีแสงสวางใหสามารถอานความเร็วในเวลากลางคืน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได
(ต) เครื่องบันทึกความเร็ว ชนิดสําทีนั่ไกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
รับความเห็นชอบจากกรมการขนส
ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
ทางบก ซึ่ ง สามารถบั น ทึ ก ระยะทาง เวลา และความเร็ ว ของรถตลอดเวลา ๒๔ ชั่ ว โมง บน
กระดาษกราฟโดยอักตาโนมัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเภทและลักษณะของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารและรถขนาดเล็กที่จะบังคับ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า เปนไปตามที
สํานั่กกรมการขนส
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนด
ใหมีเครื่องบันสํทึานักกความเร็
วตามวรรคหนึ่งกให
งทางบกประกาศกํ
(๒) ตัวถัง ยึดติดกับโครงคัสซีอยางมั่นคงแข็งแรง สามารถรับน้ําหนักเต็มอัตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บรรทุกไดทุกสภาพการใชงานของรถ รูปรางภายนอกตองไมมีสวนยื่นที่แหลมหรือคมอันอาจ
กอใหเกิดอันตรายแบบตั
วถังของรถ ใหกเปา นไปตามที่กสํรมการขนส
งทางบกประกาศกํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนด หรือ
ตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบแลว แตทั้งนี้ จะตองประกอบดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ก) ๒ กระจกกั
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ลม และส ว นประกอบของตั
ว ถั ง ที่สํเ ปานันกกระจก
ต อ งเป น กา
กระจกนิรภัยตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระจกกันลมหนา ตองมีขนาดที่ผูขับรถสามารถมองเห็นสภาพการจราจรได
ดี และห า มมิ ใ ห นํ ากวัาส ดุ อื่ น ใดมาติ
อ บั ง ส ว นใดส ว นหนึ
แต เ ป น การติ ด กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัดกหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่ ง ของกระจกสําเว
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
เครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด หรือเปนการติดวัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดดไว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งทางบกกํสําาหนด
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ดานบนของกระจกตามขนาดที
่กรมการขนส
กระจกกันลมหลังของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๒ (จ) ที่มี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
จํานวนที่นั่งไมเกิน ๑๒ ที่นั่ง และมาตรฐาน
๓ (ฉ) หามมิใหกนา ําวัสดุอื่นใดมาติ
หรือบังสวนหนึ่ง กา
สวนใดของกระจก
เวนแตเปนการติดฟลกามกรองแสงซึสํ่งาเมืนัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
วัดผานของแสงแลว กแสงต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า องผานทั้ง
๒
่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบั
ออกตามความ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขกอา๑ (๒) (ก) แกสําไนัขเพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บที่ ๔๐ (พ.ศ.สํา๒๕๓๕)
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

-๔-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓

กระจกและฟลมกรองแสงได
ไมนอสํยกว
รอยละ ๔๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔

(ข) กระจกเงาสําหรับมองหลังอยางนอย ๓ บาน ซึ่งทําใหผูขับรถมองเห็น
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทางขึ้นลงของผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สภาพการจราจรด
นขาง ดานหลัง และประตู
โดยสารไดทุกขณะ กา
(ค) เครื่องปดน้ําฝน มีใบปดน้ําที่กระจกหนารถ และมีขนาดที่สามารถปด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
น้ําไดเนื้อที่กวางพอที่ผูขับรถมองเห็นสภาพการจราจรดานหนารถไดอยางชัดเจน
สําหรับรถที่ใชในการขนส
งผูโดยสารมาตรฐาน
๔ ตองมีใบป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดน้ําที่กระจก
หนารถชั้นบนดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ง) สีภายนอกและภายในซึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
่งมีลักษณะเรีกายบรอย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(จ) ตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ดานขาง ดานหนา และดาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทายของตัวถังใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด หรือตามที่กรมการขนสงทาง
บกใหความเห็นชอบกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฉ) หลังคา ทําดวยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง สามารถกันแดดกันฝนได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําหรับรถที่ใชในการขนส
งผูโดยสารมาตรฐาน
๓ (จ) และมาตรา
๓ (ฉ)
ในประเภทการขนสงสวนบุคคล หลังคาจะทําดวยผาใบหรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพทัดเทียมกันก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ช) พื้นรถ สํพืานั้นกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
่มั่นคงแข็งแรง สําหรักบาพื้นชั้นบนของรถที
่ใชในการขนสง กา
ผูโดยสารมาตรฐาน
๔ ตองมั่นคงแข็งแรง มีพื้นยางหรืสําอนัวักสงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดุอื่นที่มีคุณภาพทัดกเทีา ยมกัน ปูเต็ม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความกวางและความยาวของพื้นรถ ใตพื้นชั้นบนตองมีฝากรุโดยทั่วไป
๕
านขางรถซึ่งมีขนาดและจํ
บานหนาตาง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ซ) หนาตสําางที
นัก่ดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านวนตามสมควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนชนิดปดเปดไดทําดวยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง สามารถกันแดดกันฝนได มีกลอนหรือสลักสําหรับ
กา องมีวัสดุสําสํหรั
านับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ยึด ถาบานหนสําานัตกางานคณะกรรมการกฤษฎี
งทําดวยวัสดุโปรงแสงต
บังหรือกรองแสงแดดขนาดเต็
มพื้นที่
ของวัสดุโปรงแสงนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บานหนาตางของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒
มาตรฐาน ๔ (ก)
(ค) (ง) และมาตรฐาน
๖ (ก)สํจะเป
นชนิดปดเปดไมไดกก็ไาด ถาเปนชนิด
สํานัก(ข)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปดเปดไมได ตัวถังจะตองมีระบบการถายเทอากาศไดดี ในกรณีที่เครื่องปรับอากาศขัดของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาบานหนาตางของรถที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานั๓กงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ใชในการขนสงผูโกดยสารมาตรฐาน
(จ) (ฉ) และรถ กา
ขนาดเล็กจะใชผาใบหรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพทัดเทียมกันแทนบานหนาตางก็ได แตตองมีที่สําหรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยึดติดกับตัวถัง
ที่ใชในการขนสงผูกโดยสารมาตรฐาน
(จ) ที่มีจํานวน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาบานหนาตางของรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัก๒งานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่นั่งไมเกิน ๑๒ ที่นั่ง และมาตรฐาน ๓ (ฉ) ถาทําดวยวัสดุโปรงแสง หามมิใหนําวัสดุอื่นใดมาติด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓
เพิ่มโดยกฎกระทรวง
๒๕๔๓) ออกตาม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขกอา ๑ (๒) (ก) วรรคสาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๔
อ ๑ (๒) (ข) แกไขเพิ่มกเติ
ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
สํานักขงานคณะกรรมการกฤษฎี
า มโดยกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๕
่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบั
ออกตามความ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขกอา๑ (๒) (ซ) แกสําไนัขเพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บที่ ๔๐ (พ.ศ.สํา๒๕๓๕)
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หรือบังสวนหนึ่งสวนใดของวั
สดุโปร
้น เวนแตเปนการติ
่งเมื่อวัดผานของ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานังแสงนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาดฟลมกรองแสงซึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แสงแลว แสงตองผานทั้งกระจกและฟลมกรองแสงไดไมนอยกวารอยละ ๔๐๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฌ) ประตูทางขึ้นลงและประตู
ฉุกสํเฉิ
บานประตูทางขึ้นลง อยูที่ดานขางหรือที่ดานทายของรถ ในกรณีที่ประตูทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขึ้นลงอยูที่ดานขาง บันไดทางขึ้นลงจะตองไมยื่นออกนอกรถ ในกรณีที่ประตูทางขึ้นลงอยูที่ดาน
ทายของรถ บัสํนาไดทางขึ
้นลงใหยื่นออกนอกรถได
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประตูฉุกเฉิน อยูที่ดานขางขางขวาหรือที่ดานทายของรถมีบานประตูเต็ม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานพรอมดวยคํ
สําานัอธิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สวนกวางและสวนสูกงา มีเครื่องหมายแสดงว
าเปนประตูฉุกเฉิ
บายวิธีเปดเปน กา
ภาษาไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเภทและลักษณะของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารและรถขนาดเล็กที่จะ
บังคับใหมีประตูทางขึ
เฉิน จํานวนขนาดและตํ
้นลงและประตู กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้นลงและประตู
สํานัฉกุกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าแหนงประตู
สําทนักางขึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ฉุกเฉินใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด หรือตามที่กรมการขนสงทางบกให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความเห็นชอบสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ญ) ที่นั่งผูขับรถซึ่งแยกตางหากจากที่นั่งผูโดยสาร สามารถปรับเลื่อนได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งคับรถไดสํดานัีแกละมองเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามความเหมาะสมตรึงแนนกับพืสํ้นานัรถอยู
ในตําแหนงที่สามารถบั
นสภาพ กา
การจราจรดานหน
า ดานขาง และดานหลัง เมื่อใชกระจกสํ
าหรับมองหลังไดอยางชัดเจน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฎ) ที่นั่งผูโดยสาร ตรึงแนนกับพื้นรถ
่นั่งของรถที่ใชในการขนส
งผูโดยสารแต
ละมาตรฐาน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแบบและการจั
สํานัดกวางที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนดหรือตามที่กรมการขนสงทางบกใหความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เห็นชอบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฏ) หองผูขับรถหรือราวกั้นผูขับรถที่มั่นคงแข็งแรงสําหรับแยกผูขับรถให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อยูคนละสวนกับผูโดยสาร
สําหรับรถที่ใชในการขนส
งผูโดยสารมาตรฐาน
๒ (จ) มาตรฐาน
๓ (จ)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรฐาน ๓ (ฉ) และรถขนาดเล็ก จะมีราวกั้นผูขับรถหรือไมก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ฐ) ราวยึดเหนี
สํานัก่ยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ว ที่มั่นคงแข็งแรงและสะอาดเรี
ยบรอสํายตรงแน
นกับเพดาน กา
ภายในโดยมี ความยาวและระยะหางตามความเหมาะสม หรือมีที่ยึด เหนี่ยวอื่ นใดที่ ใ ชการได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทัดเทียมกันและที่ประตูทางขึ้นลงตองมีราวสําหรับยึดเหนี่ยวติดไวตามความเหมาะสมอยางนอย
ประตูละ ๑ ราว กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฑ) กริ่ ง สั ญ ญาณหยุ ด รถ ที่ มี เ สี ย งดั ง พอสมควร พร อ มด ว ยที่ ก ดกริ่ ง
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สัญญาณติดไวสํภานัายในรถ
ประเภทและลักษณะของรถ ที่ใชในการขนสงผูโดยสารและรถขนาดเล็กที่จะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่งสัญญาณหยุสํดานัรถ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
บังคับใหมีกริ่งสัญญาณหยุดรถ จําสํนวนและตํ
าแหนงที่ติดตั้งกริ
ใหเปนไปตามที่ กา
กรมการขนสงสํทางบกประกาศกํ
าหนด หรืกอาตามที่กรมการขนส
งทางบกใหความเห็นกชอบ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
๖
่ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบั
ออกตามความ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขกอา๑ (๒) (ซ) วรรคสี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบที่ ๕๓ (พ.ศ.สํ๒๕๔๓)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

-๖-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๗
นแสงสีแดง จํานวน ก๒า แผน หรือ ๔สํานัแผกงานคณะกรรมการกฤษฎี
น มีลักษณะเปน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ฒ) แผนสะท
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี

วงกลม สามเหลี่ยมดานเทา สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผา อยางใดอยางหนึ่ง ในกรณีที่รถมี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่มีลักษณะเป
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความกวางเกินสํา๒.๑๐
เมตร แผนสะทอนแสงที
วงกลมตองมีเสนผาศูกนา ยกลางยาวไม
น อ ยกว า ๕ เซนติ เ มตร หรื อ หากมี ลั ก ษณะเป น สามเหลี่ ย มด า นเท า สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สี่เหลี่ยมผืนผา ตองมีความยาวดานละไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร แลวแตกรณี ติดที่ดานทายรถขาง
ซายและขางขวามี
ํานวนเทากันทั้งสองขกาาง สูงจากผิวทางไม
นอยกวา ๔๐ เซนติเกมตร
สํานักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า แตไมเกิน
๑.๔๐ เมตร แผนริมสุดหางจากดานขางริมสุดของทายรถไมเกิน ๔๐ เซนติเมตร สามารถสะทอน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นในระยะไม
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แสงเห็นไดในเวลากลางคื
อยกวา ๑๕๐ เมตร กา
๘
(ณ) เข็มขัดนิรภัย ตามประเภทของรถและตามแบบที่กรมการขนสงทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บกประกาศกําหนด
(๓)กา๙ โคมไฟดังตสํอานัไปนี
้ ที่มีกําลังไฟและความส
รมการขนสงทาง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องสวางตามที
สํานัก่กงานคณะกรรมการกฤษฎี
บกประกาศกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
(ก) โคมไฟแสงพุกงาไกล แสงขาวหรื
เหลืองออน จํานวน ๒กาดวง ติดอยูใน
ระดั บ เดียวกัน ที่ ด า นหนารถข า งซ า ยและข างขวา แห งละ ๑ ดวง โคมไฟทุกดวงตอ งให แสงสี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นอยกวาสํ๔๐
านักเซนติ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
เดียวกัน สูงจากผิวทางไม
เมตร แตไมเกิน ก๑.๓๕
เมตร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โคมไฟแสงพุงไกลจะใหแสงสวางได
เฉพาะในขณะที่โคมไฟทายใหแสงสวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดวยเทานั้น เวนแตเปนการใหแสงสัญญาณชั่วขณะ
งต่ํา แสงขาวหรือเหลืกาองออน ที่ใหสํแาสงสี
เดียวกับโคมไฟ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ข) โคมไฟแสงพุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แสงพุงไกล จํานวน ๒ ดวง ติดอยูในระดับเดียวกันที่ดานหนารถขางซายและขางขวา แหงละ ๑
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า แตไมเกิสํนานั๑.๓๕
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า างริมสุดของ
ดวง สูงจากผิวสํทางไม
นอยกวา ๔๐ เซนติกเมตร
เมตร หางจากดากนข
หนารถไมเกิน ๔๐ เซนติเมตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โคมไฟแสงพุงต่ําจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะที่โคมไฟทายใหแสงสวาง
ดวยเทานั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ค) โคมไฟแสดงความกวางของรถ แสงขาวหรือเหลือง จํานวน ๒ ดวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บเดียวกัสํนานัทีก่ดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างขวามีจํานวนเท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือ ๔ ดวง ติดอยูใกนระดั
านหนารถขางซายและข
ากันทั้งสองขาง กา
โคมไฟทุกดวงตองใหแสงสีเดียวกัน สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๒.๑๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมตร โคมไฟดวงริมสุดหางจากดานขางริมสุดของหนารถไมเกิน ๔๐ เซนติเมตร
างของรถจะใหแสงสว
่โคมไฟทาย กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโคมไฟแสดงความกว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างไดเฉพาะในขณะที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหแสงสวางดวยเทานั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๗
่มเติมโดยกฎกระทรวง
๒๕๓๗) ออกตาม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขกอา ๑ (๒) (ฒ) สํแก
านัไกขเพิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๘
ขอ ๑ (๒) (ณ) เพิ่มโดยกฎกระทรวง
่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) กออกตามความใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํฉบั
านับกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๙
มโดยกฎกระทรวง ฉบับกทีา่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขกอา๑ (๓) แกไขเพิ
สํา่นัมกเติงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

-๗-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ชนิดใชไฟกระพริบ แสงเหลื
อง ติดสํทีา่ดนักานหน
า จํานวน ๒ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ง) โคมไฟเลี
สํานั้ยกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ดวง และแสงเหลืองหรือแดง ติดที่ดานทายจํานวน ๒ ดวง หรือ ๔ ดวง ในกรณีที่รถมีความกวาง
สํานักโคมไฟเลี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จํานวน ๖ ดวงก็
สํานักไงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
เกิน ๒.๑๐ เมตร
้ยวดานทายจะมี
ด โดยใหติดไวที่ขางซกายและข
างขวามี
จํานวนเทากันทั้งสองขาง โคมไฟทุกดวงที่ติดที่ดานทายตองใหแสงสีเดียวกัน โคมไฟดวงริมสุด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หางจากดานขางริมสุดของหนารถหรือทายรถไมเกิน ๔๐ เซนติเมตร และดวงลางสุดอยูสูงจากผิว
ทางไมนอยกวสําานั๓๕
เซนติเมตร แตไมเกิกนา ๒.๑๐ เมตรสําโคมไฟเลี
้ยวทุกดวงที่อยูขกาางเดียวกันตอง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กระพริบพรอมกันในขณะที่รถใหสัญญาณเลี้ยว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(จ) โคมไฟท
สําานัยกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือ ๔ ดวงสํานัในกรณี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
แสงแดง จํานวน ๒ ดวง
ที่รถมีความ กา
กวางเกิน ๒.๑๐ เมตรจะมีจํานวน ๖ ดวงก็ได ติดอยูในระดับเดียวกันที่ดานทายขางซายและขาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขวา มีจํานวนเทากันทั้งสองขาง สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๒.๑๐ เมตร
โคมไฟดวงริมสุดหากงจากด
านขางริสํมานัสุกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของทายรถไมเกิน ๔๐กาเซนติเมตร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
(ฉ) โคมไฟหยุ ด แสงแดง จํ า นวน ๒ ดวง หรื อ ๔ ดวง ติ ด อยู ใ นระดั บ
สํานัากยรถข
งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นอยกวา ๓๕
เดียวกันที่ดานท
างซายและขวา มีกจา ํานวนเทากันสําทันั้งกสองข
างสูงจากผิวทางไม
เซนติเมตร แตไมเกิน ๒.๑๐ เมตร โคมไฟดวงริมสุดอยูหางจากดานขางริมสุดของทายรถไมเกิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔๐ เซนติเมตร กา
โคมไฟหยุดจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะที
่ใชหามลอเทานั้นและแสงตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สม่ําเสมอคงที่ไมกระพริบ โคมไฟหยุดถารวมอยูในโคมไฟทายจะตองมีความสวางมากวาความ
สวางของโคมไฟทายนั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ช) โคมไฟถอยหลัง แสงขาว จํานวนไมเกิน ๒ ดวง ติดอยูทายรถ สูงจาก
สํานัากงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักในกรณี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ผิวทางไมนอยกว
๒๕ เซนติเมตร แตไมกเกิา น ๒.๑๐ เมตร
ที่มี ๒ ดวง ตอกงติา ดอยูในระดับ
เดียวกันและหางจากแนวกึ่งกลางทายรถเทากันทั้งสองขาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โคมไฟถอยหลังจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะที่เขาเกียรถอยหลังเทานั้น
(ซ) โคมไฟสองปากยทะเบี
ยน แสงขาว
อยางนอย ๑ ดวง แตกาไมเกิน ๒ ดวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ติดอยูดานบนดานลาง หรือดานขางของแผนปายทะเบียนทายรถมีความสวางสามารถอานปาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และตองมีทสํี่บาังนัมิกใงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทะเบียนรถไดชัดเจนในระยะไม
นอสํยกว
า ๒๐ เมตร จากทายรถ
หแสงพุงออกไป กา
ทางทายรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โคมไฟสองปายทะเบียนตองใหแสงสวางพรอมกับโคมไฟทาย
วนสูงและประเภทของรถสํ
า หรัสํบานัรถที
่มีค วามสู งเกิ น กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ฌ) โคมไฟแสดงส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒.๕๐ เมตร จํานวน ๔ ดวง ติดไวที่ดานหนาตอนบนของหลังคารถ ดวงริมสุดอยูหางจากดานขาง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เซนติเมตร
ริมสุดของหนาสํรถไม
เกิน ๑๐ เซนติเมตร กดวงในห
างจากดวงริ
มเปนระยะประมาณก๔๐
และใหมีโคมไฟแสงแดงดานทายตอนบนของหลังคารถ จํานวน ๒ ดวง ติดไวริมสุดของทายรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขางละ ๑ ดวง
โคมไฟแสดงส ว นสู
่ ติ ด ไว ที่ ด า นหนกาา ตอนบนของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาง และประเภทของรถที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หลังคารถใหใช ดังนี้
(๑) รถที
ในการขนสงผูโดยสารในประเภทการขนส
งประจําทางใช กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานั่ใกชงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

-๘-

แสงน้ําเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารในประเภทการขนสงไมประจําทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใชแสงเหลือง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารในประเภทการขนสงสวนบุคคลใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แสงขาว
(๔) รถที่ใชใกนการขนส
งผูโสํดยสารในประเภทการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกางโดยรถขนาด
เล็กใชแสงมวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ญ) โคมไฟภายในรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
แสงขาว ติดไวกาภายในรถ ใหสํแานัสงสว
างพอสมควร กา
และจะมีโคมไฟสําหรับอานหนังสือประจําทุกที่นั่งดวยก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเภทและลักษณะของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารและรถขนาดเล็กที่
จะตองมีโ คมไฟภายในรถ
รวมทัสํ้งาจํนัากนวนและตํ
าแหนงของโคมไฟภายในรถ
ใหเปนไปตามที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักแสงขาว
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า แสงสวาง
(ฎ) โคมไฟสองปกาายแสดงเสนทาง
ติดที่ดานหนากรถให
พอสมควรที่ปายแสดงเสนทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑ ทวิ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รถตามขอ ๑ อาจมีเครื่องอุปกรณอื่นสําหรับรถไดภายใตเงื่อนไข

ดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) โคมไฟดังตสํอาไปนี
้ ถาจะนํามาใชตองมีกําลังไฟและความส
องสวางตามที่
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
(ก) โคมไฟแสงพุกงาไกล จํานวน สํ๒านัดวง
มีลักษณะตามที่กํากหนดไว
ในขอ ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
(๓) (ก)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ข) โคมไฟข
สําานังรถ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างสองออกไปทางท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แสงเหลือง แตถาแสงสว
ายรถหรือ กา
เปนโคมไฟดวงทายจะใหแสงแดงก็ได ติดอยูสูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒.๑๐ เมตร ที่ขางซายและขางขวารถตอนหนาแหงละ ๑ ดวง หรือตอนทายแหงละ ๑ ดวง ใน
กรณีที่รถมีความยาวเกิ
จะมีโคมไฟขางรถที่กึ่งกกลางระหว
างโคมไฟข
างรถดวงหนา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น ๗.๕๐ เมตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และดวงทา ยอี กแห งละ ๑ ดวงก็ไ ด โคมไฟขา งซายและขา งขวาตองอยูในระดั บและตําแหนง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เดียวกันและใหสําแนัสงสี
เดียวกัน
โคมไฟขางรถจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะที่โคมไฟทายใหแสงสวางดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เทานั้น
(ค) โคมไฟเลี้ยวขกางรถ
บ แสงเหลือง ติดอยู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ชนิดใชไฟกระพริ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สูงจากผิวทาง
ไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๒.๑๐ เมตร ที่ขางซายและขางขวารถตอนหนาแหงละ ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งละ ๑ ดวงสํในกรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดวง หรือตอนทายแห
ที่รถมีความยาวเกิกนา ๗.๕๐ เมตรสําจะมี
โคมไฟเลี้ยวขาง กา
รถที่กึ่งกลางระหวางโคมไฟเลี้ยวขางรถดวงหนาและดวงทายอีกแหงละ ๑ ดวงก็ได โคมไฟขางซาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๐
ฉบั บ ที่ ๔๙
ออกตามความใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขกาอ ๑ ทวิ เพิ่ มสํโดยกฎกระทรวง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (พ.ศ. ๒๕๓๗)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

-๙-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และขางขวาตองอยูใกนระดั
งเดียวกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บและตําสํแหน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โคมไฟเลี้ยวขางรถทุกดวงตองกระพริบพรอมกับโคมไฟเลี้ยวที่ดานหนาและ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดานทายที่อยูขสําางเดี
ยวกัน
(ง) โคมไฟตัดหมอก แสงขาวหรือเหลืองออน จํานวนไมเกิน ๒ ดวง ติดที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนารถสูงจากผิวทางไมนอยกวา ๒๕ เซนติเมตร แตอยูสูงไมเกินโคมไฟแสงพุงต่ําถามี ๑ ดวงให
ติดที่กึ่งกลางหน
แตถามี ๒ ดวง ใหกตาิดในระดับเดีสํยาวกั
น และหางจากกึ่งกลางหน
สํานัากรถ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ารถเทากัน
ทั้งสองขางโคมไฟทุกดวงตองใหแสงสีเดียวกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโคมไฟตัดหมอกจะให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แสงสวางไดเฉพาะในขณะที
่โคมไฟแสดงความกว
า ง กา
ของรถและโคมไฟทายใหแสงสวางดวยเทานั้น ศูนยรวมแสงตองอยูต่ํากวาแนวขนานกับพื้นทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราบไมนอยกวา ๒ องศา หรือ ๐.๒๐ เมตร ในระยะ ๗.๕๐ เมตร และไมเฉไปทางขวา
แสงแดง จํานวนไมเกิกนา ๒ ดวง ติดอยู
าแหนงที่ใหแสง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(จ) โคมไฟหยุ
สํานัดกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําในันตํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สวางออกไปทางทายรถ สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร ถามี ๑ ดวง ตองอยูในแนว
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บเดียวกัสํนานัและห
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ายรถเทากัน
กึ่งกลางทายรถสํานัแต
ถามี ๒ ดวง ตองอยูใกนระดั
างจากแนวกึ่งกลางท
ทั้งสองขาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโคมไฟหยุดสํจะให
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ใชหามลสํอานัเทกางานคณะกรรมการกฤษฎี
แสงสวางไดเฉพาะในขณะที
นั้นและแสงตอง กา
สม่ําเสมอคงทีสํ่ไามนักกระพริ
บ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) โคมไฟอื่นนอกจากที่กําหนดไวในขอนี้และขอ ๑ (๓) ถาจะนํามาใชตอง
เปนไปตามที่กรมการขนส
นชอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งทางบกให
สํานัคกวามเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒ นอกจากจะตองมี
ละสวนควบตามที่กําหนดไว
ในขอ ๑
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เครื่องอุปกรณ
สํานัแกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แลว รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๖ จะตองมีอุปกรณตอพวงที่สามารถใหรถตอนทาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้ยวตามรถตอนหน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เครื่องบัสํงาคันับกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
เคลื่อนตัวขึ้นลง และเลี
าไดโดยปลอดภัย กและมี
่ทําใหรถที่ใชใน กา
การขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๖ ถอยหลังไดเสมือนเปนรถตอนเดียวกันดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข อ ๓ รถตามข อ ๑ ที่ กํ า หนดให มี ที่ สํ า หรั บ ผู โ ดยสารยื น ได ใ ห บ ริ เ วณพื้ น ที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สําหรับผูโดยสารยืนตองเปนพื้นที่ราบซึ่งมีความกวางและความยาวพอเหมาะที่จะใหผูโดยสารยืน
เมตร
อผูโดยสารยืน ๑ คนกา
ไดโดยถือเกณฑ
ที่ไมนอยกวา ๑,๒๐๐กตารางเซนติ
สํานัพกื้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักตงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอก๔า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

๑๑

รถที่ใชใสํนการขนส
งผูโดยสารมาตรฐาน
๒ มาตรฐาน ๓ กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑ มาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และมาตรฐาน ๖ ซึ่งมีที่เก็บสัมภาระได ใหมีที่เก็บสัมภาระไวที่ดานลางของรถหรือชั้นภายในรถ
สํานัรถที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานั๓กงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน
(ข) (ง) (จ) (ฉ) ซึ่งกมีาที่เก็บสัมภาระ
ได ใหมีที่เก็บสัมภาระไวที่ดานลางของรถนั้นภายในรถหรือบนหลังคาก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รถขนาดเล็ก ใหมีที่เก็บสัมภาระไวบนหลังคาหรือภายในรถ โดยจะมีไวที่ดานลาง
ดวยก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๑
ฉบับทีก่ า๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขกอา ๔ แกไ ขเพิ่มสํเติ
านัมกโดยกฎกระทรวง
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

- ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๕ รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๓ มาตรฐาน ๔
(ก) (ข) (ค)
มาตรฐาน ๕ (ก)กาและมาตรฐาน
๖ (ก) ให มี เ ครื่ อ งปรั
สํานั(ง)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บ อากาศที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถปรับอากาศภายในรถใหมีอุณหภูมิสม่ําเสมอพอเหมาะ และมีพัดลมดูด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อากาศอยางนอย ๒กเครื
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งผูโดยสารมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (ข) และรถ
๖๑๓ รถที่ใชในการขนส
๑ มาตรฐาน ๔ (ก)

ที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐานอื่นซึ่งมีหองสุขภัณฑได ใหมีหองสุขภัณฑภายในรถ ซึ่งมีขนาด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความกวาง ความยาว และความสูงพอสมควร สําหรับใชถายอุจจาระและปสสาวะไดและมีอาง
สําหรับลางมือสํดานัวกยงานคณะกรรมการกฤษฎี
หองสุขภัณฑจะตองมีกทา ี่สําหรับเก็บสํอุาจนัจาระและป
สสาวะอยางดีกาไมรั่วซึม และ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปองกันกลิ่นเหม็นได

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๔

ขอ ๗ รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๔ (ก) (ข) และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่น ซึ่งมีที่ เตรีสํยามอาหารและเครื
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รถที่ใชในการขนส
งผูโดยสารมาตรฐานอื
่องดื่มไดกา ใหมีที่เตรียม
อาหารและเครื่องดื่มขนาดพอสมควรอยูตอนทายภายในรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๘๑๕ นอกจากจะตองมีเครื่องอุปกรณและสวนควบตามที่กําหนดไวในขอ ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แลว รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๑ และมาตรฐาน ๔ (ก) (ข) อยางนอยจะตองมี
อุปกรณใหเสียงและประชาสั
มพันธสําดันังกนีงานคณะกรรมการกฤษฎี
้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) เครื่องรับวิทยุ ๑ เครื่อง
สํานั(๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เครื่องเลนเทปบันทึกกา เสีย ๑ เครื่อสํงานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) เครื่องขยายเสียง ขนาดพอสมควร ๑ เครื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อุปกรณใหเสียงและประชาสั
มพันธตาม (๑) (๒) และ (๓)สําอาจรวมอยู
ในเครื่อง
เดียวกันได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๖
ข
อ
๙
งผูโดยสารมาตรฐาน
๒ และมาตรฐาน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รถที่ใชใสํนการขนส
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑ มาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๖ ตองมีเครื่องดับเพลิงอยางนอย ๒ เครื่อง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๒
ขอ ๕ แก ไ ขเพิ่มเติ มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๓
ขอ ๖ แกไ ขเพิ่ มเติ มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๔
ฉบับทีก่ า๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขกอา ๗ แกไขเพิ่มสํเติ
านัมกโดยกฎกระทรวง
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๕
ขอ ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) กออกตามความใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํฉบั
านักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๖
ฉบับทีก่ า๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขกอา ๙ แกไ ขเพิ่มสํเติ
านัมกโดยกฎกระทรวง
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รถที
 โ ดยสารมาตรฐาน ๔กา (ก) (ข) (ค)
ต อ งมี เ ครื่ อ ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่ ใ ช ใ นการขนส
สํานังกผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก(ง)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ดับเพลิงอยางนอยชั้นละ ๒ เครื่อง
สํานัเครื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งและวรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
่องดับเพลิงตามวรรคหนึ
ใหเปนไปตามชนิกดา ประเภทและ
ขนาดตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนด โดยใหติดตั้งไวภายในรถในที่เหมาะสมซึ่งพรอมที่จะใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การไดทุกขณะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สวนที่ ๒
ละสวนควบของรถที่ใชกใานการขนสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เครื่องอุปกรณ
สํานักแงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูโดยสารมาตรฐาน ๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอก๑๐
งผูโดยสารมาตรฐาน
่องอุปกรณและ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า รถที่ใชใสํนการขนส
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๕ จะตอสํงมี
านัเกครื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สวนควบ ดังตอไปนี้
สํานั(๑)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
คัสซี ตามแบบที่กรมการขนส
งทางบกเห็
นชอบใหใชเปนคัสซีการถโดยสาร แต
ทั้งนี้ จะตองประกอบดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก) โครงคัสซี ทําดวยโลหะแข็งแรงตลอดความยาวของตัวรถ เมื่อตอตัวถัง
แลวสามารถรัสํบาน้นัํากหนั
กเต็มอัตราบรรทุกได
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาทุกสภาพการใช
สํานักงานของรถ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ข) กันชน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให มี กั น ชนทสําานัยที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ ยื่ น จากท
สํานัากยรถในระยะห
งานคณะกรรมการกฤษฎี
่ ติ ด ตั้ ง เสมอกั บ ท า ยรถหรื
า ง กา
พอสมควร และจะมีกันชนหนาหรือไมก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(ค) อุ ป กรณ ต อ พกาว ง ซึ่ ง ได แ กสํแานัขนพ
ว งทํ า ด ว ยโลหะขนาดพอสมควร
สามารถลากจูงไดในขณะบรรทุ
กเต็
ตรา และสามารถเคลืก่อานตัวขึ้นลงไดสําพร
มทั้งมีจานหมุน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํามนักอังานคณะกรรมการกฤษฎี
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
ทําดวยโลหะหรืออุปกรณตอพวงอื่นใดที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก ติดบน
เพลาลอหนาทํสํานัใหกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ลอคูหนาเลี้ยวตามรถลากจู
ย และมีเครื่องบังคักาบใหรถที่ใชใน
กา งไดโดยปลอดภั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๕ ขณะตอกับรถลากจูงสามารถถอยหลังได ความยาวของแขนพวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหเปนไปตามที่กรมการขนส
งทางบกประกาศกํ
าหนด
(ง) กงลอและยาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงลอทําดวยโลหะและยางเปนชนิดกลวงสูบลม ที่มีขนาดสามารถรับน้ําหนัก
เต็มอัตราบรรทุกไดกโดยปลอดภั
ย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(จ) เพลาลอ ที่มีขนาดสามารถรับน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดโดยปลอดภัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(ฉ) สปริงและเครื่อกางผอนคลายความสั
่นสะเทือน
สปริงมีขนาดสามารถรับน้ําหนักและการสั่นสะเทือนของตัวรถเต็มอัตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บรรทุกไดโดยปลอดภัย และมีเครื่องผอนคลายความสั่นสะเทือนที่ลอทุกลอเพลาละไมนอยกวา ๒
ชุด ซึ่งสามารถผ
่นสะเทือกนได
สํานัอกนคลายความสั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ตามสมควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ช) แผนบังโคลน ที่ลอทุกลอ มีขนาดอยางนอยเต็มความกวางของยางลอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อวัสดุอื่น สํทัา้งนันีก้ งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทําดวยโลหะหรือยางหรื
อาจใชพื้นรถที่เปนโลหะแทนแผ
นบังสํโคลนได
แตดานหลัง กา

- ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลอทุกลอตองมีแผนกยางแขวนไว
เต็สํมานัความกว
างของยางลอ ระยะห
งจากพื้นไม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างพอสมควร
สํานักและสู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เกิน ๒๕ เซนติเมตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า องเปนระบบที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เครื่องหาม
(ซ) ระบบหามลอกจะต
่สามารถหามลอได โดยใช

ลอจากรถลากจูง และตองมีระบบหามลอฉุกเฉินที่สามารถทําใหรถที่ใชในการขนสงผูโดยสาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรฐาน ๕ หยุดไดโดยอัตโนมัติในกรณีที่หลุดจากรถลากจูง
(ฌ) ระบบไฟฟา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหใชสายไฟที่มีฉนวนหุมสาย และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นสายไฟภายในและภายนอกต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัเปกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ผานในสายนั้น การเดิ
องเรีกยา บรอย และไม
เหตุใหเกิดการ กา
ลัดวงจรหรือเกิดอันตรายไดงาย สวนตัวถังที่ทําดวยวัสดุสื่อไฟฟา ตองตอใหรวมกับแบตเตอรี่ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รถขั้วสายไฟ สวิทชที่อาจเกิดประกายไฟได ตองใชฉนวนหุมปด
(๒)กา ตัวถัง ยึดติดสํกัานับกโครงคั
สซีอยางมั่นคงแข็
ําหนักเต็มอัตรา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กางแรง สามารถรั
สํานับกน้งานคณะกรรมการกฤษฎี
บรรทุกไดทุกสภาพการใชงานของรถ รูปรางภายนอกตองไมมีสวนยื่นที่แหลมหรือคมอันอาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดหรือ
กอใหเกิดอันตราย
แบบตัวถังของรถใหกเาปนไปตามที่กสํรมการขนส
งทางบกประกาศกํ
ตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ แตทั้งนี้จะตองประกอบดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ก) กระจกกัสํานนัลมหน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กระจกกันลมหลักาง และสวนประกอบของตั
วถังที่เปน กา
กระจกจะตองเป
นกระจกนิรภัยตามที่กรมการขนสงทางบกให
ความเห็นชอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ข) สีภายนอกและภายในซึ่งมีลักษณะเรียบรอย
เปนแผนโลหะสี่เหลี่ยกมมุ
นอยกวาดาน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ค) เครื่องหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า มฉาก ความยาวไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ละ ๓๐ เซนติเมตร พื้นสีขาวหรือสีเหลือง ขอบสีแดงความกวางของขอบสีแดงไมนอยกวา ๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
เซนติเมตรโดยรอบ
สามารถสะทอนแสงมองเห็
นไดชสํัดานัเจนในเวลากลางคื
น ที่รกะยะไม
นอยกวา
๑๕๐ เมตร ตรงกลางมีรูปรถพวงหรืออักษรไทยวา “รถพวง” สีดําติดอยูที่ดานทายในระดับสูงไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และไมเกิน ๑.๕๐ เมตร
ตัวอักษร ภาพ หรือกาเครื่องหมายอืสํ่นานัใดที
่ดานขาง ดานหนา และด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านหลังของ
ตัวถังใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนดหรือตามที่กรมการขนสงทางบกให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความเห็นชอบ กา
(ง) หลังคา ทําดวยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง สามารถกันแดดกันฝนได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(จ) พื้นรถ พื้นที่มั่นคงแข็งแรง
านขางรถ ซึ่งมีขนาดและจํ
บานหนาตาง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ฉ) หนาตาสํงานัทีก่ดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านวนตามสมควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนชนิดปดเปดไดทําดวยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรงสามารถกันแดดกันฝนได มีกลอนหรือสลักสําหรับ
กา องมีวัสดุสําหรั
สํานับกบังานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ยึด ถาบานหนสํานัตกางานคณะกรรมการกฤษฎี
งทําดวยวัสดุโปรงแสงต
งหรือกรองแสงแดดกขนาดเต็
มพื้นที่
ของวัสดุโปรงแสงนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาบานหนาตางของรถปรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดปดเปดไมไสํดานักก็ไดงานคณะกรรมการกฤษฎี
บอากาศจะเปนชนิ
ถาเปนชนิดปด กา
เปดไมได ตัวถัสํงานัจะต
องใหมีการถายเทอากาศได
่องปรับอากาศขัดขอกงา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดีในกรณี
สําทนัี่เกครื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
(ช) ประตูทางขึ้นลงและประตูฉุกเฉิน
ที่ดานขางของรถ บักนาไดทางขึ้นลงจะต
งไมยื่นออกนอก กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประตูทางขึ้นสํลง
านักอยู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๓ -

รถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประตูฉุกเฉิน อยูที่ดานขางขางขวาหรือที่ดานทายของรถ มีบานประตูเต็ม
สํานัวกนสู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเปนประตู
สํานัฉกุกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สวนกวางและส
ง มีเครื่องหมายแสดงว
เฉินพรอมดวยคําอธิกบาายวิธีเปดเปน
ภาษาไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเภทของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๕ ที่จะบังคับใหมีประตู
ทางขึ้นลงและประตู
ฉุกเฉิน จํานวน ขนาดและตํ
าแหนสํงาของประตู
ทางขึ้นลงและประตู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฉุกเฉิน ให
เปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด หรือตามที่กรมการขนสงทางบกใหความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เห็นชอบ
(ซ) ที่นั่งผูโดยสาร ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ ๑ (๒) (ฎ)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฌ) ราวยึดเหนี่ยว ที่มั่นคงแข็งแรงและสะอาดเรียบรอยตรึงแนนกับเพดาน
ภายใน โดยมีความยาวและระยะห
่นใดที่ใชการได กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากงตามความเหมาะสม
งานคณะกรรมการกฤษฎีกหรื
า อมี ที่ ยึดเหนีสํา่ยนัวอื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทัดเทียมกันและที่ประตูทางขึ้นลงตองมีราวสําหรับยึดเหนี่ยวติดไวตามความเหมาะสมอยางนอย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประตูละ ๑ ราว
(ญ) กริ่ ง สั ญ ญาณหยุ ด รถ ที่ มี เ สี ย งดั ง พอสมควรพร อ มด ว ยที่ ก ดกริ่ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สัญญาณติดไวภายในรถ
ประเภทของรถที่ใชในการขนสงสํผูาโนัดยสารมาตรฐาน
๕ ที่จะบังคับใหมีกริ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สัญญาณหยุดรถตามวรรคหนึ่ง จํานวนและตําแหนงที่ติดตั้งกริ่งสัญญาหยุดรถใหเปนไปตามที่
กรมการขนสงทางบกประกาศกํ
าหนด
อตามที่กรมการขนสกงาทางบกใหความเห็
นชอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑๗
(ฎ) แผนสะทอนแสง ดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ในขอ ๑ (๒)
(๑) สีแดง มีกจา ํานวน ขนาดสําและลั
กษณะตามที่กําหนดไว
(ฒ)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) สีเหลือง มีขนาดและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๒) (ฒ)
ติดที่หนารถขสําางซ
ย และขางขวาแหงละกา๑ แผน หางจากด
านขางริมสุดของหนกาารถไมเกิน ๑๕
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เซนติเมตร สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๑.๕๐ เมตร สามารถสะทอนแสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เห็นไดในเวลากลางคืกานในระยะไมนสําอนัยกว
า ๑๕๐ เมตร
(ฏ)๑๘ เข็มขัดนิรภัย ตามประเภทของรถและตามแบบที่กรมการขนสงทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บกประกาศกําหนด
(๓)กา๑๙ โคมไฟดังสํตานัอกไปนี
้ ที่ทํางานไดรวมกักบารถที่ใชลากจูสํงานัและมี
กําลังไฟ และ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความสองสวางตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๗
ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
๒๕๓๗) ออกตาม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกขอา ๑๐ (๒) (ฎ)สําแก
นักไงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๘
ขอ ๑๐ (๒) (ฏ) เพิ่มโดยกฎกระทรวง
ที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) กออกตามความใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําฉบั
นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๙
เติมโดยกฎกระทรวง ฉบักาบที่ ๔๙ (พ.ศ.สํ๒๕๓๗)
ออกตามความ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขกอา ๑๐ (๓) แกสํไขเพิ
านัก่มงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

- ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ติดที่ดานทายรถขางซกาายและขางขวาสํมีานัจกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
นวนและลักษณะ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ก) โคมไฟเลี
สํานั้ยกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) (ง)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(ข) โคมไฟทาย มีกจาํานวนและลักสํษณะตามที
่กําหนดไวในขอก๑า (๓) (จ)
(ค) โคมไฟหยุด มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) (ฉ)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ง) โคมไฟถอยหลัง มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓)
(ช)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(จ) โคมไฟสองปายทะเบียน มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) (ซ)
(ฉ) โคมไฟแสดงสว นสู งทา ยรถแสงแดง ติด บนหลัง คาท า ยรถห า งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดานขางริมสุดไมเกิน ๑๐ เซนติเมตร ขางละ ๑ ดวง
มีลักษณะตามที่กกําาหนดไวในขอสํ๑านัก(๓)
(ญ)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ช) โคมไฟภายในรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(ซ) โคมไฟขางรถ แสงเหลือง แตถาแสงสวางสองออกไปทางทายรถหรือ
สํานักายจะให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า แตไมเกิน
เปนโคมไฟดวงท
แสงแดงก็ได ติกดาอยูสูงจากผิวสํทางไม
นอยกวา ๓๕ เซนติเกมตร
๒.๑๐ เมตร ที่ขางซายและขางขวารถในระดับเดียวกันตอนหนาหางจากหนาสุดรถไมเกิน ๘๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วง) แหสํงาละ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ายสุดรถไม
สําเนักิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
เซนติเมตร (ไมรวมแขนพ
๑ ดวง ตอนทายหางจากท
๓๐ เซนติเมตร กา
แหงละ ๑ ดวงสํานัในกรณี
ที่รถมีความยาวเกิน ๖ เมตร ให
มีโคมไฟขางรถที่กึ่งกลางระหวางโคมไฟ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขางรถดวงหนาและดวงทายอีกแหงละ ๑ ดวง ถามีมากกวา ๑ ดวง ระยะหางระหวางโคมไฟแตละ
ดวงในขางเดียวกันตกอางเทากัน และห
นไมนอยกวา ๓ เมตรกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากงกังานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โคมไฟขางรถจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะที่โคมไฟทายรถใหแสงสวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดวยเทานั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ทวิ๒๐ รถตามข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อื่นสําหรัสํบารถได
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอก๑๐
อ ๑๐ อาจมีเครื่องอุปกกรณ
ภายใตเงื่อนไข กา

ดังตอไปนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) โคมไฟหยุด มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ ทวิ (๑) (จ) มี
กําลังไฟและความสอกางสวางตามที่กสํรมการขนส
งทางบกประกาศกํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) โคมไฟอื่นนอกจากที่กําหนดไวในขอนี้และขอ ๑๐ (๓) ถาจะนํามาใชตอง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นชอบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนไปตามที่กสํรมการขนส
งทางบกใหความเห็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า รถที่ใชใสํนการขนส
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๕ ที่มีที่เก็สํบานัสักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอก๑๑
งผูโดยสารมาตรฐาน
ภาระ ใหมีที่เก็บ กา

สัมภาระไวที่ดานลางของรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๒ ใหนําขอ ๓ ขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๗ มาใชบังคับแกรถที่ใชในการขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูโดยสารมาตรฐาน ๕ โดยอนุโลม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๐
ฉบั บ ที่ ๔๙
ออกตามความใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกขาอ ๑๐ ทวิ เพิ่ สํมาโดยกฎกระทรวง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (พ.ศ. ๒๕๓๗)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

- ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สวนที่ ๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขนาดของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารและรถขนาดเล็ก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอก๑๓
งผูโดยสารและรถขนาดเล็
ก ใหสํมาีขนันาดตามมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า รถที่ใชใสํนการขนส
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่กําหนดไวดังตอไปนี้
สํานั(๑)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนที่กวางที
สํานั่สกุดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความกวาง เมื่อวัดจากส
ของตัวถัง รวมสวนประกอบที
่ยื่นออก
จากตัวถัง แตไมรวมกระจกเงาสําหรับมองหลัง จะตองไมเกิน ๒.๕๐ เมตร แตทั้งนี้ ตัวถังดานขาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จะยื่นเกินขอบยางดานนอกของเพลาทายไดไมเกิน ๑๕ เซนติเมตร
๒๑
ความสูง
สํานั(๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความสูงภายนอกของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๒ (ค) (ง) (จ)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (จ) (ฉ) สํและรถขนาดเล็
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้ น ราบถึ งสํสานัว นที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรฐาน ๓ (ค) (ง)
ก เมื่อวัดกจากพื
่สูงที่สุดของรถ กา
จะตองไมเกิน ๓.๒๐ เมตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความสูงภายนอกของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ (ก)
(ข) มาตรฐาน ๓ (ก)
และมาตรฐาน ๖ เมืก่อาวัดจากพื้นราบถึ
วนที่สูงที่สุดของ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (ข) มาตรฐาน
สํานัก๕งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกสงานคณะกรรมการกฤษฎี
รถจะตองไมเกิน ๓.๘๐ เมตร
สํานัความสู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่ใชในการขนส
สํางนัผูกโงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งภายนอกของรถที
ดยสารมาตรฐาน ๔ และมาตรฐาน
๗
เมื่อวัดจากพื้นราบถึงสวนที่สูงที่สุดของรถจะตองไมเกิน ๔.๕๐ เมตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งภายในของรถที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความสู
่ใชในการขนสงผูโดยสารและรถขนาดเล็
ใหเปนไปตามที่ กา
กรมการขนสงสํทางบกประกาศกํ
าหนดหรือกาใหความเห็นชอบ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความสูงของรถตองไมทําใหรถมีการทรงตัวไดนอยกวาเกณฑที่กรมการขนสงทาง
บกประกาศกําหนดหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อใหความเห็สํนานัชอบ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ความยาว
สํานัความยาวของรถที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่ ใ ช ใกนการขนส
ง ผูสํ โาดยสารมาตรฐาน
๑ มาตรฐาน
๒ (ก)
มาตรฐาน ๒ (ข) มาตรฐาน ๓ (ก) มาตรฐาน ๓ (ข) และ มาตรฐาน ๗ เมื่อวัดจากกันชนหนาถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สวนทายสุดของรถจะตองไมเกิน ๑๒ เมตร
่ใชในการขนส
งผูโดยสารมาตรฐาน
๒ (ค) มาตรฐาน
๒ (ง)
สํานัความยาวของรถที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรฐาน ๒ (จ) มาตรฐาน ๓ (ค) มาตรฐาน ๓ (ง) มาตรฐาน ๓ (จ) มาตรฐาน ๓ (ฉ)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๕ และรถขนาดเล็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหรือสวนหน
สําานัสุกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรฐาน ๔มาตรฐาน
ก เมื่อวัดจากกันชนหน
ไมรวมแขนพวง กา
ถึงสวนกวางสุดของรถ จะตองไมเกิน ๑๐ เมตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความยาวของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๖ เมื่อวัดจากกันชนหนาถึง
สวนทายสุดของรถ จะต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องไมเกิน สํ๑๘
านักเมตร
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) สวนยื่นหนา เมื่อวัดจากสวนหนาสุดของตัวถัง ไมรวมกันชนหรือแขนพวงถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๑
เติมโดยกฎกระทรวง ฉบั
ออกตามความ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขกอา ๑๓ (๒) แกสํไขเพิ
านัก่มงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบที่ ๔๐ (พ.ศ.สํ๒๕๓๕)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

- ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ศูนยกลางเพลาลอหน
เกินกึ่งหนึ่งของชกวางลอ หรือไมเสํกิานนักกึงานคณะกรรมการกฤษฎี
่งหนึ่งของชวงลอ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาา จะตองมีคสํวามยาวไม
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตอนหนาในกรณีที่รถนั้นเปนรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๖
สํานัชกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
งลอ หมายความวา ระยะระหว
างศูสํนายนักกลางเพลาล
อหนาสุดถึงกศูานยกลางเพลา
ลอทาย หรือศูนยกลางเพลาลอคูทายในกรณีเพลาลอคูทายเปนเพลาคู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชวงลอของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๖ หมายความวา ระยะระหวาง
ศูนยกลางเพลาล
หนาสุดถึงศูนยกลางเพลาล
ยกลางเพลาลอคูทายของรถตอนหน
า
สํานัอกคูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อทายหรืสํอานัศูกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และระยะระหวางศูนยกลางเพลาลอทาย หรือเพลาลอคูทายของรถตอนหนาถึงศูนยกลางเพลาลอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือศูนยกลางระหวกาางเพลาลอคูของรถตอนท
าย
(๕) สวนยื่นทาย เมื่อวัดจากสวนทายสุดของตัวถังสวนบรรทุกไมรวมกันชนถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศูนยกลางเพลาลอทาย หรือถึงศูนยกลางเพลาลอคูทาย ในกรณีเพลาลอคูทายเปนเพลาคูจะตองมี
ความยาวไมเกินสองในสามของช
วสํงลานัอกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มีประตูทางขึ้นลงดานทาย และรถที่ใชในการขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องมีความยาวไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูโดยสาร มาตรฐาน
๖ นั้น สวนยื่นทายจะต
เกินกึ่งหนึ่งของชวงลกอาหรือไมเกินกึ่ง
หนึ่งของชวงลอตอนทาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๔ รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๕ มาตรฐาน ๖ และมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง ความยาว
สํานักสงานคณะกรรมการกฤษฎี
๗ ซึ่งเปนรถเฉพาะกิ
จ จะมีความกวาง ความสู
วนยื่นหนา และสวนยืก่นาทายเกินกวาที่

กําหนดไวในขอ ๑๓ ก็ไดหากมีคสํวามจํ
าเปนตามลักษณะของการใชงานเฉพาะกิ
จ แตตองไดรับ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๒
และสวนควบของรถที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาพ เครื่อสํงอุ
านัปกกรณ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ใชในการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขนสงสัตวหรือสิ่งของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สวนที่ ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔ ลักษณะสํา๕นักและลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ลักษณะ ๓ ลักษณะ
กษณะ ๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๕ รถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ ลักษณะ ๓
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาองมีเครื่องอุสํปากรณ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้
ลักษณะ ๔ ลักสํษณะ
๕ และลักษณะ ๙ จะต
และสวนควบ ดังตอกไปนี
(๑) คัสซี ตามแบบที่ผูผลิตออกแบบและกรมการขนสงทางบกเห็นชอบใหใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนคัสซีรถบรรทุก แตทั้งนี้ จะตองประกอบดวย
(ก) โครงคัสซี ทําดกาวยโลหะแข็งแรงตลอดความยาวของตั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีวรถ
กา เมื่อตอตัวถัง
แลว สามารถรับน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดทุกสภาพการใชงานของรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ข) กันชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จากหนารถระยะหางพอสมควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหมีกันชนหน
สําานัยืก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สําหรับรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของลักษณะ ๔ จะตองมีกันชนทายยื่น
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จากทายรถระยะห
งพอสมควร
(ค) ระบบบังคับเลี้ยวที่ทํางานไดคลองตัว พวงมาลัยอยูในตําแหนงที่ผูขับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รถสามารถบั ง คั บ รถได ส ะดวกและปลอดภั ย กลไกบั ง คั บ ต อ งไม สั ม ผั ส กั บ ส ว นอื่ น ใดของรถ
อัตราสวนระหว
มหมุนของพวงมาลัยกกัาบมุมเลี้ยวของล
้งซายและขวาตองใกลกเาคียงกัน แรงที่
สําานังมุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกทังานคณะกรรมการกฤษฎี
ใชหมุนพวงมาลัยใหรถเลี้ยวซายหรือขวาจะตองใกลเคียงกันและไมมากเกินสมควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ง) กงลอและยาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงลอทําดวยโลหะและยางเปนชนิดกลวงสูบลมที่มีขนาดสามารถรับน้ําหนัก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เต็มอัตราบรรทุกไดโดยปลอดภัย
นาดสามารถรับน้ําหนักกาเต็มอัตราบรรทุ
โดยปลอดภัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(จ) เพลาลอสํทีานั่มกีขงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกได
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(ฉ) สปริงและเครื่องผอนคลายความสั่นสะเทือน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บน้ําหนักสํและการสั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สปริงมีขนาดสามารถรั
่นสะเทือนของตัวกรถขณะบรรทุ
ก
เต็มอัตราไดโดยปลอดภัย และมีเครื่องผอนคลายความสั่นสะเทือนที่เพลาลอหนาไมนอยกวา ๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชุด ซึ่งสามารถผอนคลายความสั
่นสํสะเทื
อนไดตามสมควร กา
(ช) แผนบังโคลนที่ลอทุกลอ มีสํขานาดอย
างนอยเต็มความกวางของยางลอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทําดวยโลหะหรือยาง หรือวัสดุอื่นใด สําหรับลอหลังสุดของรถ สวนลางสุดของแผนบังโคลน ตอง
สูงจากพื้นราบไมเกินกา๒๕ เซนติเมตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ซ) หามลอมือที่มีประสิทธิภาพตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(ฌ) หามลอเทาที่บกาังคับที่ลอทุกลสํอานัซึกงานคณะกรรมการกฤษฎี
่งจะเปนระบบไฮดรอลิกคา หรือระบบลม
ก็ได ถาเปนระบบลมใหมีเครื่องวัดความดันของลมหรือสัญญาณเตือนไวในที่ซึ่งผูขับรถมองเห็นได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งาย ทั้งนี้ โดยมีประสิทธิภาพตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
(ญ) เครื่องกําเนิดกพลั
บเคลื่อนรถดวยความเร็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งงาน ที่สามารถขั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วที่เหมาะสม
และในสภาพใชงานตามปกติซึ่งตองไมเกินเกณฑกําลังที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางงานจะตองไม
สํานัทกงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และเครื่องกําเนิดพลั
ําใหเกิดกาซ ฝุน ควันกาละอองเคมี สํและเสี
ยงเกินเกณฑที่ กา
กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด ทั้งนี้ ใหมีฝาครอบเครื่องกําเนิดพลังงานขนาดปดเครื่องได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สนิทและสามารถเก็บเสียงไดตามความเหมาะสม
ที่มีเครื่องระงับเสียงมีกกา ารบังหรือกันสําทนัอกไปเสี
ยมิใหสัมผัส กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ฎ) ระบบไอเสี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กับวัสดุติดไฟงายอันเปนสวนประกอบของรถ สวนปลายของทอไปเสียตองขนานกับผิวทางและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรงไปตามความยาวของรถ
สําหรับรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของลักษณะ ๔ นั้น สวนใดสวนหนึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
านับกบรรทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของทอไอเสียจะตองไมอยูใตถังสําสํหรั
ก
สําหรับรถที่ใชในการขนสั
กษณะ ๙ ที่ใชลากจูกงา รถที่ใชในการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตวหรือสํสิา่งนัของลั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขนสงสัตวหรือสิ่งของลักษณะ ๗ หรือลักษณะ ๘ ทอไอเสียจะตั้งขึ้นในแนวดิ่ง และไมต่ํากวา
สวนสูงของรถนั้นก็ไกดา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งงานประกอบดวยคลักาทช เฟองสงกํสําาลันังกงานคณะกรรมการกฤษฎี
เพลาสงกําลังขอ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ฏ) ระบบสสํงากํนัากลังานคณะกรรมการกฤษฎี
ตอตาง ๆ และเฟองทาย สามารถสงกําลังขับเคลื่อนรถในขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดโดย
สํานัมกีหงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งกําลังที่ทําสํดาวนัยโลหะที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บเพลาสง
ปลอดภัยและให
วงหรือโซรองรับเพลาส
่มีขนาดสามารถรองรั
กําลังในกรณีที่หลุดหรือขาดไมใหกระแทกผิวทางได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฐ) ระบบสตารทเครื่องกําเนิดพลังงานพรอมสวิทชใชการไดดีที่ผูขับรถ
สามารถสตารสํทาเครื
่องไดจากที่นั่งผูขับรถกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฑ) ระบบไฟฟา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหใชสายไฟที
สํา่มนัีฉกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
นวนหุมสาย และมีขนาดเหมาะสมกั
บสําปริ
าณกระแสไฟฟา กา
ที่ผานในสายนั้น การเดินสายไฟภายในและภายนอกตองเรียบรอย และไมเปนเหตุใหเกิดการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลัดวงจรหรือเกิดอันตรายไดงาย สวนตัวถังที่ทําดวยวัสดุสื่อไฟฟา ตองตอใหรวมกับแบตเตอรี่ตอง
ยึดแนนกับตัวรถ ในกรณี
ในชองแคบของตัวถังกาจะตองมีไมหรืสํอานัฉนวนกั
้นตามความ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่แบตเตอรี
สํานั่อกยูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เหมาะสมดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดไฟฟาเสียสํงเดี
านักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
(ฒ) แตรสัญญาณชนิ
วดังพอสมควร ความดักางของเสียงแตร
จะตองอยูในเกณฑที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด แตรสัญญาณอยางอื่นนอกจากแตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งทางบก หาสํมนํ
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
ไฟฟาหากจะนํามาใชกา ตองไดรับความเห็
นชอบจากกรมการขนส
แตรสัญญาณที่มี กา
เสียงทําใหเกิดสํความรํ
าคาญหรือรบกวนสาธารณชนมาใชสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ณ) ถังเชื้อเพลิงที่ใชกับเครื่องกําเนิดพลังงานซึ่งมีสภาพไมรั่วซึมมีฝาปด
อยางดีและมีขนาดพอสมควร
ติดสํตัานั้งไว
ในที่ปลอดภัยซึ่งปองกั
รวมทั้งทอสง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นการเกิดเพลิ
สํานังไหม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เชื้อเพลิงตองมีสภาพดี ไมรั่วซึม หรือเกิดอันตรายไดงาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วสามารถอสําานความเร็
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(ด) เครื่องวัดความเร็
วของรถเปนกิโลเมตรต
อชั่วโมง
คลาดเคลื่อนไดไมเกินรอยละสิบ และจะตองมีแสงสวางใหสามารถอานความเร็วในเวลากลางคืน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได
(ต) เครื่องบันทึกความเร็
ความเห็นชอบจากกรมการขนส
งทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วชนิดทีสํ่ไาดนัรกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บกซึ่งสามารถบันทึกระยะทาง เวลา และความเร็วของรถตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง บนกระดาษกราฟ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยอัตโนมัติ
ประเภทและลักษณะของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของที่จะบังคับใหมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เครื่องบันทึกความเร็วตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
(๒)กา ตัวถังยึดติดสํกัาบนักโครงคั
สซีอยางมั่นคงแข็กางแรง สามารถรั
ําหนักเต็มอัตรา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานับกน้งานคณะกรรมการกฤษฎี
บรรทุกไดทุกสภาพการใชงานของรถ รูปรางภายนอกตองไมมีสวนยื่นที่แหลมหรือคมอันอาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนด หรือ
กอใหเกิดอันตราย
แบบตัวถังของรถใหกเปา นไปตามที่กสํรมการขนส
งทางบกประกาศกํ
ตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบแตทั้งนี้ จะตองประกอบดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ก) หองผูขสํับารถทํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักทงานคณะกรรมการกฤษฎี
าดวยโลหะแข็งแรง มีกปา ระตูทั้งสองขสําางมี
ี่นั่งผูขับรถตั้งอยู กา
ในตําแหนงเหมาะสมที
่สามารถบังคับรถได
นสภาพการจราจรด
านหนา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดี และสามารถมองเห็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดานขาง และดานหลัง เมื่อใชกระจกเงาสําหรับมองหลังไดอยางชัดเจน
่ใชในการขนส
่จะบังคับใหมี กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประเภทและลั
สํานักกษณะของรถที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งสัตวหรือสํสิา่งนัของที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี

- ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หองผูขับรถตามวรรคหนึ
่กรมการขนสงทางบกประกาศกํ
าหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ง ใหเปนสํไปตามที
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ข) ๒๒ กระจกกั น ลมและส ว นประกอบของตั ว ถั ง ที่ เ ป น กระจก ต อ งเป น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ความเห็นชอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระจกนิรภัยตามที
่กรมการขนสงทางบกให
กระจกกันลมหนา ตองมีขนาดที่ผูขับรถสามารถมองเห็นสภาพการจราจรได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดี และห า มมิ ใ ห นํ า วั ส ดุ อื่ น ใดมาติ ด หรื อ บั ง ส ว นใดส ว นหนึ่ ง ของกระจก เว น แต เ ป น การติ ด
เครื่องหมายหรื
่กฎหมายกําหนด
ดวัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดดไว
ที่
สํานัอกเอกสารที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือเปนการติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดานบนของกระจกตามขนาดที่กรมการขนสงทางบกกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ค) กระจกเงาสํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรับมองหลังอยางนกอาย ๑ บาน ซึ่งสํทําานัให
ผูขับรถมองเห็น กา
สภาพการจราจรดานขาง ดานหลัง และภายในรถไดทุกขณะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ง) เครื่องปดน้ําฝน มีใบปดน้ําที่กระจกหนารถ และมีขนาดที่สามารถปด
น้ําไดเนื้อที่กวางพอทีกา่ผูขับรถมองเห็สํานนัสภาพการจราจรด
านหนกาารถไดอยางชัดสํเจน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(จ) ตัวถังสวนที่บรรทุก ใหมีลักษณะและมาตรฐานตามที่กรมการขนสงทาง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บกประกาศกํสําาหนด
แตความสูงของตัวถักางสวนที่บรรทุสํกานัทีก่มงานคณะกรรมการกฤษฎี
ีลักษณะเปนกระบะทึกบาสําหรับรถที่มี
น้ําหนักรถและน้ําหนักบรรทุกรวมกันเกิน ๘,๐๐๐ กิโลกรัม แตไมเกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม เมื่อวัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่มีน้ําหนักรถและน้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จากพื้นกระบะจะตกอางไมเกิน ๖๐สํเซนติ
เมตร และสําหรับรถที
ําหนักบรรทุก กา
,๐๐๐ กิโลกรัม เมื่อวัดจากพื้นกระบะจะตองไมเกิน ๘๐ เซนติเมตร
รวมกันเกิน ๑๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฉ) ตัวอักษร ภาพหรือเครื่องหมายอื่นใดที่ดานขาง ดานหนาและดานทาย
ของตัวถัง ใหเปนไปตามที
งทางบกประกาศกําหนด
งทางบก กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่กรมการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือตามทีสํ่กานัรมการขนส
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหความเห็นชอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(ช) สีภายนอกซึ่งมีกลา ักษณะเรียบรสํอานัยกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ซ)๒๓ แผนสะทอนแสงสีแดง มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) (ฒ) ในกรณีที่เปนรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของที่สวนบรรทุกเปนตูทึบใหติดแผน
สะทอนแสงสีเสํหลื
งที่มุมบนของตัวถังดากนท
นดวย
านัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ายแหงละ ๑สํานัแผ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๔
(ฌ) เข็มขัดนิรภัย ตามประเภทของรถและตามแบบที่กรมการขนสงทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บกประกาศกําหนด กา
(๓)๒๕ โคมไฟดังตอไปนี้ ที่มีกําลังไฟและความสองสวางตามที่กรมการขนสงทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บกประกาศกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๒
ขอ ๑๕ (๒) (ข) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๓
ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
๒๕๓๗) ออกตาม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกขอา ๑๕ (๒) (ซ)สําแก
นักไงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๔
ขอ ๑๕ (๒) (ฌ) เพิ่มโดยกฎกระทรวง
ที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) กออกตามความใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําฉบั
นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๕
เติมโดยกฎกระทรวง ฉบักาบที่ ๔๙ (พ.ศ.สํ๒๕๓๗)
ออกตามความ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขกอา ๑๕ (๓) แกสํไขเพิ
านัก่มงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

- ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งไกล มีจํานวนและลักกาษณะตามที่กสํําาหนดไว
ในขอ ๑ (๓) กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ก) โคมไฟแสงพุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(ก)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาในขอ ๑ (๓)
(ข) โคมไฟแสงพุกงาต่ํา มีจํานวนและลั
กษณะตามที่กําหนดไว

(ข)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ค) โคมไฟแสดงความกวางของรถ มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไว
ในขอ ๑ (๓) สํ(ค)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ง) โคมไฟเลี้ยว มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) (ง)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(จ) โคมไฟทสําานัยกมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่กําหนดไวสํใานข
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จํานวนและลักษณะตามที
๑ (๓) (จ)
(ฉ) โคมไฟหยุด มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) (ฉ)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ช) โคมไฟถอยหลัง มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓)
(ช)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ซ) โคมไฟสองปายทะเบียน มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) (ซ) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฌ) โคมไฟแสดงส ว นสู ง และประเภทของรถ แสงเขี ย ว มี จํ า นวนและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑สํ(๓)
(ฌ) สําหรับรถที่มีตกัาวถังสวนบรรทุสํากนัเป
นตูทึบหรือเปน กา
กระบะที่มีหลัสํงาคาถาวรให
มีโคมไฟแสดงสวนสูงแสงแดง
ติดอยูในระดับเดียวกันที่ดานทายรถ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตอนบนหลังคา จํานวน ๒ ดวง แตละดวงหางจากดานขางริมสุดของรถไมเกิน ๑๐ เซนติเมตร
แสงขาว ติ ดกไวา ภ ายในห อ งผู
รถให แ สงสว า ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ญ) โคมไฟภายในรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั ขกั บงานคณะกรรมการกฤษฎี
พอสมควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๖ นอกจากจะตองมีเครื่องอุปกรณและสวนควบตามที่กําหนดไวในขอ ๑๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แลว

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) รถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของ ลักษณะ ๙ ที่ใชลากจูงรถที่ใชในการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขนสงสัตวหรือสิ่งของลักษณะ ๖ จะตองมีเครื่องตอพวงทําดวยโลหะแข็งแรงสําหรับยึดแขนพวง
ของรถพวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) รถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของ ลักษณะ ๙ ที่ใชลากจูงรถที่ใชในการ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ขนสงสัตวหรืสํอาสินั่งกของลั
กษณะ ๗ หรือลักกาษณะ ๘ จะตสํอานังมีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
จานพวงหรืออุปกรณกตาอพวงอื่นใดที่
ไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก ทําดวยโลหะพรอมเครื่องสําหรับล็อคสลักพวงของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รถกึ่งพวงหรือรถกึ่งพวงบรรทุกวัสดุยาว เพื่อมิใหหลุดจากกันในขณะใชงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๗ นอกจากจะตองมีเครื่องอุปกรณและสวนควบตามที่กําหนดไวในขอ ๑๕
แลว รถที่ใชในการขนส
กษณะ๔ จะตองมีกเาครื่องดับเพลิสํงาตินัดกตังานคณะกรรมการกฤษฎี
้งในที่เหมาะสม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งสัตวหรือสํสิา่งนัของลั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
พรอมที่จะใชการไดทุกขณะขนาด จํานวนและคุณภาพของเครื่องดับเพลิงใหเปนไปตามที่กรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขนสงทางบกประกาศกํ
าหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๑ ๒๖

ขอก๑๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ทวิ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รถตามข
อ ๑๕ อาจมีเครื่องอุปกากรณอื่นสําหรัสํบานัรถได
ภายใตเงือ่ นไข กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี

ดังตอไปนี้
สํานั(๑)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
โคมไฟดังตอไปนีก้ าถาจะนํามาใชสํตานัอกงมี
กําลังไฟและความสกาองสวางตามที่

กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก) โคมไฟแสงพุงไกล จํานวน ๒ ดวง มีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑
(๓) (ก) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ข) โคมไฟขางรถ มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ ทวิ (๑)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ข)
(ค) โคมไฟเลี้ยวขางรถ มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ ทวิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) (ค)
มีจํานวนและลักกาษณะตามที่กสํําาหนดไว
ในขอ ๑ ทวิ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ง) โคมไฟตั
สําดนักหมอก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑) (ง)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(จ) โคมไฟหยุด มีกจาํานวนและลักสํษณะตามที
่กําหนดไวในขอกา๑ ทวิ (๑)(จ)
(๒) โคมไฟอื่นนอกจากที่กําหนดไวในขอนี้และขอ ๑๕ (๓) ถาจะนํามาใชตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งทางบกให
สํานัคกวามเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนไปตามที่กรมการขนส
นชอบ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สวนที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เครื่องอุปกรณและสสําวนันควบของรถที
่ใชในการขนสงสัตวหรือสํสิา่งนัของ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลักษณะ ๖ ลักษณะ ๗ และลักษณะ ๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอก๑๘
งสัตวหรือสิ่งของลั
๗ และลักษณะ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า รถที่ใชใสํนการขนส
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กากษณะ ๖ ลักสํษณะ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๘ จะตองมีเครื่องอุปกรณและสวนควบ ดังตอไปนี้
คัสซี ตามแบบที่กรมการขนส
งทางบกเห็
นชอบใหใชเปนคัสกซีารถบรรทุก แต
สํานั(๑)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทั้งนี้ จะตองประกอบดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ก) โครงคัสสํซีานัทํกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
าดวยโลหะแข็งแรงตลอดความยาวของตั
รถ เมื่อตอตัวถัง กา
แลว สามารถรับน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดทุกสภาพการใชงานของรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สําหรับโครงคัสซีของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของลักษณะ ๘ ตอง
สามารถปรับขนาดความยาวได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โครงคัสซีสวนหนาของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของลักษณะ๗ และ
กา
สํานัสํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ลักษณะ ๘ ใหสํามนัีสกลังานคณะกรรมการกฤษฎี
กพวงทําดวยโลหะขนาดพอสมควร
หรับตอกับจานพวงของรถลากจู
งได
โดยเฉพาะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ข) กงลอและยาง
กงล อ ทํ า ด ว ยโลหะกา และยางเปสํนาชนิ
ด กลวงสู บ ลม ที่ มี ข นาดสามารถรั
บ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๖
ฉบั บ ที่ ๔๙
ออกตามความใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกข าอ ๑๗ ทวิ เพิสํ่ มาโดยกฎกระทรวง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (พ.ศ. ๒๕๓๗)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

- ๒๒ -

น้ําหนักเต็มอัตราบรรทุ
ย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กไดโดยปลอดภั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ค) เพลาลอ ที่มีขนาดสามารถรับน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดโดยปลอดภัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วรถขณะ
(ง) สปริง ที่มีขนาดสามารถรั
บน้สําํานัหนั
กและการสั่นสะเทือนของตั
บรรทุกเต็มอัตราไดโดยปลอดภัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(จ) แผนบังโคลน ที่ลอทุกลอ มีขนาดอยางนอยเต็มความกวางของยางลอ
ทําดวยโลหะหรื
อวัสดุอื่นใด สําหรั
สวนลางสุดของแผกนาบังโคลน ตอง
สําอนักยางหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบลอหลังสุดสํของรถ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สูงจากพื้นราบไมเกิน ๒๕ เซนติเมตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ฉ) ระบบหสําามล
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักโดยใช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
อ จะตองเปนระบบที่สกามารถห
ามลอสํได
เครื่องหาม กา
ลอจากรถลากจูงและตองมีระบบหามลอฉุกเฉิน ที่สามารถทําใหรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิ่งของลักษณะ ๖ ลักษณะ ๗ และลักษณะ ๘ หยุดไดโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่รถดังกลาวหลุดจาก
รถลูกจูง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ช) ระบบไฟฟา ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ ๑๐ (๑) (ฌ)
สํานั(๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สซีอยางมัสํ่นาคงแข็
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตัวถัง ยึดติดกับโครงคั
งแรง สามารถรับน้กําาหนักเต็มอัตรา
บรรทุกไดทุกสภาพการใชงานของรถ รูปรางภายนอกตองไมมีสวนยื่นที่แหลมหรือคมอันอาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วถังของรถให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งทางบกประกาศกํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กอใหเกิดอันตราย กแบบตั
เปนไปตามที่กรมการขนส
าหนด หรือ กา
ตามที่กรมการขนส
งทางบกใหความเห็นชอบแตทั่งนี้ จะต
องประกอบดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก) สวนประกอบของตัวถังที่เปนกระจก ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับที่กําหนด
ไวในขอ ๑๕ (๒) (ข)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ข) ตัวถังสวนที่บรรทุก ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ ๑๕ (๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(จ)
(ค) สีภายนอกซึ่งมีลักษณะเรียบรอย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ง) แผนสะทอนแสง ใหมีแผนสะทอนแสงดังนี้
(๑) สีแดง มีกจา ํานวน ขนาดสําและลั
กษณะตามที่กําหนดไว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ในขอ ๑ (๒)
(ฒ)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัใกนข
งานคณะกรรมการกฤษฎี
(๒) สีสํเาหลื
อง มีขนาดและลักษณะตามที
่กําหนดไว
อ ๑ (๒) (ฒ) กา
ติดที่หนารถขางซายและขางขวาแหงละ ๑ แผน หางจากดานขางริมสุดของหนารถไมเกิน ๑๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เซนติเมตร สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๑.๕๐ เมตร สามารถสะทอนแสง
เห็นไดในเวลากลางคื
า ๑๕๐ เมตร ในกรณี
งสัตวหรือ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานในระยะไมสํนานัอกยกว
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ของรถที่ใชสํใานการขนส
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สิ่งของลักษณะ ๖ หรือลักษณะ ๗ ที่ตัวถังสวนบรรทุกเปนตูทึบหรือเปนกระบะที่มีหลังคาถาวรให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ติดที่มุมสวนบนของตั
วถังดานทายมุมละก๑า แผนดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๘
(๓) โคมไฟดังตอไปนี้ ที่ทํางานไดรวมกับรถที่ใชลากจูง และมีกําลังไฟและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๗
ขอ ๑๘ (๒) (ง) แกไขเพิ
ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่มเติมโดยกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๘
เติมโดยกฎกระทรวง ฉบักาบที่ ๔๙ (พ.ศ.สํ๒๕๓๗)
ออกตามความ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขกอา ๑๘ (๓) แกสํไขเพิ
านัก่มงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

- ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ความสองสวางตามทีก่กา รมการขนสงสํทางบกประกาศกํ
าหนด กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ก) โคมไฟเลี้ยว ติดที่ดานทายรถขางซายและขางขวา มีจํานวนและลักษณะ
สํานัในข
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามที่กําหนดไว
อ ๑ (๓) (ง)
(ข) โคมไฟทาย มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) (จ)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ค) โคมไฟหยุด มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๓) (ฉ)
(ง) โคมไฟถอยหลั
กษณะตามที่กําหนดไว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาง มีจํานวนและลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาในขอ ๑ (๓)
(ช)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(จ) โคมไฟสสําอนังป
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษณะตามที
สํานัก่กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ายทะเบียน มีจํานวนและลั
ําหนดไวในขอ ๑ กา
(๓) (ซ)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฉ) โคมไฟแสดงสวนสูงทายรถ แสงแดง สําหรับรถที่มีตัวถังสวนบรรทุก
เปนตูทึบหรือเปนกระบะที
่มีหลังสํคาถาวร
ติดอยูในระดับเดีกยาวกันที่ดานทสําายรถตอนบนหลั
งคา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จํานวน ๒ ดวง แตละดวงหางจากดานขางริมสุดไมเกิน ๑๐ เซนติเมตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
(ช) โคมไฟขางรถกาแสงเหลือง มีสํจาํนัานวนและลั
กษณะตามทีก่กาําหนดไวในขอ
๑๐ (๓) (ซ)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๘ ทวิ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รถตามขอ ๑๘ อาจมีเครื่องอุปกรณอื่นสําหรับรถไดภายใตเงื่อนไข

ดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) โคมไฟหยุดสํมีานัจกํานวนและลั
กษณะตามที่กําหนดไวในขสํอานั๑กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทวิ (๑) (จ) ที่มี กา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําลังไฟและความสองสวางตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
โคมไฟอื่นนอกจากที
นี้และขอ ๑๘ (๓) ถากจะนํ
สํานั(๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่กําหนดไวใสํนข
านัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ามาใชตอง
เปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๙ นอกจากจะตองมีเครื่องอุปกรณและสวนควบตามที่กําหนดไวในขอ ๑๘
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก ษณะ ๖สํานัจะต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
แล ว รถที่ ใ ช ใสํนการขนส
ง สั ต ว ห รื อ สิ่ ง ของลั
อ งมี เ ครื่ อ งอุ ป กรณกาแ ละส ว นควบ

ดังตอไปนี้ดวย คือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) อุปกรณตอพวง ซึ่งไดแกแขนพวง ทําดวยโลหะขนาดพอสมควร สามารถ
ลากจูงไดในขณะบรรทุ
กเต็มอัตรา และสามารถเคลื
่อนตั
้นลงได พรอมทั้งมีจานหมุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัวกขึงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น ทําดวย
โลหะหรืออุปกรณตอพวงอื่นใดที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก ติดบนเพลาลอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกได
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักรงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนาทําใหลอคูหนาเลีกา้ยวตามรถลากจู
โดยปลอดภัย และใหกามีเครื่องบังคับสํให
ถพวงขณะตอกับ กา
รถลากจู ง สามารถถอยหลั ง ได ความยาวของแขนพ ว งให เ ป น ไปตามที่ ก รมการขนส ง ทางบก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกาศกําหนด
(๒)กา แผนโลหะรูปสําสีนั่เกหลี
่ยมมุมฉาก ความยาวไม
๓๐ เซนติเมตร กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นอยกวาดสําานละ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พื้น สี ข าวหรื อ สี เ หลื อ ง ขอบสี แ ดง ความกว า งของขอบสีแ ดงกว า งไม น อ ยกว า ๓ เซนติ เ มตร

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๙
ฉบั บ ที่ ๔๙
ออกตามความใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกขาอ ๑๘ ทวิ เพิสํ่ มาโดยกฎกระทรวง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (พ.ศ. ๒๕๓๗)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

- ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยรอบสามารถสะทกาอนแสงมองเห็
ชัดเจนในเวลากลางคืกนา ระยะไมนอยกว
๑๕๐ เมตร ตรง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานนัได
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กลางมีรูปรถพวงหรืออักษรไทยวา “รถพวง” สีดําติดอยูที่ดานทายในระดับสูงไมนอยกวา ๖๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เซนติเมตร และไม
เกิน ๑.๕๐ เมตร กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สวนที่ ๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขนาดของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า รถที่ใชในการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า มีขนาดตามมาตรฐานที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอก๒๐
งสัตวหรือสิ่งของกให
่กําหนดไว กา

ดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) ความกวาง เมื่อวัดจากสวนที่กวางที่สุดของตัวถังรวมสวนประกอบขางตัวถัง
ที่ยื่นออกจากตัวถัง กแต
าหรับมองหลังดานขกาาง จะตองไมสํเกิานันก๒.๕๐
เมตร และ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ไมรวมกระจกเงาสํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ตั ว ถั ง หรื อ ส ว นประกอบของตั ว ถั ง จะยื่ น เกิ น ขอบยางด า นนอกของเพลาท า ยได ไ ม เ กิ น ๑๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เซนติเมตร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ความสูง เมื่อวัดจากพื้นราบถึงสวนที่สูงที่สุดของรถ จะตองไมเกิน ๓.๘๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมตร เวนแตรถกระบะบรรทุกหรือรถตูบรรทุกที่มีความกวางไมเกิน ๒.๓๐ เมตร ใหมีความสูงได
ไมเกิน ๓ เมตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ความยาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํา่ในัชกในการขนส
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ความยาวของรถที
งสัตวหรือสิก่งาของลักษณะ ๑สํานัลักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ษณะ ๒ ลักษณะ กา
๓ ลักษณะ ๔ ลักษณะ ๕ และลักษณะ ๙ เมื่อวัดจากกันชนหนาถึงสวนทายสุดของรถจะตองไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกิน ๑๐ เมตรสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความยาวของรถที
งสัตวหรือสิก่งของลั
วัดจากสวนหนา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํ่าในัชกในการขนส
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า กษณะ ๖สําเมื
นัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
สุดไมรวมแขนพวงถึงสวนทายสุดของรถ จะตองไมเกิน ๘ เมตร
่ใชในการขนส
งสัตวหสํารืนัอกสิงานคณะกรรมการกฤษฎี
่งของลักษณะ ๗ และลั
สํานัความยาวของรถที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กากษณะ ๘ เมื่อ
วัดจากสวนหนาสุด ถึงสวนทายสุดของรถ จะตองไมเกิน ๑๒.๕๐ เมตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔)กาสวนยื่นหนาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส ว นยื่ น หน า ของรถที่ ใ ช ใ นการขนส ง สั ต ว ห รื อ สิ่ ง ของลั ก ษณะ ๑ ลั ก ษณะ ๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลักษณะ ๓ ลักษณะ ๔ ลักษณะ ๕ ลักษณะ ๖ และลักษณะ ๙ เมื่อวัดจากสวนหนาสุดของรถไม
รวมกันชนถึงศูนยกลางเพลาล
อหนสําาจะต
องไมเกินกึ่งหนึ่งของชกาวงลอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สวนยื่นหนาของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของลักษณะ ๗ และลักษณะ ๘
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งศูนยกลางสลั
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่งของชวงลอ
เมื่อวัดจากสวสํนหน
าสุดของรถไมรวมกันชนถึ
พวง จะตองไมเกินกึ่งกหนึ
ชวงลอ หมายความวา ระยะระหวางศูนยกลางเพลาลอหนาสุดของรถที่ใชในการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขนสงสัตวหรือสิ่งของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ ลักษณะ ๓ ลักษณะ ๔ ลักษณะ ๕ ลักษณะ ๖ และ
ลั ก ษณะ ๙ หรื
น ย ก ลางสลั ก พ ว งของรถที
ง สั ต ว ห รื อสิ่ ง ของลักกาษณะ ๗ และ
สําอนักศูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ ใ ช ใ นการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ลักษณะ ๘ ถึงศูนยกลางเพลาทาย หรือถึงศูนยกลางระหวางเพลาคูทายในกรณีเปนเพลาคู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕)กาสวนยื่นทาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส วกนยื
่ ใ ช ใ นการขนส ง สั ต วกหารื อ สิ่ ง ของลั กสําษณะ
๑ ลั ก ษณะ ๒ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่ น ท า ยของรถที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ลักษณะ ๓ ลักษณะ ๔ ลักษณะ ๕ ลักษณะ ๖ และลักษณะ ๙ เมื่อวัดจากสวนทายของตัวถังสวน
สํานันกชนถึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บรรทุกไมรวมกั
งศูนยกลางเพลาลกอา ทาย หรือศูนสํายนักกลางระหว
างเพลาคูทายในกรณี
ที่เพลา
ทายเปนเพลาคูจะตองมีความยาวไมเกินกึ่งหนึ่งของชวงลอ เวนแตรถที่มีสวนบรรทุกสัตวหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิ่งของเปนตูทึบและรถที่มีทางขึ้นลงหรือติดตั้งอุปกรณในการขนถายสัตวหรือสิ่งของที่ดานทาย
สวนบรรทุก ใหสํามนัีคกงานคณะกรรมการกฤษฎี
วามยาวไดไมเกินสองในสามของช
วงล
กา
สําอนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สวนยื่นทายของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของลักษณะ ๗ หรือลักษณะ ๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เมื่อวัดจากสวนทายสุกาดของตัวถังสสํวานบรรทุ
กไมรวมกันชนถึงศูกานยกลางระหวสํางเพลาคู
ทายในกรณี กา
ที่เพลาทายเปนเพลาคู จะตองมีความยาวไมเกินสองในหาของชวงลอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๒๑ รถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของลักษะ ๕ ลักษณะ ๖ ลักษณะ ๗ และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลักษณะ ๘ ซึ่งเปนรถบรรทุกเฉพาะกิจจะมีความกวาง ความสูง ความยาว สวนยื่นหนาและสวนยื่น
ทายเกินกวาทีสํ่กานัําหนดไว
ในขอ ๒๐ ก็ได กหากมี
ตามลักษณะของการใช
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ความจําสํเป
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางานเฉพาะกิจ
แตตองไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกให
า ไว ณ วันที่ สํ๑๘
านักธังานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รอยตํารวจโท ชาญ มนูธรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผกลในการประกาศใช
กฎกระทรวงฉบับนี้ กคืาอ เนื่องจากมาตรา
๗๑ วรรคหนึ่ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติวา รถที่ใชในการขนสงตองมีสภาพ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กตองตามที
สํานัก่กงานคณะกรรมการกฤษฎี
มั่นคงแข็งแรงสํามีนัเกครื
่องอุปกรณและสวนควบถู
ําหนดในกฎกระทรวงกาจึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕๒๒๓๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันการติดกระจกกัน
ลมหลังกับตัวสํรถไม
มีผลเกี่ยวกับความปลอดภั
ดโอกาสใหเจาของรถเลื
อกที่จะ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยของรถสําสมควรเป
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จัดใหมีกระจกกันลมหลังหรือไมก็ได และโดยที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมลักษณะของรถที่ใชในการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔ ใหมีเสํครื
านั่อกงอํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่มกขึงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขนสงผูโดยสารมาตรฐาน
านวยความสะดวกใหกาแกผูโดยสารเพิ
้น ดังนั้น เพื่อให กา
สอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมดังกลาว สมควรกําหนดใหรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔ มีเครื่องอุปกรณและสวนควบของรถที่ใชในการขนสงเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถนําไปใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
้น สมควรแกไขเพิ
งของรถที่ใชใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํนอกจากนั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่มเติมขนาดความสู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การขนส ง ผู โ ดยสารและรถขนาดเล็ ก ให รั บ กั บ มาตรฐานสากลและกํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ นการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ อ ให มี ค วามปลอดภั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตรวจสอบการทรงตั
ว ของรถดั ง กล า วเพื
ย ยิ่ ง ขึ้ น จึ ง จํกาาเป น ต อ งออก
กฎกระทรวงนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕๒๒๓๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช
กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจสําจุนับกันงานคณะกรรมการกฤษฎี
วิวัฒนาการและ กา
ความเจริญกาสํวหน
าทางเทคโนโลยีและวิกศาวกรรมยานยนต
ดเจริญกาวหนาไปเปนกาอันมาก ดังนั้น
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักไงานคณะกรรมการกฤษฎี
เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมวิวัฒนาการและความเจริญกาวหนาดังกลาว และเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยและลดอั
รถ สมควรแกไขเพิ่มเติ
ยความปลอดภัย กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นตรายแกสํผานัูใกชงานคณะกรรมการกฤษฎี
กามขอกําหนดวสํานัดกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในการขนสงในสวนเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณและสวนควบของรถตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
สํานัก๒๕๒๔)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํญานัญักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๒๒ เสีย
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.
ออกตามความในพระราชบั
ิการขนสงทางบก พ.ศ.
ใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งสมควรเพิ่มเติมการกําหนดเครื่องมือเครื่องใชประจํารถที่ใชในการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขนสง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒๓๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานั๓๐กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุกเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๑๒/หนา ๙/๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
๓๑
ม ๑๑๑/ตอนที่ ๔๘ ก/หน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีราชกิ
กา จจานุกเบกษา
สํานัเลกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาา ๑๒/๒๔ ตุลาคม
สํานัก๒๕๓๗
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๒
ราชกิจจานุกเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๓๑ ก/หนา ๒๕/๗ เมษายน ๒๕๔๓

- ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอก๓า กฎกระทรวงนี
้ใหใชบังคับเมื่อพนกํากหนดหกสิ
บวันสํนัานับกแต
วันประกาศใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันปรากฏวา รถที่ใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่มีจํานวนทีสํ่นานัั่งกไมงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในการขนสงผูโดยสารที
เกิน ๑๒ ที่นั่ง (รถตูก)า ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว
าดวย กา
การขนสงทางบก มีขอกําหนดเกี่ยวกับการติดฟลมกรองแสงที่มีกระจกกันลมดานขางและดานหลัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของรถแตกตา งไปจากรถยนตร นั่ง สวนบุคคลเกิ น เจ็ด คน แต ไ ม เกิ น สิ บ สองคน (รถตู ) ที่ จ ด
ทะเบียนตามกฎหมายว
งกอใหเกิดปญหาในทางปฏิ
ากับดูแลทั้ง ๆ ที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าดวยรถยนตร
สํานักจึงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัติและการกํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนรถยนตรที่มีลักษณะและขนาดเดียวกัน ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติที่เกี่ยวกับฟลมกรองแสงของ
สํานัา นข
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากวตามกฎหมายทั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บ เป น ไปใน
กระจกกันลมด
า งและดา นหลังของรถยนตร
ดังกล
้ งสองฉบั
แนวทางเดียวกัน สมควรปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการติดฟลมกรองแสงสําหรับรถที่ใชในการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๒ (จ) ที่มีจํานวนที่นั่งไมเกิน ๑๒ ที่นั่ง (รถตู) และมาตรฐาน ๓ (ฉ)
(รถตู) เสียใหม
สอดคลองกันกับที่กํากหนดไว
ในกฎหมายว
าดวยรถยนตร จึงกจําาเปนตองออก
สํานัใกหงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กฎกระทรวงนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พัสสน/จัดทํา
๒๓ กักนา ยายน ๒๕๕๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กฎกระทรวง กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2537)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก
พ.ศ. 2522 กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
--------------สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
7 และมาตรา 102 (4) แห
งพระราชบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การขนสง
ทางบก พ.ศ.
2522 และมาตรา 36กแห
ติการขนสงทางบก พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งพระราชบัสําญนัญักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา 2522 ซึง่ แกไข
เพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัตกิกา ารขนสงทางบก
บที่ 5) พ.ศ. 2535การัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก(ฉบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ออก
กฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ 1 ใหยกเลิกวรรคสองของขอ 2 (1) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ.
2526)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522
ขอ 2 ใหเพิ่มความต
และขอ 2 ตรี แหงกฎกระทรวง
ฉบับที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อไปนี้เปนขสํอานั2กทวิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
22
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พ.ศ. 2522
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบั
ญญัติการขนสงทางบก
"ขอ 2 ทวิ รถโรงเรียนตองใชสเี หลืองเปนสีของตัวถังรถ และใหมสี ดี าํ คาดตลอด
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รอบตัวถัสํงารถ
ยกเวนดานหนารถจํานวนหนึ่งเสน ขนาดกวางไมนอยกวาสิบเซนติเมตรแตไมเกินยี่สิบเซนติเมตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยเริม่ ตัง้ แต กา
แนวขอบหนาตางดานขางรถลงมาสิบเซนติเมตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยนตองเป
สํานันกกระจกที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขอ 2 ตรี กระจกรถโรงเรี
่โปรงใสสามารถมองเห็
นสภาพภาย
ในรถและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สภาพการจราจรภายนอกรถได
ชัดสําเจน
และหามมิใหนาํ วัสดุอกน่ื าใดมาติดหรือสํบัางนัสกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
นหนึง่ สวนใด
ของกระจก
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เวนแตเปสํานนัการติ
ดเครื่องหมายหรือเอกสารตามที
่กสํฎหมายกํ
าหนด หรือการติดกวัาสดุสําหรับบังหรือ
กรอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แสงแดดไวที่ดานบนของกระจกกัสํนานัลมด
านหนาตามขนาดที่กรมการขนสงทางบกกํ
าหนด"
ขอ 3 รถโรงเรียนที่ไดจดทะเบียนไวแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหเจา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของรถหรือ
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามขอ 2 ทวิ แหงกฎ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๒-

กระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ซึง่ แก
ไขเพิม่ เติสํมานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยกฎกระทรวงนี้ภายในสามรอยหกสิบหาวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ใหไว ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2537
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จรัส พั้วชวย
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวาการกําหนดให
รถโรงเรียนตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถอดแผนปายหรือปดคลุมขอความวา "รถโรงเรียน". ซึง่ ติดอยูท ด่ี า นหนาและดานทายของตัวรถ
เมื่อมิไดใชรถนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนรถโรงเรียนตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ขนสงทางบก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. 2522 ไดกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติเพราะการถอดแผนปายหรือปดคลุมขอความดัง
กลาวกระทําไดยากกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และไมสะดวก สมควรยกเลิกขอกําหนดดังกลาวประกอบกับสมควรกําหนดสีของรถโรงเรียนให
แตกตางจากรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อื่น และกําหนดหามมิใหนําวัสดุอื่นใดที่ติดหรือบังไวบนกระจกของรถโรงเรียน เวนแตเปนการติด
เครือ่ งหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือเอกสารทีก่ ฎหมายกําหนด ทัง้ นี้ เพื่อเปนการปองกันอันตรายและเพิ่มความปลอดภัยใหแก
นักเรียนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

[รก.2537/38ก/38/7 กันยายน 2537]
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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กฎกระทรวง
กําหนดลักษณะ ขนาด หรือกําลังของเครื่องยนต
และของรถที่จะรับจดทะเบียนเปนรถประเภทตาง ๆ
พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต (ฉบั บ ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ อั น เป น กฎหมายที่มี บ ทบั ญ ญั ติ
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 ถึงศูนยกลางเพลาลอทายหรือศูนยกลางเพลาลอคูทายในกรณีที่เพลาลอทายเปนเพลาคู
“ความกวาง” หมายถึง ระยะระหวางดานขางของรถดานหนึ่งถึงดานขางอีกดานหนึ่งที่กวาง
ที่สุดของรถ ทั้งนี้ โดยใหรวมสวนประกอบที่ยื่นออกจากตัวถังดวย เวนแตกระจกเงาสําหรับมองดาน
นอกตัวรถ
“ความสูง” หมายถึง ระยะเมื่อวัดในแนวดิ่งจากพื้นราบถึงสวนที่สูงที่สุดของรถ โดยไมรวมกระจกเงา
สําหรับมองดานนอกตัวรถและอุปกรณอื่น ๆ ที่ยืดหยุนได ในกรณีเปนความสูงภายใน ใหวัดจากพื้นรถ
สวนที่ใชวางเทาถึงสวนต่ําสุดของเพดานหองโดยสารของรถ
“ความยาว”
หมายถึง ระยะระหวางกันชนหนาหรือสวนหนาสุดถึงสวนทายสุดของรถ
โดยไมรวมกระจกเงาสําหรับมองดานนอกตัวรถและแขนพวง
“สวนยื่นทาย” หมายถึง ระยะระหวางสวนทายสุดของตัวถังสวนที่บรรทุก โดยไมรวมกันชน
ถึงศูนยกลางเพลาลอทาย หรือศูนยกลางเพลาลอคูทายในกรณีที่เพลาลอทายเปนเพลาคู
ขอ ๓ รถที่จะรับจดทะเบียนตองมีลักษณะ ขนาด หรือกําลังของเครื่องยนตและของรถ
ดังตอไปนี้
(๑) รถยนตสาธารณะ
(ก) รถยนต รั บ จ า งระหว า งจั ง หวั ด ต อ งเป น รถเก ง สองตอน รถเก ง สองตอนแวน
รถเกงสามตอน รถเกงสามตอนแวน รถยนตน่ังสองตอน รถยนตนั่งสองตอนแวน รถยนตนั่งสามตอน
รถยนตนั่งสามตอนแวน หรือรถลักษณะอื่นตามแบบที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ มีประตู
ไมนอยกวาสี่ประตู ความกวางไมเกิน ๒.๕๐ เมตร ความยาวไมเกิน ๖ เมตร ความสูงไมเกิน ๒ เมตร
เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมต่ํากวา ๑,๕๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร
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ในกรณีที่เปนรถยนตนั่งสองตอน รถยนตนั่งสองตอนแวน รถยนตนั่งสามตอน หรือรถยนต
นั่งสามตอนแวน เบาะนั่งตองมีระยะหางจากพื้นถึงสวนบนสุดของเบาะนั่งไมนอยกวา ๒๕ เซนติเมตร
และมีระยะหางจากสวนต่ําสุดของเบาะนั่งถึงเพดานไมนอยกวา ๘๕ เซนติเมตร
(ข) รถยนต รั บ จ า ง ต อ งมี ลั ก ษณะ ขนาด หรื อ กํ า ลั ง ของเครื่ อ งยนต แ ละของรถ
เชนเดียวกับ (ก) และตองมิไดติดตั้งระบบควบคุมการปดเปดประตูรถจากศูนยกลาง (CENTRAL
LOCK) กระจกกันลมตองเปนกระจกที่โปรงใสสามารถมองเห็นสภาพภายในรถและสภาพการจราจร
ภายนอกรถไดชัดเจน และหามมิใหนําวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังสวนหนึ่งสวนใดของกระจก เวนแตเปน
การติดเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด หรือการติดวัสดุสําหรับบังหรือกรองแสงแดด
ที่กระจกกันลมดานหนาตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
(ค) รถยนตรับจางสามลอ ตองมีลักษณะประทุน โดยมีที่นั่งสองตอนหรือสองแถว
ความกวางไมเกิน ๑.๕๐ เมตร ความยาวไมเกิน ๔ เมตร ความสูงไมเกิน ๒ เมตร ความสูงภายในไม
นอยกวา ๑.๒๐ เมตร เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมเกิน ๖๖๐ ลูกบาศกเซนติเมตร
(ง) รถยนต สี่ ล อ เล็ ก รั บ จ า ง ต อ งเป น รถสองตอน มี ป ระตู ไ ม น อ ยกว า สองประตู
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) รถยนต นั่ ง ส ว นบุ ค คลไม เ กิ น เจ็ ด คน ต อ งมี ค วามกว า งไม เ กิ น ๒.๕๕ เมตร
ความยาวไมเกิน ๑๒ เมตร ความสูงไมเกิน ๔ เมตร กรณีที่รถมีความกวางไมเกิน ๒.๓๐ เมตร ใหมี
ความสูงไดไมเกิน ๓.๒๐ เมตร
(ข) รถยนต นั่ ง ส ว นบุ ค คลเกิ น เจ็ ด คน ต อ งมี ลั ก ษณะและขนาดเช น เดี ย วกั บ (ก)
และตองมีความสูงภายในไมนอยกวา ๑.๖๐ เมตร เวนแตรถนั้นมีความยาวตลอดชองทางเดินไมเกิน
๒ เมตร ความสูงภายในจะนอยกวา ๑.๖๐ เมตร ก็ไดแตตองไมนอยกวา ๑.๒๐ เมตร
ในกรณีที่รถมีแถวที่นั่งติดกับประตูทางขึ้นลงและแถวที่นั่งนั้นมีที่นั่งเรียงติดตอกัน
ไมเกินสามที่นั่ง เมื่อวัดในแนวดิ่งจากสวนต่ําสุดของเพดานรถถึงกึ่งกลางของเบาะที่นั่งแตละที่นั่งตองมี
ระยะหางไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร
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(ค) รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ตองมีความกวางไมเกิน ๒.๕๕ เมตร ความยาวไมเกิน
๑๒ เมตร ความสูงไมเกิน ๔ เมตร กรณีที่รถมีความกวางไมเกิน ๒.๓๐ เมตร ใหมีความสูงไดไมเกิน
๓ เมตร สวนยื่นทายตองไมเกินสองในสามของชวงลอ เวนแตตัวถังสวนที่บรรทุกเปนกระบะบรรทุก
สวนยื่นทายตองไมเกินกึ่งหนึ่งของชวงลอ
(ง) รถยนตสามลอสวนบุคคล ตองมีความกวางไมเกิน ๒ เมตร ความยาวไมเกิน
๔ เมตร ความสู ง ไม เ กิ น ๒ เมตร เครื่ อ งยนต ต อ งมี ค วามจุ ใ นกระบอกสู บ รวมกั น ไม เ กิ น ๖๖๐
ลูกบาศกเซนติเมตร
สวนยื่นทายของรถตาม (ก) และ (ข) ตองไมเกินสองในสามของชวงลอ และไมเกินกึ่งหนึ่ง
ของชวงลอสําหรับรถที่มีทางขึ้นลงของผูโดยสารดานทาย
ความสูงของรถตาม (ก) (ข) และ (ค) ตองไมทําใหรถมีการทรงตัวไดนอยกวาเกณฑที่
กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
(๔) รถจักรยานยนต
(ก) รถจักรยานยนตสวนบุคคล ตองมีความกวางไมเกิน ๑.๑๐ เมตร ความยาวไมเกิน
๒.๕๐ เมตร ความสูงไมเกิน ๒ เมตร กรณีที่เครื่องยนตมีความจุในกระบอกสูบรวมกันเกินกวา ๒๕๐
ลูกบาศกเ ซนติเ มตร ให มีความยาวได ไมเกิ น ๓ เมตร ถา มีพวงขาง รถพวงของรถจักรยานยนต
ตองมีความกวางไมเกิน ๑.๑๐ เมตร ความยาวไมเกิน ๑.๗๕ เมตร ความสูงไมเกิน ๒ เมตร และ
เมื่ อ นํ า มาพ ว งกั บ รถจั ก รยานยนต แ ล ว ต อ งมี ค วามกว า งวั ด จากขอบยางด า นนอกสุ ด ของล อ หลั ง
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 กรณีที่เปนรถพวงชนิดที่น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก
เฉลี่ยลงบนรถลากจูงมากกวารอยละสิบของน้ําหนักรวมสูงสุด ตองมีความกวางไมเกิน ๒.๕๕ เมตร
ความยาวไมเกิน ๑๔ เมตร เมื่อวัดจากสวนหนาสุดถึงสวนทายสุด โดยระยะจากศูนยกลางของสลัก
พวงถึงสวนทายสุดตองไมเกิน ๑๒ เมตร และเมื่อวัดจากศูนยกลางสลักพวงถึงสวนหนาสุดของรถตอง
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ไมเกิน ๒ เมตร กรณีที่รถมีความกวางไมเกิน ๒.๓๐ เมตร ใหมีความสูงไดไมเกิน ๓ เมตร ความสูง
ของรถตองไมทําใหรถมีการทรงตัวไดนอยกวาเกณฑที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
(๖) รถบดถนน ตองมีความกวางไมเกิน ๒.๕๕ เมตร ความยาวไมเกิน ๘ เมตร ความสูง
ไมเกิน ๔ เมตร
(๗) รถแทรกเตอร ต อ งมีความกว างไม เกิ น ๒.๕๕ เมตร ความยาวไม เกิ น ๑๒ เมตร
ความสูงไมเกิน ๔ เมตร กรณีที่รถมีความกวางไมเกิน ๒.๓๐ เมตร ใหมีความสูงไดไมเกิน ๓ เมตร
ขอ ๔ ในกรณีที่รถตามขอ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) ขับเคลื่อนดวยพลังงาน
อยางอื่นนอกจากเครื่องยนตสันดาปภายใน กําลังของเครื่องยนตตองเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบก
ประกาศกําหนด
ขอ ๕ ตัวถังของรถตามกฎกระทรวงนี้ เวนแตรถจักรยานยนต ดานขางจะยื่นเกินกวาขอบยาง
ดานนอกสุดของเพลาลอทายหรือกลุมเพลาลอทาย ในกรณีที่เพลาลอทายมีมากกวาหนึ่งเพลาไดไมเกิน
ดานละ ๑๕ เซนติเมตร และขอบยางดานนอกสุดตองไมยื่นเกินกวาตัวถังรถ เวนแตไดจัดใหมีอุปกรณ
ปองกันอันตรายและความเสียหายอันเกิดจากการหมุนของลอรถนั้นแลว
ขอ ๖ ในกรณีจําเปนตามลักษณะของการใชงานเฉพาะกิจ รถในขอ ๓ (๓) (๕) (๖)
และ (๗) อาจมีตัวถัง เครื่องอุปกรณหรือ สวนควบหรือ มีชวงลอ ขนาดของรถ หรือสวนยื่นทาย
ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก
ขอ ๗ ผูที่มีชื่อในใบคูมือจดทะเบียนรถผูใดประสงคจะเปลี่ยนแปลงลักษณะ ขนาด หรือ
กําลั งของเครื่อ งยนต แ ละของรถสํา หรั บรถประเภทต าง ๆ ใหยื่ นคํ า ขอต อ นายทะเบี ยนพร อ มดว ย
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
คํ า ขอที่ ไ ด ยื่ น ไว ต ามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ และยั ง อยู ใ นระหว า งการพิ จ ารณา ให ถื อ เป น คํ า ขอตาม
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
ป จ จุ บั น และไม ส อดคล อ งกั บ การพั ฒ นาของอุ ต สาหกรรมการผลิ ต รถยนต สมควรปรั บ ปรุ ง เสี ย ใหม ใ ห
เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กําหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๑๕/๑) และมาตรา ๕๗ ฉ (๗) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก กฎกระทรวงกํ า หนดความปลอดภั ย ในการรั บ จ้ า งบรรทุ ก คนโดยสาร
ของผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๓ ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ผู้ขับรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถ หรือเพิ่มสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไป ซึ่งน่าจะ
เป็นอันตรายแก่การขับรถหรือการโดยสาร
(๒) ในกรณีเป็น รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด หรือก๊าซปิโ ตรเลีย มเหลวเป็น เชื้อเพลิง ต้องใช้ร ถ
ที่ผ่านการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ รวมทั้งการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดส่ว นควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
อัด เป็น เชื้อ เพลิง หรือ กฎกระทรวงว่ าด้ว ยการกําหนดส่ว นควบและเครื่ องอุ ปกรณ์ข องรถที่ ใช้ ก๊า ซ
ปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง แล้วแต่กรณี
(๓) ต้องให้คนโดยสารขึ้นนั่งประจําที่ให้พร้อมก่อนเคลื่อนรถ
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(๔) ต้องให้คนโดยสารซึ่งนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับผู้ขับรถรัดร่างกายด้วยเข็มขัด นิรภัย ไว้กับ
ที่นั่งเพื่อป้องกันอันตรายในขณะโดยสาร
(๕) ไม่บรรทุกสิ่งของไปกับคนโดยสาร เว้นแต่เป็นสัมภาระของคนโดยสารที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยในการขับรถและการโดยสาร
(๖) ดูแลคนโดยสารให้ได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร และในกรณี
ที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องให้ความช่วยเหลือตามสมควร
(๗) ไม่ขับรถในลักษณะประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
(๘) ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริม
สําหรับการสนทนาโดยผู้ขับรถไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น
(๙) ไม่กระทํา การอัน ควรขายหน้ าต่อหน้าธารกํานัล หรือกระทําการลามกอย่า งอื่น ไม่ว่ า
จะกระทําด้วยตนเอง หรือกระทําด้วยสื่อหรือวัสดุใด 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 หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นใดในขณะขับรถรับจ้างบรรทุก
คนโดยสาร
ข้อ ๕ ในการรับจ้ างรั บส่งนั กเรีย น ผู้ขับรถสําหรับรถยนต์ ซึ่งได้ รับอนุญ าตเป็น หนังสื อ
จากนายทะเบียนตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญ าตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก รวมทั้งต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติเสีย หายอันเกิด จากการขับรถมาก่อน และต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามข้อ ๓ โดยอนุโลม
(๒) จัด ให้ มี เ ครื่ อ งหมายหรื อ แผ่ น ป้ า ยพื้ น สี ส้ ม ขนาดกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ ห้ า เซนติ เ มตร
ยาวไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร มีข้อความว่า “รถโรงเรียน” เป็นตัวอักษรสีดําความสูงไม่น้อยกว่า
สิบห้าเซนติเมตร ติดไว้ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ เพื่อให้สามารถมองเห็นข้อความได้โดยชัดเจน
ในระยะไม่น้อยกว่าห้าสิบเมตร
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(๓) จัด ให้มี ไ ฟสั ญ ญาณสีเ หลือ งอํา พั น หรื อสี แ ดงปิ ด เปิ ด เป็ น ระยะ ติด ไว้ที่ ด้ านหน้า และ
ด้านท้ายของตัวรถในตําแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ขับรถที่สวนมาหรือตามหลังมามองเห็นได้โดยชัดเจน
ในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร และเมื่อมิได้ใช้รถนั้นรับส่งนักเรียนให้งดใช้ไฟสัญญาณดังกล่าว
(๔) จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นดังต่อไปนี้ เพื่อช่วยเหลือนักเรีย นเมื่อมีอุบัติเหตุหรือ
เหตุฉุกเฉิน เกิด ขึ้น และต้องติดตั้งหรือเก็บไว้ภายในรถในตําแหน่งที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้ง
สามารถนํามาใช้งานได้โดยสะดวก และพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกขณะ
(ก) เครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าหนึ่งเครื่อง
(ข) ค้อนทุบกระจกไม่น้อยกว่าหนึ่งอัน สําหรับรถที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร
(๕) จัด ให้ มีผู้ควบคุม ดูแลนั กเรีย น ซึ่งมีอ ายุไ ม่ต่ํากว่าสิบ แปดปีบริบู ร ณ์ ประจําอยู่ ในรถ
ตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการ
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงได้เกิดการระเบิด ลุกไหม้ หรือรั่วไหลของก๊าซไวไฟ
ในขณะที่ใช้รถนั้นรับจ้างบรรทุกคนโดยสารขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของคนโดยสาร
อีกทั้งสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนของรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ที่ใช้ในการรับจ้างรับส่งนักเรียน
ส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ขับรถในขณะขับรถดังกล่าว แต่โดยที่ข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัย
ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารในปัจจุบันได้กําหนดเฉพาะกรณีของผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะเท่านั้น
จึงสมควรมีข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้ครอบคลุมถึงผู้ขับรถยนต์สาธารณะ
รถยนต์บ ริการ และรถยนต์ที่ใช้ในการรับ จ้างรับ ส่ง นัก เรียนด้วย เพื่อให้คนโดยสารของรถดัง กล่าวได้รับ
ความปลอดภัยมากขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ระเบียบกรมการขนสงทางบก
วาดวยการขอจดทะเบียนรถยนตนงั่ สวนบุคคลที่มีทนี่ ั่งเกิน ๑๒ ที่นงั่
และรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนักรถเกิน ๒,๒๐๐ กิโลกรัม
พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อใหการจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน ๑๒ ที่นั่ง และรถยนตบรรทุกสวนบุคคล
ที่มีน้ําหนักรถเกิน ๒,๒๐๐ กิโลกรัม เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย และปองกันมิใหมีการนํารถยนต
สวนบุคคลดังกลาวไปใชประกอบการขนสง สมควรกําหนดหลักเกณฑการจดทะเบียนรถยนตดังกลาวไว
เปนการเฉพาะ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติรถยนต (ฉบั บที่ 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 หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ให ยกเลิ กระเบี ยบกรมการขนสงทางบกวาดวยการขอจดทะเบี ยนรถยนต ส วนบุคคล
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“รถยนตสวนบุคคล” หมายความวา
(๑) รถยนตนั่งที่มีที่นั่งเกิน ๑๒ ที่นั่ง
(๒) รถยนตบรรทุกที่มีน้ําหนักรถเกิน ๒,๒๐๐ กิโลกรัม
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ขอ ๖ การขอจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล เจาของรถจะตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกอน และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว ใหดําเนินการจดทะเบียนตามระเบียบ
กรมการขนส ง ทางบกว า ด ว ยการดํ า เนิ น การทางทะเบี ย นและภาษี ร ถตามกฎหมายว า ด ว ยรถยนต
พ.ศ. ๒๕๓๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๗ การพิจารณาจํานวนที่นั่งของรถยนตนั่งหรือน้ําหนักรถของรถยนตบรรทุกที่จะตองขอรับ
ความเห็นชอบตามขอ ๖ ใหเปนไปตามเกณฑที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
ขอ ๘ การขอรับความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล ใหเจาของรถยื่นขอตามแบบ
ที่กําหนด พรอมเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) หนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการใชรถคันที่ขอจดทะเบียนโดยละเอียด
(๒) ภาพตัวรถ พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับ ชนิด แบบ รุน น้ําหนัก ขนาดสัดสวน จํานวนที่นั่ง
จากผูผลิต
(๓) หลักฐานแสดงสถานที่จอดรถ ดังตอไปนี้
(ก) ภาพถายพื้นที่จอดรถ ขนาดไมนอยกวา ๕ x ๗ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
(ข) ภาพถายทางเขา - ออกพื้นที่จอดรถ ขนาดไมนอยกวา ๕ x ๗ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
(ค) แผนที่แสดงที่ตั้ง แผนผังแสดงบริเวณที่จอดรถ และทางเขา - ออก โดยระบุขนาด
ความกวางและความยาวไวดวย
(ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในสถานที่จอดรถของตนเองหรือคูสมรส
เชน สําเนาโฉนดที่ดิน นส.๓ ก หรือ นส.๓
(๔) หนังสือรับรองการใชรถยนตสวนบุคคลตามแบบที่กําหนด
ขอ ๙ การขอรับความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล ตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) มีความจําเปนตองใชรถเพื่อการสวนตัว มิไดใชทําการขนสงเพื่อการคาหรือธุรกิจของตนเอง
หรือเพื่อสินจาง
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(๒) ไม มี ป ระวั ติ ก ารกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การนํ า รถยนต ส ว นบุ ค คลไปใช ทํ า การขนส ง
เพื่อการคาหรือธุรกิจของตนเอง หรือเพื่อสินจาง หรือใหบุคคลอื่นใชรถของตนกระทําการดังกลาวภายใน ๓
ป กอนวันที่ยื่นขอรับความเห็นชอบ
(๓) มีสถานที่จอดรถเปนของตนเองหรือคูสมรส โดยมีพื้นที่ไมนอยกวาขนาดของตัวรถและตองมี
พื้นที่ วางรอบตั วรถไม นอยกว าด านละ ๕๐ เซนติ เมตร และมี ความเหมาะสมต อการใชเปนที่ จอดรถ
เพื่อการสวนตัว โดยตองอยูบริเวณที่อยูอาศัยหรือบริเวณใกลเคียง
ขอ ๑๐ การยื่นขอรับความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล ใหยื่นตอนายทะเบียน
ณ สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๕ สํานักงานขนสงจังหวัด หรือสํานักงานขนสงจังหวัด
ยะลา สาขาอําเภอเบตง ที่เจาของรถมีภูมิลําเนาหรือทองที่ที่ประสงคจะใชรถ แลวแตกรณี
ขอ ๑๑ เมื่อไดรับเอกสารหลักฐานตามขอ ๘ แลว ใหเจาหนาที่ตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง
ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวนใหแจงผูขอทราบทันทีและใหผูขอดําเนินการแกไขใหแลว
เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงหากพนกําหนด ใหการขอรับความเห็นชอบเปนอันยกเลิก
ขอ ๑๒ ในกรณีที่เอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน ใหดําเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑใน
ขอ ๙ และในการตรวจสอบสถานที่จอดรถใหเจาของรถอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดวย
ขอ ๑๓ เมื่อเจาหนาที่ดําเนินการตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ แลว ใหสรุปรายงานความเห็น
เบื้องตนเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๕ ขนสงจังหวัด หรือหัวหนา
สํานักงานขนสงจังหวัดยะลา สาขาอําเภอเบตง ที่ยื่นขอ แลวแตกรณี
ขอ ๑๔ เมื่อผูอํานวยการสํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๕ ขนสงจังหวัด หรือ
หัวหนาสํานักงานขนสงจังหวัดยะลา สาขาอําเภอเบตง พิจารณาเอกสารหลักฐานการขอรับความเห็นชอบ
การจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคลตามขอ ๘ ประกอบกับความเห็นเบื้องตนของเจาหนาที่ตามขอ ๑๓ แลว
เห็นวา
(๑) กรณีไมเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ ๙ ใหแจงเจาของรถทราบเปนหนังสือถึงเหตุแหง
การไมเห็นชอบใหทราบดวย
(๒) กรณีเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ ๙ ใหเสนอความเห็นตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เพื่อพิจารณาตอไป
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ขอ ๑๕ เจาของรถที่ไดรับความเห็นชอบจะตองนํารถ พรอมหนังสือไดรับความเห็นชอบไป
จดทะเบียนเปนรถยนตสวนบุคคลภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากนายทะเบียน
หากไมนํารถไปจดทะเบียนภายในกําหนดเวลาดั งกลาว ใหถือว าการใหความเห็นชอบการจดทะเบียน
เปนอันยกเลิก แตไมตัดสิทธิการยื่นขอรับความเห็นชอบใหม
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 เกี่ยวกับการตรวจสอบสถานที่
จอดรถ มาใชบังคับกับการยายรถยนตสวนบุคคลโดยอนุโลม
ขอ ๑๘ ในกรณีตรวจพบวามีการยื่นหลักฐานอันเปนเท็จเปนเหตุใหมีการรับจดทะเบียนรถยนต
สวนบุคคล หรือนํารถยนตสวนบุคคลไปใชทําการขนสงเพื่อการคาหรือธุรกิจของตนเอง หรือเพื่อสินจาง
ใหนายทะเบียนพิจารณาเพิกถอนทะเบียนรถนั้น
ขอ ๑๙ ใหรองอธิบดี (ฝายปฏิบัติการ) กรมการขนสงทางบก รักษาการตามระเบียบนี้
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ธีระพงษ รอดประเสริฐ
อธิบดีกรมการขนสงทางบก

แบบขอรับความเห็นชอบจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล

เลขรับที่ ………………………
รับวันที่ ………………………
ผูรับ ……………………………..

ตามระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการขอจดทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน ๑๒ ที่นงั่
และรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มนี ้ําหนักรถเกิน ๒,๒๐๐ กิโลกรัม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน นายทะเบียน …………………………………
ขาพเจา นาย นาง นางสาว ……………………………….…………………… อายุ …….. ป สัญชาติ …….……...
หมายเลขบัตรประจําประชาชน - อยูบานเลขที่ ..………….…หมูที่ ………………
ตรอก/ซอย …..………………………….…….. ถนน …..………………………….…….. ตําบล/แขวง …..………………………….………
อําเภอ/เขต …………………….……… จังหวัด …………………………………. โทรศัพท ………………….…….….. มีความประสงค
ขอรับความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล ขนาดน้ําหนักรถ ......................... ก.ก. /จํานวนที่นั่ง ...... ที่นั่ง
โดย ขอความเห็นชอบในหลักการ (ยังไมมีตัวรถ) ยี่หอรถ …………………….…….แบบ/รุน..…………………………………
มีตัวรถแลว ยี่หอรถ …………………….……. แบบ/รุน..……………………หมายเลขตัวรถ ................................……..
เลขเครื่องยนต ………………………………………………………… พรอมนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้
หนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการใชรถ จํานวน ........ ฉบับ และหลักฐานประกอบ จํานวน .... แผน
ภาพตัวรถ พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด รุน แบบ น้ําหนัก ขนาดสัดสวน จํานวนที่นั่งจากผูผลิต จํานวน ...... แผน
ภาพถายพื้นที่จอดรถ ขนาดไมนอยกวา ๕ x ๗ นิ้ว จํานวน ......... รูป
ภาพถายทางเขา - ออกพื้นที่จอดรถ ขนาดไมนอยกวา ๕ x ๗ นิ้ว จํานวน ......... รูป
แผนที่แสดงที่ตั้งที่จอดรถ จํานวน ......... แผน
แผนผังแสดงบริเวณที่จอดรถ และทางเขา - ออก จํานวน ......... แผน
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในสถานที่จอดรถ จํานวน ........ ฉบับ
หนังสือรับรองการใชรถยนตสวนบุคคลตามระเบียบฯ จํานวน ๑ แผน
ขาพเจาขอรับรองวาไมมีประวัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับการนํารถยนตสวนบุคคลไปใชทําการขนสง
เพื่ อการค าหรื อธุ รกิ จของตนเอง หรื อเพื่ อสิ นจ าง หรื อให บุ คคลอื่ นใชรถของตนกระทํ าการดั งกล าวภายใน ๓ ป
กอนวันที่ยื่นขอรับความเห็นชอบ
(ลายมือชื่อ) ………………………………………… ผูขอ
(……..………........……………..…..)
ขาพเจา ……………………………………………….…………… ไดรับทราบผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานจาก
เจาหนาที่แลว ปรากฏวา
ครบถวนถูกตอง เพียงพอแลว
ยังไมครบถวนหรือยังไมถูกตอง ใหแกไขหรือยื่นหลักฐานเพิ่มเติมภายในวันที่ … /…...................../......... ดังนี้
(1) ………………………………………………………...................................................................................................
(๒) ………………………………………………………...................................................................................................
(๓) ………………………………………………………...................................................................................................
(๔) ………………………………………………………...................................................................................................
(ลายมือชื่อ) ……………………………………… เจาหนาที่ผูแจง
(…............……………………….)
วันที่ …./..………/……….

(ลายมือชื่อ) ………………………………………… ผูขอ
(..........…..……………….…..…….)
วันที่ …./..………/……….

หนังสือรับรองการใชรถยนตสวนบุคคล

ตามระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการขอจดทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน ๑๒ ที่นงั่
และรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มนี ้ําหนักรถเกิน ๒,๒๐๐ กิโลกรัม พ.ศ. ๒๕๕๘

-----------------------------เขียนที่ ....................................................
วันที่ ..... เดือน ...................... พ.ศ. ............
เรียน นายทะเบียน
ขาพเจา ............................................................... อายุ ............ ป สัญชาติ .............................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน - อยูบานเลขที่ ............... หมูที่ ......
ซอย ....................................... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง ..............................................
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ............................................... โทรศัพท ………………..............
มีความเกี่ยวของกับรถในฐานะ  เจาของรถ (กรณีเจาของรถและผูครอบครองรถเปนบุคคลเดียวกัน)
 ผูเชาซื้อรถ (กรณีรถที่อยูระหวางการเชาซื้อ)
ยี่หอรถ ……………………..…….……. แบบ/รุน ..………..………………… หมายเลขตัวรถ ....................................……..
เลขเครื่องยนต …………………………………………………..…………… ลักษณะ  รถยนตนั่ง  รถยนตบรรทุก

หรือเพื่อสินจาง

รับทราบและขอรับรองวา
๑. จะใชรถเพื่อการสวนตัวเทานั้น ไมนําไปใชทําการขนสงเพื่อการคาหรือธุรกิจของตนเอง

๒. รับทราบเงื่อนไขการจดทะเบียนรถ การโอนรถ และการยายรถตามระเบียบนี้แลว หากกระทําผิด
เงื่อนไขดังกลาว ขาพเจายินยอมใหนายทะเบียนเพิกถอนทะเบียนรถนั้น
๓. เมื่อไดรับแจงคําสั่งเพิกถอนทะเบียนรถแลว ขาพเจาจะดําเนินการดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
(๑) สงคืนแผนปายทะเบียนรถตอนายทะเบียน
(๒) นําใบคูมือจดทะเบียนรถมาใหนายทะเบียนบันทึกการเพิกถอนทะเบียนรถ
(๓) เสียภาษีประจําปที่คางชําระพรอมทั้งเงินเพิ่มใหครบถวน (ถามี)
๔. รับทราบแลววา การนํารถยนตสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยรถยนตไปใชประกอบการขนสง
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก เปนความผิดตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานประกอบการขนสงโดยมิไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน ตองระวางโทษตามมาตรา 126
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และเปนความผิดตามมาตรา 21
แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ฐานใชรถไมตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว ตองระวางโทษตาม
มาตรา 60 ปรับไมเกินสองพันบาท
ตอเจาหนาที่

ขาพเจาไดอานและรับทราบขอความขางตนนี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อเปนหลักฐานไว
ลงชื่อ .......................................................... (เจาของรถ)
(.......................................................)

หมายเหตุ ๑) ผูที่ลงนามหนังสือรับรองฉบับนี้ ตองเปนเจาของรถ/ผูเชาซื้อคันที่ขอจดทะเบียนเทานั้น
๒) รถขางตนไดรับการจดทะเบียนเปนหมายเลขทะเบียน ……………………………………………

สรุ ปการประชุ ม
เวทีความร่ วมมือกาหนดแนวทางปฏิบัติในการออกหนังสื อรับรองรถรับส่ งนักเรียนของสถานศึกษา
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมณีจันท์ จังหวัดจันทบุรี

.........................................
เริ่มประชุ ม เวลา 09.00 น.
วาระที่ 1 เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทราบในทีป่ ระชุ ม โดย นายมโนท ชาญวัฒนศิลป์ ขนส่ งจังหวัดจันทบุรี
ประธานในที่ประชุ ม แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าสถานการณ์ ปัญหารถรับส่ งนักเรี ยน มีความสู ญเสี ย
เกิ ดขึ้ น ซ้ าซากโดยจาก สถิ ติ จาก องค์ก ารอนามัยโลก พบว่า นัก เรี ยนทัว่ โลกมากกว่า 500 คนเสี ยชี วิตจาก
อุบตั ิเหตุทางถนนขณะเดินทางไปกลับโรงเรี ยน เฉพาะในประเทศไทย ข้อมูลของปี 2560 มีอุบตั ิเหตุรถรับส่ ง
นักเรี ยนมากถึง 30 ครั้ง นักเรี ยนเสี ยชี วิต 7 คนได้รับบาดเจ็บ 368 คน ถึงแม้ตวั เลขจะไม่สูง แต่ก็ไม่ควรเกิดการ
สู ญเสี ยเด็กแม้สัก 1 คน เรื่ องของอุบตั ิเหตุจากสาเหตุใดก็ตาม ก็สามารถป้ องกันได้แต่ที่เกิดขึ้นทุกวันเพราะเรา
ละเลยไม่ดาเนินการป้ องกันโดยมีหลักวิชาการ
ยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกรณี การลืมเด็กในรถจนเสี ยชีวิต ล่าสุ ดที่พบที่จงั หวัดขอนแก่น
คนขับรถลื มเด็กไว้ในรถ เป็ นปั ญหาซ้ าซากบ่ อยครั้ ง เมื่ อเกิ ดเหตุ ก็มีการกระตื อรื อร้ นป้ องกันแก้ไข แต่ไม่มี
ความยัง่ ยืน สุ ด ท้า ย ก็ เกิ ด เหตุ ซ้ าเดิ ม หรื อ เมื่ อ วัน ที่ 11 สิ งหาคม 2558 รถกระบะรั บ ส่ ง นัก เรี ย นที่ จ ัง หวัด
นราธิ วาส ขับตกร่ องกลางถนน มี นกั เรี ยนเสี ยชี วิต 9 ราย รวมคนขับ 1 ราย เป็ น 10 ราย สันนิ ษฐานว่าคนขับ
หลับใน ซึ่ งจะมีเหตุลกั ษณะนี้เกิดทุกปี และ ที่ประสบกับตัวที่จงั หวัดกระบี่ รถสองแถวรับส่ งนักเรี ยน มีนกั เรี ยน
นัง่ ด้านท้ายตัวรถต่อยื่นนัง่ ได้ขา้ งละ 1 คนผลที่เกิดขึ้นคือ นักเรี ยนหลับเพราะทากิจกรรมมาตลอดวันทาให้ตก
รถหัวทิ่ ม เสี ยชี วิต ตายคาที่ หรื อจังหวัดเพชรบู รณ์ รถรับ ส่ งนักเรี ยนสองแถวขนาดใหญ่ ต่อเติ มท้าย ปิ ดท้าย
ทาทางขึ้นลงด้านข้าง ตามระเบียบกรมการขนส่ งทางบกกาหนด แต่เป็ นรถอเนกประสงค์ โรงเรี ยนให้ช่วยขน
โต๊ะเก้าอี้ จึ งเอาท้ายออก เพื่ อขนเก้าอี้ เมื่ อขนเสร็ จไม่ได้ตรวจเช็ ค ปิ ดล๊ อคท้ายให้เรี ยบร้ อย วันรุ่ งขี้ นก็ รับ ส่ ง
นักเรี ยนตามปกติ ในขณะที่ เดินทาง รถนักเรี ยนหักหลบรถที่วงิ่ ส่ วนข้ามเลน เกิดแรงเหวี่ยงประตูทา้ ยเปิ ดส่ งผล
ให้นกั เรี ยนผูห้ ญิงสองคนร่ วงลงพื้นทาให้เสี ยชีวติ 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย
นี่ ก็เป็ นตัวอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยสาเหตุดงั กล่าว จึงมีการวิเคราะห์วิจยั ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น ซึ่ ง
จากค้นพบมีความเสี่ ยงที่ตอ้ งเร่ งแก้ไขและให้ความสาคัญในสี่ ดา้ นด้วยกัน ได้แก่
1. ด้ านตัวรถ รถที่ นามาใช้ส่วนใหญ่เป็ นรถกระบะ และรถตู ้ ดัดแปลง เพิ่มแถวที่นั่ง ให้สามารถ
รับส่ งนักเรี ยนได้มากเพราะผูป้ กครองมีฐานะปานกลางจ่ายแพง ไม่ได้ จึงต้องอาศัย ขนนักเรี ยนจานวนมากเพื่อ
เป็ นตัวหารค่ารถค่าน้ ามัน ในส่ วนของผูใ้ ช้รถรับจ้างไม่สามารถหารถที่มีมาตรฐานความปลอดภัย มาใช้บริ การ
ได้เพราะต้นทุ นสู ง ซึ่ งหากเก็บราคาแพง ก็ไม่มีใครใช้บ ริ การ เก็บ ราคาถู ก ก็ไม่คุม้ ทุ น ถึ งแม้ว่าจะมี ระเบี ยบ
1

บังคับเรื่ องตัวรถไว้ก็ตาม เช่ น ความมัน่ คงแข็งแรง จานวนที่นงั่ ที่ยึดมัน่ แข็งแรง มีประตูที่ก้ นั รถตู ้ จัดวางที่นงั่
เป็ นแถวตอนขวาง ผ่านการรับรองจากสถานศึกษา ผ่านการตรวจสภาพ หกเดือนครั้ง ติดป้ ายโรงเรี ยนแต่ทว่า
ในทางปฏิบตั ิแล้วรถที่เอามาใช้รับส่ งนักเรี ยนทาไม่ได้ตามนั้น และ ส่ วนใหญ่ก็ไม่ได้รับอนุ ญาตเกิดคาถามว่า
ทาไมขนส่ งจังหวัดไม่กากับไม่บงั คับดูแล คาตอบคือ ถ้าขนส่ งจังหวัด เอาจริ ง เอาจังจับกุมรถรับส่ งนักเรี ยน รถ
ก็จะไม่บริ การ นักเรี ยนเดินทางไม่ได้ เป็ นปั ญหาวงจรอุบาทว์และเป็ นที่อึดอัดของหน่วยงานภาครัฐ
2. ความเสี่ ยงด้ านคนขั บ ตามกฎหมายบัง คับ ว่า ต้อ งมี ใ บอนุ ญ าตส่ วนบุ ค คลมาแล้วสามปี แต่
ข้อเท็จจริ ง บางคนไม่มีดว้ ยซ้ า ซึ่ งถามว่าโรงเรี ยนตรวจสอบหรื อไม่ ทราบหรื อไม่วา่ ขับรถเกินเวลา ก็ยากแก่การ
ตรวจสอบ ภาครัฐก็มีขอ้ จากัดทั้งกาลังคนและเวลา ซึ่ งที่ยกตัวอย่างอุบตั ิเหตุรถรับส่ งนักเรี ยนนราธิ วาส คนขับ
หลับในเพราะขับเกินเวลาไม่ได้พกั ผ่อน สิ่ งสาคัญที่มองข้ามคือเรื่ องสุ ขภาพของคนขับเช่น ในกรณี รถโดยสาร
ที่ ตรวจสอบควบคุ ม อยู่พ นัก งานรถโดยสารประจาทางที่ มี อายุ 50 ขึ้ นไป ส่ วนใหญ่ เป็ นผูท้ ี่ มีความดันสู ง มี
โอกาสเสี่ ยงเกิดอาการได้ตลอดเวลา แม้แต่ขณะขับรถ เพราะฉะนั้น สุ ขภาพและระยะเวลาขับจึงสาคัญแต่ยงั ไม่
มีใครเข้าไปดูแลตรวจสอบ
3. ระบบการกากับดูแล ผลจากการศึกษาพบว่าขาดการกากับโดยโรงเรี ยนแม้จะมี การระบุ ไว้ใน
ระเบียบ ของกระทรวงศึกษาธิ การการใช้รถและดู แลรถโรงเรี ยน พ.ศ. 2536 ซึ่ ง กาหนดไว้ว่า ผูด้ าเนิ นกิ จการ
โรงเรี ยนต้องดู แลรับผิดชอบ ความปลอดภัยในการรั บส่ งนักเรี ยน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดหา รถที่ มีคุณสมบัติที่
กาหนดไว้ และขึ้นทะเบียน จัดหาเครื่ องมือที่ปลอดภัยไว้ในรถเพื่อช่วยเหลือนักเรี ยน เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุหรื อเหตุ
ฉุ กเฉิ นเกิดขึ้น รวมถึงการคัดเลือกพนักงานขับรถและ คนควบคุมดูแลนักเรี ยน ตามเกณฑ์ที่ กาหนดในระเบียบ
ดังกล่าว ซึ่ งชัดเจนว่าเป็ นหน้าที่ของอาจารย์ โรงเรี ยน แต่ในทางปฏิบตั ิ ทาได้ตามแนวทางนี้ หรื อไม่ ซึ่ งเป็ นเรื่ อง
ยาก เพราะทั้งภารกิจ หน้าที่ของโรงเรี ยน ซึ่ งก็เป็ นปั ญหา
4. ปั ญ หาระบบประกันภัย รถส่ วนใหญ่ มี ก ารประกันภัย ประเภท บังคับ เท่ านั้น ไม่ มี ส มัครใจ
เพราะ ไม่คุม้ กับค่าโดยสารที่เก็บแต่ละเดือน เมื่อจ่ายน้อย เกิดเหตุ ก็จ่าย ได้แค่บางส่ วน การชดเชย ก็ ไม่เต็มที่
ทั้งหมดคื อสิ่ งที่ นักวิชาการศึกษาและเป็ นข้อจากัดในฐานหน่ วยงานรัฐที่ จะดู แล แต่ ทั้งหมดนี้ มี
ทางแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดาเนิ นงานของ ศู นย์วิช าการเพื่ อความปลอดภัยทางถนน ได้อาสา เข้ามา
หน่ วยงานวิชาการ แก้ไขปั ญหาเรื่ องรถรับส่ งนักเรี ยน แก้ไขปั ญหาเรื่ อง ลื มเด็ก แก้ไขปั ญหาอุบตั ิ เหตุ โดยจะ
เป็ น “จั น ทบุ รี โมเดล” ซึ่ ง ศวปถ. ได้รับ การสนับ สนุ น งบประมาณจาก สสส. เป็ นหน่ ว ยงานที่ ไ ด้รับ การ
สนับสนุ นจากภาครัฐ วันนี้ อาสา มาช่วยราชการ มาช่วยโรงเรี ยน ซึ่ งได้ดาเนินการมาหลายขั้นตอนแล้ว แต่ยงั มี
อีกหลายระดับที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ ในวันนี้ ศวปถ. ได้รวบรวมรถรับส่ งนักเรี ยนเป็ นชมรม เกือบทุกอาเภอ
โดยการดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขสภาพตัวรถ การจัดอบรมให้ความรู ้ แก่ พนักงานขับรถ ซึ่ งตัวกระผมได้ฟัง
รายละเอียดการดาเนิ นงานทั้งหมด ก็เชื่ อมัน่ ได้วา่ โครงการ ของ ศวปถ. จะช่วยทาให้อุบตั ิเหตุรถรับส่ งนักเรี ยน
ลดน้ อ ยลงหรื อ หมดสิ้ น ไปในที่ สุ ด เพราะมี ห ลัก วิ ช าการ เทคโนโลยี ที่ จ ะน ามาใช้ ใ นรถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย น
ยกตัวอย่าง การลืมเด็กไว้ในรถ แก้ไขก็เพียงทาตามระเบียบแนวทางปฏิ บตั ิ ตรวจเช็คจานวนนักเรี ยนขึ้นลง แต่
ผูด้ ูแลไม่ได้ทาหน้าที่ ซึ่ ง ศวปถ. จะมี application ที่ตรวจสอบได้เลยว่า นักเรี ยนขึ้นรถ เป็ นใครบ้าง และลงจาก
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รถเท่ าไหร่ มี ระบบตรวจสอบ ผูป้ กครองและครู ก็ ส ามารถตรวจเช็ ค ได้ ผ่าน APP ซึ่ งทั้ง หมด ก็ ส ามารถ
ตรวจสอบได้โดยไม่ได้ลงทุนอะไร ขอแค่มีมือถือ สมาท์โฟน ก็เพียงพอ
รถลื มปิ ดประตู ท ้าย ณ วันนี้ ก็ นาระบบเซ็ นเซอร์ ปิ ดท้าย โดยติ ดตั้งต้นแบบรถรั บ ส่ งนัก เรี ยนที่
อาเภอแก่ ง หางแมว เอามาใช้ก ัน ลื ม ปิ ดประตู ท ้าย ถื อ เป็ นระบบตรวจสอบหลายระดับ ที่ ก ล่ าวมาทั้ง หมด
อุบตั ิเหตุจะลดลงหรื อไม่ ไม่ใช่เฉพาะ ศวปถ. ดาเนิ นการลาพัง แต่ตอ้ งร่ วมกันทุกภาคส่ วน โดยเฉพาะโรงเรี ยน
และคุณครู ที่ตอ้ งกากับดู แลเรื่ องนี้ ซึ่ งหากท่านเห็นเป็ นสิ่ งที่ดีก็อยากให้ส่งเสริ ม สนับสนุ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่วยกันบอกกล่าว นักเรี ยน ที่จะใช้รถรับส่ งนักเรี ยน ว่าควรใช้รถแบบไหนอย่างไร ในวันนี้ เรามีชมรมที่มีความ
รับผิดชอบ มีวิทยาการ จะมาช่วยแก้ไขปั ญหา พร้อมให้บริ การ และเลิกใช้บริ การรถที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกากับ
ดูแล จะเป็ นส่ วนสาคัญอย่างยิ่ง ที่จะลดอุบตั ิเหตุรถรับส่ งนักเรี ยน รถที่ทางโรงเรี ยน ให้การรับรองขออนุ ญาต
กับขนส่ งจังหวัด ต้องเป็ นรถที่ผา่ นการคัดเลือกมีคุณภาพ แต่ถา้ หากโรงเรี ยนจะเลือกรถที่ ไม่มีคุณภาพ ก็ถือว่า
ผิดระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการอยูด่ ี ซึ่ งอาจเกิดความสู ญเสี ยเกิดขึ้นอีก
วันนี้ ศวปถ. มาดาเนิ นการให้กบั ชาวจันทบุ รี ก็หวังว่า คงบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ สาเร็ จทุ กประการ
หากเป็ นรถชมรม ที่ ก่อตั้งขึ้น ก็จะให้การสนับสนุ นเต็มที่ และ ก็อยากให้รถรับส่ งนักเรี ยน เข้าชมรมทั้งหมด
เพื่ อจะได้ เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน ที่ ถูกต้อง การเป็ นชมรม มี พ ลังในการขับเคลื่ อนมาตรฐานความปลอดภัย
โดยเฉพาะมีหลักวิชาการ สนับสนุนจนสามารถไปสู่ การแก้ไขขอระเบียบปฏิบตั ิที่ยงั เป็ นปั ญหาอยู่ ซึ่ งจะทาให้มี
การพัฒนาในแนวทางที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง ต่อไป
วาระที่ 2 “จันทบุรีโมเดล” แนวทางความร่ วมมือการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรียนใน
พืน้ ทีจ่ ังหวัดจันทบุรี ระหว่ างขนส่ งจังหวัดจันทบุรี ศวปถ. ผู้อานวยการโรงเรียน ชมรมรถรับส่ ง
นักเรียน และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง โดย นายฉัตรไชย ภู่อารีย์ หัวหน้ าโครงการศึกษาวิจัย
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน หรื อ ศวปถ. เป็ นหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีบทบาทในการ
ให้ความร่ วมมื อและนาเสนอข้อมู ลทางด้านวิชาการให้แก่ กรมการขนส่ งทางบกและหน่ วยงานภาครั ฐอื่ นๆ
เกี่ยวกับความปลอดภัยและอุบตั ิเหตุต่างๆ เพื่อลดความเสี่ ยงจากการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน รวมถึงข้อเสนอแนะ
ทางด้านของกระบวนการจัดการ และข้อเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ น
จริ ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในมิติต่างๆ ของการใช้ถนน
ตลอดเวลาที่ผา่ นมา มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นกับนักเรี ยนที่ใช้รถของชาวบ้านที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนอย่าง
ต่ อเนื่ อ ง มี นัก เรี ยนบาดเจ็บ และเสี ย ชี วิตอย่างต่ อ เนื่ องทุ ก ปี ศวปถ. จึ งได้ท าการศึ ก ษาวิจยั มาตรฐานความ
ปลอดภัยรถรับ ส่ งนักเรี ยน โดยกาหนดใช้พ้ื นที่ จงั หวัดจันทบุ รีเป็ นพื้นที่ นาร่ อง และมี จงั หวัดคู่ขนานอี ก 15
จัง หวัด ทั่วทุ ก ภู มิ ภ าค โดยเริ่ ม ท าการศึ ก ษาวิจยั ตั้ง แต่ เดื อนกัน ยายน 2560 และเสร็ จสิ้ น การศึ ก ษาในเดื อ น
กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลา 11 เดือน
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จากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลรถรับส่ งนักเรี ยนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดอื่นๆ พบว่า
(1) มีรถรับส่ งนักเรี ยนที่ เปิ ดเผยตัวตน และ ไม่เปิ ดเผยตัวตน
รถรับส่ งนักเรี ยนที่เปิ ดเผยตัวตน ได้แก่รถรับส่ งนักเรี ยนที่มีป้ายข้อความว่า “รถโรงเรี ยน” และ
มีสัญญาณไฟกระพริ บ ซึ่ งมีท้ งั รถประเภทที่ขออนุ ญาตใช้รับส่ งนักเรี ยนจากสานักงานขนส่ งได้ ประเภทขอ
อนุ ญาตได้แต่ไม่ และประเภทที่ ไม่สามารถขออนุ ญาตได้ ส่ วนรถรับส่ งนักเรี ยนประเภทที่ไม่เปิ ดเผยตัวตน
ได้แก่ รถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่มีป้ายข้อความ “รถโรงเรี ยน” และไม่มีสัญญาณไฟกระพริ บ ซึ่งเป็ นสาเหตุทาให้รถ
เหล่านี้มีความไม่ปลอดภัย และนักเรี ยนที่อยูใ่ นรถมีความเสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุมากกว่ารถที่เปิ ดเผยตัวตน เพราะผูใ้ ช้
ทางร่ วมกันจะไม่ทราบเลยว่ารถคันนี้มีนกั เรี ยนอยูใ่ นรถ เช่น ติดฟิ ล์มกรองแสงที่ดามาก ใช้หลังคาไฟเบอร์ แทน
หลังคาแบบที่รถรับส่ งนักเรี ยนทัว่ ๆ ไปใช้กนั รถบางคันแม้วา่ จะใช้หลังคาแบบโครงเหล็ก ก็ดูไม่ออกว่าเป็ นรถ
รับส่ งนักเรี ยน(ตามภาพ)

ในปั จจุบนั มีรถรับส่ งนักเรี ยนในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่ วมโครงการศึกษาวิจยั จานวน 275 คัน สาหรับรถที่ ไม่
เปิ ดเผยตัวตนเมื่ อมาเข้าร่ วมโครงการศึกษาวิจยั แล้ว ก็จะติดป้ ายว่า “รถโรงเรี ยน” และมีสัญญาณไฟกระพริ บ
แปรสถานะจากรถรั บส่ งนักเรี ยนที่ ไม่เปิ ดเผยตัวตนไปสู่ การเป็ นรถรั บส่ งนักเรี ยนที่ เปิ ดเผยตัวตน จากการ
สารวจพบว่า ในขณะนี้มีรถรับส่ งนักเรี ยนที่เปิ ดเผยตัวตนและไม่เปิ ดเผยตัวตนอีกเป็ นจานวนมาก ไม่เข้าร่ วมกับ
โครงการศึกษาวิจยั ซึ่ งเป็ นจานวนที่มากกว่ารถที่เข้าร่ วมโครงการ ซึ่ งบ่งบอกว่า มีนกั เรี ยนอีกเป็ นจานวนมากที่
มีความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้รถรับส่ งนักเรี ยนที่เปิ ดเผยตัวตน และมีความเสี่ ยงในระดับที่สูงมาก
จากการใช้รถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่เปิ ดเผยตัวตน
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จากการตั้งคาถามผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ว่า จะเลือกใช้รถอะไร ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งหมด เห็นตรงกันว่า ใช้รถ
รับส่ งนักเรี ยนที่เปิ ดเผยตัวตน

ภาพแสดงรถรับส่ งนักเรี ยนที่เปิ ดเผยตัวตน
(2) มีรถที่ขออนุญาตและไม่ขออนุญาต
กรมการขนส่ งทางบกได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการขออนุ ญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้าง
รับส่ งนักเรี ยน โดยกาหนดอนุ ญาตเฉพาะรถตามกฎหมายรถยนต์ ที่จดทะเบียนเป็ นรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล รย.2
ได้แก่ รถตูแ้ ละรถกระบะนัง่ ส่ วนบุคคลไม่เกิน 12 คน เท่านั้น ที่สามารถขออนุญาตใช้รับส่ งนักเรี ยนได้
จากการลงพื้ น ที่ ส ารวจข้อมู ล รถรั บ ส่ งนัก เรี ย น พบว่า ในความเป็ นจริ งมี รถรั บ ส่ งนักเรี ย น
ประเภทอื่นๆ ที่ไม่สามารถขออนุ ญาตแต่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยนอยูเ่ ป็ นจานวนมาก เช่น รถกระบะบรรทุก รย.3
ตามกฎหมายรถยนต์ และรถตามกฎหมายขนส่ ง เช่น รถบรรทุกทะเบียน 80 รถโดยสารส่ วนบุคคลที่ใช้เฉพาะ
ในกิ จการของผูไ้ ด้รับอนุ ญาตทะเบียน 40 รถโดยสารประจาทางและรถโดยสารไม่ประจาทาง ซึ่ งรถเหล่านี้ มี
จานวนที่มากกว่ารถที่ขออนุญาตได้ ซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ทาให้รถเหล่านี้ไม่ตอ้ งอยูใ่ นการควบคุมและตรวจสอบให้
ปฏิบตั ิตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยต่างๆ ที่กรมการขนส่ งทางบกกาหนดขึ้น ในกรณี น้ ี ถ้ากรมการขนส่ ง
ทางบกบังคับใช้กฎหมายตามอานาจหน้าที่ ก็ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากข้อจากัดของ
กรมการขนส่ งทางบกและส านัก งานขนส่ งต่างๆ ที่ มี เจ้าหน้าที่ ไม่ เพี ยงพอกับ จานวนโรงเรี ยนและรถรั บ ส่ ง
นักเรี ยน และหากจะมีการดาเนิ นการตามกฎหมายอย่างจริ งจัง รถเหล่านี้ ก็จะแปรสภาพจากการเป็ นรถเปิ ดเผย
ตัวตน ไปสู่ รถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่เปิ ดเผยตัวตน ซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยนบนรถมีความเสี่ ยงเพิ่มมากขึ้น และจะทาให้
เกิดแรงต้านจากนักเรี ยนและผูป้ กครอง อันเนื่องมาจากการไม่มีรถรับส่ งนักเรี ยน
ด้วยข้อจากัดต่างๆ เหล่านี้ จึงทาให้รถรับส่ งนักเรี ยนในปั จจุบนั มีท้ งั ประเภทที่ขออนุ ญาตได้
และขออนุ ญาตไม่ได้ สาหรับรถประเภทที่ขออนุ ญาตได้ ส่ วนใหญ่ก็ไม่ขออนุ ญาตรับส่ งนักเรี ยนอันเนื่ องมาจาก
หลายสาเหตุ เช่ น การก าหนดจานวนที่ นั่ง นัก เรี ยนบนรถต้องไม่ เกิ น 10 คน เมื่ อหัก คนขับ รถและคนดู แ ล
นักเรี ยนออกแล้ว การกาหนดให้มีคนดู แลนักเรี ยน เป็ นต้น แต่เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีรถเดิ นทางไปโรงเรี ยนและ
กลับ มายังบ้าน จึงจาเป็ นต้องปล่ อยให้รถเหล่ านี้ วิ่งรับ ส่ งนักเรี ยนได้ต่อไป เพื่ อบรรเทาความเดื อดร้ อนของ
นักเรี ยนในการเดินทางไปโรงเรี ยน
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(3) รถรับส่ งนักเรี ยน (1) และ (2) ยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ
จากการศึกษาข้อมู ลรถรับส่ งนักเรี ยนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดคู่ขนาน พบว่า รถรับส่ ง
นักเรี ยนทุกประเภท ยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอต่อการนามาใช้รับส่ งนักเรี ยน เช่น การดัดแปลงที่นงั่ ของรถ
ตูจ้ ากแถวตอนเป็ นแถวตามยาว การต่อเติมที่นงั่ ด้านท้ายของรถของรถกระบะและไม่มีที่ก้ นั กันตกและประตูปิด
เปิ ด ในด้านของคนขับ รถก็ ไม่ มีความรู ้ และทักษะเกี่ ยวกับความปลอดภัยที่ เพี ยงพอสาหรั บการขับรถรับ ส่ ง
นักเรี ยนที่ตอ้ งมีการความรับผิดชอบสู งกว่าอาชีพขับรถรับจ้างอื่นๆ รวมถึงการเข้ามาประกอบอาชี พที่ง่าย ไม่มี
การคัดกรองและตรวจสอบประวัติ คนขับส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ ู งอายุและว่างงาน และการไม่มีการจัดการเพื่อให้รถ
มีความปลอดภัยและคนขับรถมีความพร้อมต่อการทาหน้าที่
จากการศึ กษาข้อมูลอุบตั ิเหตุ รถรับส่ งนักเรี ยนในปี พ.ศ.2561 ตั้งแต่เดื อนมกราคม ถึ งเดื อน
มิถุนายน 2561 พบว่า มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นกับรถรับส่ งนักเรี ยนทัว่ ประเทศ จานวน 12 ครั้ง นักเรี ยนเสี ยชีวิต 3 คน
บาดเจ็บ 114 คน สาเหตุมาจาก คนขับรถนักเรี ยนเอง ถึง 8 ครั้ง คู่กรณี 4 ครั้ง สภาพรถ 1 ครั้ง สภาพถนน 1 ครั้ง
สาหรั บ จังหวัดจันทบุ รี เกิ ดเหตุ 2 ครั้ ง นักเรี ยนได้รับ บาดเจ็บ 11 คน เกิ ดจากคู่ก รณี 1 ครั้ ง และไม่ มีคู่ กรณี
เนื่องจากคนขับประมาท 1 ครั้ง
(4) ไม่มีกลไกควบคุมและกากับดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนให้ปลอดภัย
จากการศึ ก ษาพบว่า บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งกับ รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย นและคนขับ รถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น
โดยตรง ประกอบด้วย 1)โรงเรี ยน ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน 2)นักเรี ยนที่ใช้รถ
รับส่ งนักเรี ยน 3)ผูป้ กครองของนักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน และ 4)เจ้าหน้าที่ขนส่ งและเจ้าหน้าที่ตารวจ
1)ในด้านของโรงเรี ยน พบว่า กรมการขนส่ งทางบกกาหนดให้โรงเรี ยนมีหน้าที่ ในการออก
หนังสื อรับรองรถรับส่ งนักเรี ยนแก่คนขับรถที่ ไปยื่นขอ ในลักษณะของการกาหนดให้เป็ นหน้าที่ ฝ่ายเดี ยวที่
จะต้องปฏิบตั ิ แต่มิได้กาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการออกหนังสื อรับรองไว้วา่ จะต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์
อะไรและอย่างไร และในประการสาคัญ กรมการขนส่ งทางบกก็มิได้กาหนดให้ชดั เจนว่าโรงเรี ยนจะปฏิเสธไม่
ออกหนังสื อรับรองได้หรื อไม่ จึงทาให้โรงเรี ยนต้องออกหนังสื อรับรองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากพบว่า รถคัน
นั้นไม่มีความปลอดภัยหรื อคนขับรถไม่มีความพร้อมต่อการทาหน้าที่
นอกจากนี้ ผลจากการศึกษายังพบว่า หลังจากที่โรงเรี ยนออกหนังสื อรับรองให้แล้ว โรงเรี ยน
ก็ไม่มีอานาจในการว่ากล่ าวตักเตื อนคนขับรถรั บส่ งนักเรี ยนได้เลย ซึ่ งโดยหลักการที่ให้โรงเรี ยนเป็ นผูอ้ อก
หนังสื อรับรอง ก็ควรให้โรงเรี ยนมีอานาจในการควบคุมตรวจสอบและกากับดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนที่ไปยื่นขอ
หนังสื อรับรองได้
2)ในด้า นของนั ก เรี ย นที่ ใ ช้ร ถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย น พบว่า โดยสถานะของนั ก เรี ย น ถื อ ว่า เป็ น
ผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งมีกฎหมายรับรองและคุม้ ครองสิ ทธิ ในฐานะผูใ้ ช้บริ การไว้ แต่นกั เรี ยนก็ไม่ได้รับการบริ การตาม
มาตรฐานที่ควรเป็ นจากคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน และไม่สามารถร้องเรี ยนหรื อกากับดูแลคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน
คันที่ตนเองใช้บริ การเป็ นประจาได้เลย
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3)ในด้านของผูป้ กครองนักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน พบว่า ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ไม่ทราบ
ข้อมู ล ใดๆ ที่ เกี่ ยวกับ รถรั บ ส่ งนัก เรี ยนคันที่ ตกลงให้ลู กหลานเดิ น ทางแต่ อย่างใด ทราบแต่ เพี ยงว่าใครเป็ น
คนขับรถ แม้แต่จานวนนักเรี ยนบนรถและตาแหน่ งที่นงั่ ของลูกหลานบนรถก็ไม่ทราบ และในประการสาคัญ
ผูป้ กครองไม่ ส ามารถก าหนดกฎเกณฑ์ ห รื อ เงื่ อ นไขใดๆ ที่ เกี่ ย วกับ การเดิ น ทางและความปลอดภัย ให้ แ ก่
คนขับรถได้เลย
4)ในด้านของเจ้าหน้าที่ พบว่า เจ้าหน้าที่ขนส่ งทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค มีภารกิ จงาน
ในหน้าที่และงานของสานักงานเป็ นจานวนมากในขณะที่อตั รากาลังมีนอ้ ย จนเป็ นเหตุให้ไม่สามารถตรวจสอบ
รถรับส่ งนักเรี ยนได้อย่างทัว่ ถึ งทุกโรงเรี ยนทั้งพื้นที่จงั หวัด ในด้านของเจ้าหน้าที่ตารวจซึ่ งมีอานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายจราจรทางบก ก็ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่ เพราะจะส่ งผลต่อการเดินทางของนักเรี ยน
จากข้อจากัดของผูเ้ กี่ ยวข้องทั้ง 4 ฝ่ าย จึ งเป็ นเหตุ ให้ คนขับ รถรั บ ส่ งนัก เรี ยนซึ่ งถื อว่าเป็ น
ผูเ้ กี่ ยวข้องกับความปลอดภัยในการรั บส่ งนักเรี ยนโดยตรง จัดการรั บส่ งนักเรี ยนไปตามอาเภอใจและความ
ต้องการของตนเองเป็ นหลัก ยึดแต่รายได้ ไม่ให้ความสาคัญแก่ความปลอดภัยของนักเรี ยน เช่น บรรทุกนักเรี ยน
มากเกินไปกว่าระดับที่ปลอดภัย มีการต่อเติมที่นงั่ ด้านท้ายออกไป ไม่มีที่ก้ นั กันตก คัดแปลงเบาะที่นงั่ เป็ นต้น
จากการศึกษาถึงพฤติกรรมของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน พบว่า สาเหตุที่ทาให้คนขับรถรับส่ ง
นักเรี ยนคัดแปลงแก้ไขตัวรถหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฯ ก็เพราะ 1)โรงเรี ยนและครู ไม่
สามารถควบคุ มกากับดู แลคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่ มาขอให้ออกหนังสื อรับรองได้ 2)สานักงานขนส่ งไม่มี
เจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอสาหรับไปควบคุมตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนได้อย่างทัว่ ถึงทั้งจังหวัด 3)ผูป้ กครองไม่
เคยให้ความสนใจต่อรถรับส่ งนักเรี ยนและพฤติกรรมของคนขับรถ 4)เจ้าหน้าที่ตารวจจาเป็ นต้องละเลยต่อการ
กระทาที่ไม่ปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน ทั้งหลายเหล่ านี้ จึงเป็ นเหตุให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนมี ความเป็ น
อิสระในการใช้รถรับส่ งนักเรี ยน เพราะขาดองค์กรและกลไกในการควบคุมตรวจสอบและกากับดูแลให้รถเกิด
ความปลอดภัย และคนขับรถมีความพร้อมต่อการทาหน้าที่
(5) คนขับรถเข้ามาประกอบอาชีพง่าย ไม่มีกระบวนการตรวจสอบและคัดกรอง
จากการศึกษาพบว่า คนที่มีรถยนต์และมีใบอนุญาตขับรถ ก็สามารถนารถคันที่มีอยูม่ าใช้รับส่ ง
นักเรี ยนได้แล้ว เนื่ องจากแนวทางปฏิ บ ตั ิ ในการขออนุ ญ าตใช้รถยนต์ส่ วนบุ ค คลรั บ จ้างรั บ ส่ งนัก เรี ยนของ
กรมการขนส่ งทางบก ไม่ได้กาหนดลักษณะหรื อข้อกาหนดของรถที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยสาหรับการ
นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน นอกจากการกาหนดจากลักษณะของรถสาหรับการจดทะเบียนซึ่ งไม่ใช้มาตรฐานความ
ปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน ในด้านของคนขับรถก็กาหนดคุณสมบัติจากการมีใบอนุญาตขับรถ มิได้กาหนด
ในด้านของความรู ้และทักษะที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและความพร้อมในการทาหน้าที่ขบั รถรับส่ งนักเรี ยน ด้วย
เหตุน้ ี จึงทาให้มีบุคคลต่างๆ เข้ามาประกอบอาชี พขับรถรับส่ งนักเรี ยนได้ง่าย จะใช้รถลักษณะไหนอย่างไรก็ได้
เช่น โครงหลังคาของรถกระบะสาหรับใช้เป็ นที่นงั่ ของนักเรี ยน ซึ่ งจะมีท้ งั สู งและเตี้ยแตกต่างกันไป และส่ วน
ใหญ่ไม่มีความปลอดภัย ในด้านของคนขับรถบางคนก็มีพฤติกรรมที่เป็ นอันตรายต่อนักเรี ยน เช่ น ชู ้สาว การ
ล่วงละเมิดทางเพศ การดื่มสุ รา เป็ นต้น
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จากการศึ กษาพบว่า การออกหนังสื อรั บ รองของโรงเรี ยนให้แก่ ค นขับ รถรั บ ส่ งนักเรี ยน มี
ลักษณะเป็ นการปฏิสัมพันธ์เพียงชัว่ ระยะเวลาหนึ่ งระหว่างโรงเรี ยนกับคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนเฉพาะรายที่ไป
ติดต่อเท่านั้น และการออกหนังสื ออนุ ญาตให้ใช้รถรั บส่ งนักเรี ยนของสานักงานขนส่ ง ก็มีลกั ษณะเป็ นการ
ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างสานักงานขนส่ งกับคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนเฉพาะรายเพียงชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง ด้วยเช่ นกัน
เมื่ อคนขับรถได้รับหนังสื ออนุ ญาตให้ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนได้แล้ว คนขับรถคนนั้นก็จะไปจัดการวิ่งรถรับส่ ง
นักเรี ยนภายใต้ความรู ้สึกและความต้องการของตนเองเป็ นหลัก โดยให้ความสาคัญแก่รายได้มากกว่าสิ่ งอื่นใด
และละเลยต่อความปลอดภัย จึงทาให้คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนที่ได้รับหนังสื ออนุ ญาต นารถไปดัดแปลงแก้ไข
เบาะที่นงั่ และไม่จดั การรถให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระกระทรวงความปลอดภัย
ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 จนรถไม่มีความปลอดภัยสาหรับนามาใช้รับส่ งนักเรี ยน
(6) ไม่มีกระบวนการจัดการเพื่อความปลอดภัยระหว่างเดินทางของนักเรี ยน
จากการศึกษาพบว่า รถรับส่ งนักเรี ยนทุกประเภท ได้แก่ ประเภทที่ขออนุ ญาตรับส่ งนักเรี ยน
จากสานักงานขนส่ ง ประเภทที่ไม่ขออนุ ญาตรับส่ งนักเรี ยน และประเภทที่ไม่เปิ ดเผยตัวตน เมื่อนามาใช้รับส่ ง
นักเรี ยนแล้ว ผูป้ กครองและครู จะไม่ทราบเลยว่า นักเรี ยนขึ้นรถแล้วหรื อยัง คนขับรถขับรถอย่างไร นักเรี ยนถึง
โรงเรี ยนหรื อยัง นักเรี ยนกลับถึงบ้านหรื อยัง ระหว่างการเดินทางมีเหตุการณ์ ผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้าง นักเรี ยน
นัง่ บนรถอย่างไร นักเรี ยนออกมายืนหรื อห้อยโหนที่บนั ไดหรื อไม่ คนขับรถจะดูแลเอาในใส่ นกั เรี ยนหรื อไม่
เป็ นต้น ซึ่ งจากการสังเกตการณ์และตรวจสอบรถรับส่ งนักเรี ยนพบว่า คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่ ปล่อย
ให้นกั เรี ยนไปนัง่ บนหลังคารถ นัง่ ที่บนั ไดขึ้ นลง ห้อยโหนที่บนั ได เป็ นต้น ซึ่ งปั จจัยทั้งหลายเหล่านี้ เป็ นข้อ
บ่งชี้ ว่า ไม่มีกระบวนการจัดการเพื่ อความปลอดภัยของนักเรี ยนในระหว่างเดิ นทาง และเป็ นสาเหตุ ที่ท าให้
นักเรี ยนอยูใ่ นความเสี่ ยงตลอดเวลาที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน
จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของการจัดการเพื่อให้รถรั บส่ งนักเรี ยนมี ความปลอดภัย
ประกอบด้วย 1) รถ มีความปลอดภัย 2) คนขับรถ มีความพร้อมต่อการทาหน้าที่ และ 3) มีกระบวนการจัดการ
เพื่อความปลอดภัย ซึ่ ง กระบวนการจัดการเพื่ อความปลอดภัยเป็ นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ สุดที่ จะท าให้รถ
รับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัยตลอดเวลาและคนขับรถมีความพร้อมต่อการทาหน้าที่ตลอดเวลาเช่นกัน เพราะ
กระบวนการจัดการเพื่อความปลอดภัย จะเป็ นกระบวนการที่มีการควบคุมตรวจสอบและกากับดูแล รถรับส่ ง
นักเรี ยนและคนขับรถตลอดเวลาที่รับส่ งนักเรี ยน
จากการศึกษาพบว่า การตกลงว่าจ้างรถรับส่ งนักเรี ยน มี ความแตกต่างไปจากการใช้บริ การ
ของรถโดยสารประจาทางและรถสาธารณะอื่นๆ ซึ่ งมี ระยะเวลาการใช้บริ การเพียงเวลาใดเวลาหนึ่ งโดยไม่มี
ความต่อเนื่ อง และเป็ นลักษณะของบุคคลต่อบุคคลที่ไม่ตอ้ งมีปฏิ สัมพันธ์ต่อกัน ในประการสาคัญ คนขับรถ
โดยสารประจาทางและรถสาธารณะอื่นๆ จะต้องหยุดรถเพื่อให้ผโู ้ ดยสารหรื อผูใ้ ช้บริ การลงในจุดที่ตอ้ งการ ซึ่ ง
มี ค วามแตกต่ างจากรู ป แบบการให้ บ ริ ก ารของรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น การใช้บ ริ ก ารจะมี ค วามต่ อเนื่ องตามภาค
การศึกษา คนขับรถจะต้องดูแลและเอาใจใส่ ต่อนักเรี ยนเสมือนเป็ นผูป้ กครองคนหนึ่ ง จะจอดรถให้นกั เรี ยนลง
กลางทางโดยยังไม่ถึ งโรงเรี ยนและไม่ ถึงบ้านไม่ได้เป็ นอันขาด ด้วยเหตุ น้ ี ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับการเดิ นทางของ
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นัก เรี ยน ได้แก่ ผูป้ กครองและครู รวมถึ งนัก เรี ย นที่ ใช้รถรั บ ส่ งนัก เรี ยน จึ งควรเป็ นมี บ ทบาทหน้าที่ ในการ
ร่ วมกันจัดการให้รถรับส่ งนักเรี ยนเกิดความปลอดภัย
(7) นักเรี ยนเกิดความเสี่ ยงในระหว่างเดินทาง ทั้งในด้านของอุบตั ิเหตุและภัยอันตรายอื่นๆ
จากการศึ ก ษาพบว่า ความเสี่ ย งของนัก เรี ย นระหว่า งเดิ น ทางด้ว ยรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น มิ ไ ด้
ประกอบด้วยปั จจัยจากอุบตั ิเหตุเพียงปั จจัยเดียว หากแต่ยงั มีปัจจัยอย่างอื่นๆ ที่เป็ นความเสี่ ยงของนักเรี ยนด้วย
ทั้งในระดับที่ต่าและในระดับที่สูง ได้แก่
1) ด้านพฤติกรรม พบว่า การเดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน นักเรี ยนอาจรับพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์จากเพื่ อนได้โดยตรง หากไม่มีการจัดการทางด้านความปลอดภัยให้เกิ ดขึ้ น เช่ น มี หัวหน้านักเรี ยน
ประจารถ แต่อย่างไรก็ตาม ความเสี่ ยงทางด้านพฤติ กรรมของนักเรี ยนที่ เดิ นทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน อยู่ใน
ระดับที่ ต่ ามากกว่านักเรี ยนที่เดิ นทางไปโรงเรี ยนด้วยตนเองหรื อด้วยรถโดยสารประจาทางและรถสาธารณะ
อื่นๆ ซึ่ งอยูใ่ นอัตราเสี่ ยงที่สูงมาก เช่น พฤติกรรมด้านยาเสพติด พฤติกรรมด้านชู ส้ าว ปั ญหาการตั้งครรภ์ขณะ
เรี ยน พฤติกรรมด้านสื่ อลามกอนาจาร เป็ นต้น
2) ด้านภัยคุกคามและความรุ นแรง พบว่า นักเรี ยนที่เดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน มีความเสี่ ยง
ต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากบุคคลอื่นๆ ในระดับที่ต่ามากกว่านัดเรี ยนที่เดินทางด้วยตนเองหรื อรถโดยสารประจา
ทางหรื อรถสาธารณะอื่ นๆ เช่ น การทะเลาะวิวาทของนักเรี ยนต่างสถาบัน เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ปั ญหา
นักเรี ยนที่อยูบ่ นรถรับส่ งนักเรี ยนทะเลาะและใช้ความรุ นแรงก็อาจเกิดขึ้นได้ หากไม่มีการจัดการทางด้านความ
ปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน
3) ด้านโรคภัย พบว่า นัก เรี ยนที่ ใช้รถรั บ ส่ งนักเรี ยน มี ความเสี่ ยงต่อการติ ดโรคติ ดต่ อทาง
อากาศและการสัมผัสในระดับที่ต่ากว่านักเรี ยนที่เดินทางด้วยรถโดยสารประจาทางและรถสาธารณะอื่นๆ แต่
แม้ว่า รถรั บ ส่ งนัก เรี ยนจะมี ค วามเสี่ ย งทางด้านโรคภัย ที่ น้อยกว่า ก็ จาเป็ นต้องมี ก ารจัด การทางด้า นความ
ปลอดภัย และ นาระบบ 5ส. หรื อ 3ส. มาใช้กบั รถรับส่ งนักเรี ยน
4) ด้านภัยธรรมชาติ และภัยจากสัตว์ พบว่า รถรั บส่ งนักเรี ยนที่ อยู่ในถิ่ นทุ รกันดาน มี ความ
เสี่ ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตกมากน้ าท่วมทาง เกิดพายุ เป็ นต้น และจากสัตว์ต่างๆ มาก เช่น ช้างป่ า วัวควาย
ข้ามถนน สุ นัข วิ่งตัดหน้ารถ ซึ่ งจาเป็ นที่ จะต้องมี ก ารอบรมให้ ค วามรู ้ แก่ คนขับ รถ ส าหรั บ แก้ไขปั ญ หาใน
สถานการณ์ฉุกเฉิ นเหล่านี้ โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาหนด เพื่อลดความเสี่ ยงของนักเรี ยนในขณะนั้น ซึ่ งจาเป็ น
ที่จะต้องใช้ประบวนการจัดการเพื่อความปลอดภัยแก่การรับส่ งนักเรี ยน
(8) ความเสี่ ยงของนักเรี ยนที่เดินทางมาโรงเรี ยนด้วยตนเองหรื อให้ผปู ้ กครองรับส่ ง
จากการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่ใช้รถจักรยานยนต์เดินทางมาโรงเรี ยนด้วยตนเอง จะมีอตั ราเกิด
อุบตั ิเหตุและเสี ยชีวติ หรื อพิการเป็ นจานวนมากกว่าการเดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน
จากการศึ กษาพบว่า การที่ ผูป้ กครองมาส่ งนักเรี ยนด้วยรถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์
พ่วงข้าง ก็มีอตั ราการเกิดอุบตั ิเหตุมาก และทาให้เกิดภาวะสู ญเสี ยทางครอบครัวหรื อพิการทางครอบครัวสู ง
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การเดิ นทางด้วยรถรั บ ส่ งนัก เรี ยน จะท าให้ล ดปั ญ หาการเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ และการสู ญ เสี ยทาง
ครอบครัว
แนวคิดเครื อข่ ายรถรับส่ งนักเรียน
จากการศึกษาพบว่า ความเสี่ ยงของนักเรี ยนระหว่างเดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน เกิดขึ้นจากปั จจัย
หลัก 3 ประการ คือ 1) รถรับส่ งนักเรี ยนที่ไม่มีความเหมาะสมสาหรับนามาใช้รับส่ งนักเรี ยน 2)คนขับรถรับส่ ง
นักเรี ยนไม่มีความพร้อมในด้านของความรู ้ และทักษะทางด้านความปลอดภัย และ 3) การไม่มีกระบวนการ
จัดการเพื่อความปลอดภัย
โครงการศึกษาวิจยั จึงได้กาหนดพื้นฐานแนวคิดแก้ไขปั ญหาความเสี่ ยงหรื อความไม่ปลอดภัยของ
รถรับส่ งนักเรี ยน ในมิติของรถที่ใช้รับส่ งนักเรี ยนและความพร้อมของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ด้วยกระบวนการ
จัดการเพื่อความปลอดภัยร่ วมกันของผูเ้ กี่ยวข้องกับรถรับส่ งนักเรี ยน ในรู ปแบบของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
โดยมีโรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการหลัก ซึ่ งประกอบด้วย 4 เสาหลัก ได้แก่
เสาหลักที่ 1 คือโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน
เสาหลักที่ 2 ได้แก่ นักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนและผูป้ กครอง
เสาหลักที่ 3 ได้แก่ กลุ่มคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ โดยรวมกันเป็ นชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
เสาหลักที่ 4 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ขนส่ งและเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่
โดยโครงการศึ กษาวิจยั ได้กาหนดกระบวนการจัดการเพื่อความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน
เพื่อให้เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนปฏิบตั ิและใช้เป็ นคู่มือ ได้แก่ ชุดความรู ้และคู่มือการทาหน้าที่ต่างๆ มาตรฐาน
ของรถรับส่ งนักเรี ยนประเภทต่างๆ ข้อกาหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน การคัดกรองและ
การตรวจสอบประวัติ การรายงานการรับส่ งนักเรี ยน ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล ความสัมพันธ์เชิ ง
อานาจหน้าที่ของภาคเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน รวมถึงการอนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้รับส่ งนักเรี ยน เป็ นต้น
ในพื้ นที่ จงั หวัดจันทบุ รี โครงการศึ กษาวิจยั ได้จดั ตั้งชมรมรถรั บ ส่ งนักเรี ยนไว้แล้วและมี ก าร
ขับเคลื่อนความปลอดภัยร่ วมกันระหว่างชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนกับโรงเรี ยนที่อยูใ่ นเขตพื้นที่แล้วดังนี้
1) ชมรมรถรั บ ส่ งนัก เรี ยนอาเภอเมื อง มี เขตพื้ นที่ สถานศึ กษาที่ ต้ งั อยู่ในอาเภอเมื องและอาเภอ
แหลมสิ งห์ มีรถรับส่ งนักเรี ยนทุกประเภทเข้าร่ วมโครงการจานวน 125 คัน มีนกั เรี ยนใช้บริ การจานวน 2,530
คน มีโรงเรี ยนสฤษดิเดช เข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
2) ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอท่าใหม่ มีเขตพื้นที่สถานศึกษาที่ต้ งั อยูใ่ นอาเภอท่าใหม่ มีรถรับส่ ง
นักเรี ยนทุกประเภทเข้าร่ วมโครงการจานวน 56 คัน คัน มีนกั เรี ยนใช้บริ การจานวน 1,343 คน ยังไม่มีโรงเรี ยน
เข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
3) ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอมะขาม มีเขตพื้นที่สถานศึกษาที่ต้ งั อยูใ่ นอาเภอมะขาม มีรถรับส่ ง
นัก เรี ยนทุ ก ประเภทเข้าร่ วมโครงการจานวน 8 คัน มี นัก เรี ย นใช้บ ริ ก ารจานวน 157 คน มี โรงเรี ยนมะขาม
สรรเสริ ญ เข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
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4) ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอสอยดาว มี เขตพื้นที่สถานศึกษาที่ ต้ งั อยู่ในอาเภอสอยดาว มีรถ
รับส่ งนักเรี ยนทุกประเภทเข้าร่ วมโครงการจานวน 13 คัน มีนกั เรี ยนใช้บริ การจานวน 327 คน มีโรงเรี ยนบ้านตา
เรื อง(ตารวจชายแดนสงเคราะห์) และโรงเรี ยนบ้านทับช้าง เข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
5) ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนอาเภอแก่งหางแมว มีเขตพื้นที่สถานศึกษาที่ต้ งั อยูใ่ นอาเภอแก่งหางแมว
(ยกเว้นตาบลพวา) มีรถรับส่ งนักเรี ยนทุกประเภทเข้าร่ วมโครงการจานวน 29 คัน มีนกั เรี ยนใช้บริ การจานวน
699 คน มีโรงเรี ยนแก่งหางแมวพิทยาคาร เข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
6) ชมรมรถรั บ ส่ งนัก เรี ยนโรงเรี ยนบ้านเนิ นจาปา มี เขตพื้ นที่ ส ถานศึ กษาเฉพาะที่ ต้ งั อยู่ในเขต
ตาบลพวา ของอาเภอแก่งหางแมว มีรถรับส่ งนักเรี ยนทุกประเภทเข้าร่ วมโครงการจานวน 9 คัน มีนกั เรี ยนใช้
บริ การจานวน 187 คน มีโรงเรี ยนบ้านเนินจาปา เข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
7) ชมรมรถรั บ ส่ งนัก เรี ย นอาเภอขลุ ง มี เขตพื้ นที่ ส ถานศึ ก ษาที่ ต้ งั อยู่ในอาเภอขลุ ง มี รถรั บ ส่ ง
นักเรี ยนทุกประเภทเข้าร่ วมโครงการจานวน 35 คัน มีนกั เรี ยนใช้บริ การจานวน 823 คน ยังไม่มีโรงเรี ยนเข้าร่ วม
เป็ นภาคีเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
จากการที่ โครงการศึ ก ษาวิจยั ได้จดั ตั้ง พื้ น ที่ เครื อข่ ายรถรั บ ส่ งนัก เรี ย นใน 7 พื้ น ที่ ของจังหวัด
จันทบุรี โดยมีการขับเคลื่ อนมาตรฐานความปลอดภัยร่ วมกันระหว่างโรงเรี ยนกับชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนและ
ผูป้ กครอง ภายใต้แนวคิ ด นัก เรี ยนมี รถเดิ นทางไปโรงเรี ย นด้วยรถคัน เดิ ม ที่ มี ค วามปลอดภัย เพิ่ ม ขึ้ น ตาม
มาตรฐานที่กาหนด โดยมีโรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการหลัก นั้น สานักงานขนส่ งจังหวัดจันทบุรี จึงได้กาหนดให้เรื่ อง
การเดินทางของนักเรี ยนด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน เป็ นวาระความปลอดภัยร่ วมกันของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องกับรถ
รับส่ งนักเรี ยน เพื่อเป็ นการต่อยอดจากที่โครงการศึกษาวิจยั ของ ศวปถ. ได้ดาเนิ นการไว้แล้ว ภายใต้โครงการ
“จันทบุรีโมเดล”
จันทบุรีโมเดล จะเริ่ มดาเนินการทั้งจังหวัดตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 2/2561 เป็ นต้นไป ด้วยหลักการ ดังนี้
(1) ให้ทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องหรื อได้ประโยชน์จากการรับส่ งนักเรี ยน เข้ามามีส่วนร่ วมกันในการ
จัดการด้านความปลอดภัยของรถรับส่ งนักเรี ยน
(2) โรงเรี ยนเป็ นจุดจัดการหลัก โดย ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ทาหน้าที่เป็ นเสมือนเลขาของ
โรงเรี ยน
(3) รถรับส่ งนักเรี ยนและคนขับรถ ต้องผ่านการตรวจสอบและคัดกรองจากชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน
(4) โรงเรี ยนจะไม่ออกหนังสื อรับรองให้แก่ คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน จะ
เป็ นผูด้ าเนินการแทนสมาชิกทุกขั้นตอน
โดยมีข้นั ตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1) คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนต้องเป็ นสมาชิกของชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่
2) คนขับรถต้องจัดเตรี ยมรถให้พร้อม ตามหลักเกณฑ์ที่เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนกาหนด
3) ต้องมีเอกสารครบถ้วนตามที่กาหนด
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4) คนขับ รถ ยื่นคาขอใช้รถรั บส่ งนักเรี ยนและขอเป็ นผูข้ บั รถรั บส่ งนักเรี ยน ต่อชมรมรถรั บส่ ง
นักเรี ยนในพื้นที่ ก่อนเปิ ดภาคการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
5) นารถ เข้ารับการตรวจสอบจากคณะกรรมการชมรมรถรับส่ งนักเรี ยนตามกาหนดเวลา
6) คณะกรรมการชมรมฯ แจ้ง ให้ ส มาชิ ก ทราบผลการพิ จ ารณาตรวจสอบ กรณี ที่ ไ ม่ ผ่ า น
คณะกรรมการต้องแจ้งสาเหตุให้ทราบ เพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง
7) นารถเข้ารับการตรวจสอบจากครู ที่ดูแลรถรับส่ งนักเรี ยน ตามเวลาที่กาหนด
8) คณะกรรมการเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ประชุ มเพื่อพิจารณาอนุ ญาตหรื อไม่อนุ ญาตให้ใช้รถ
รับส่ งนักเรี ยนและเป็ นคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ก่อนเปิ ดภาคการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
9) ภายใน 7 วัน หลัง การประชุ ม ตามข้อ 5 คณะกรรมการชมรมรถรั บ ส่ ง นัก เรี ย น แจ้ง ผลการ
พิจารณาอนุญาตของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยนแก่สานักงานขนส่ ง และนัดหมายตรวจสอบรถ
10) เมื่อรถผ่านการตรวจสอบจากสานักงานขนส่ งแล้ว เจ้าของรถต้องชาระค่าธรรมเนี ยมตามอัตรา
ที่สานักงานขนส่ งจันทบุรีกาหนด
หลักการสาคัญของจันทบุรีโมเดล คือ การนารถรับส่ งนักเรี ยนทุกประเภทที่มีอยูใ่ นจังหวัดจันทบุรี
ให้เข้าสู่ ระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยโดยเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน ที่ ประกอบด้วย 4 เสาหลัก โดยมี
โรงเรี ยนเป็ นจุ ดจัดการ เพื่ อสามารถควบคุ มตรวจสอบและกากับ ดู แลการรับ ส่ งนักเรี ยนได้ตลอดเวลา ด้วย
กระบวนการจัดการเพื่อความปลอดภัยที่เป็ นระบบและเป็ นขั้นตอน
หากไม่ มี “จันทบุ รีโมเดล” รถรั บ ส่ ง นัก เรี ยนในจังหวัดจัน ทบุ รีทุ ก ประเภทที่ ย งั ไม่ ไ ด้เข้าร่ วม
โครงการศึกษาวิจยั หรื อร่ วมกับ “จันทบุรีโมเดล” ก็จะยังไม่มีความปลอดภัย เพราะไม่มีกระบวนการจัดการให้
เกิดความปลอดภัย ซึ่ งหมายถึงนักเรี ยนที่อยูบ่ นรถ รับส่ งนักเรี ยนเหล่านั้นอยูใ่ นภาวะเสี่ ยงจากอันตราย
มติทปี่ ระชุ ม (1) เห็นด้วยกับโครงการ “จันทบุรีโมเดล” และเข้าร่ วมโครงการ (เป็ นเอกฉันท์)
(2) ตั้งแต่ ภาค2/2561 เป็ นต้นไป สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ งในจังหวัดจัน ทบุ รี จะไม่ ออกหนังสื อ
รับ รองการรั บ ส่ งนักเรี ยนให้แก่ คนขับรถรับ ส่ งนักเรี ยนเป็ นรายบุ คคล แต่จะดาเนิ นการร่ วมกันกับ ชมรมรถ
รับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่ในรู ปแบบของเครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน
(จากการสารวจข้ อมูลรถรั บส่ งนักเรี ยนในจังหวัดจันทบุรีของโครงการศึกษาวิจัย ในเขตพืน้ ที่
อาเภอเมืองจันทบุรี อาเภอท่ าใหม่ อาเภอขลุง อาเภอแหลมสิ งห์ อาเภอมะขาม อาเภอแก่ งหางแมว และอาเภอ
สอยดาว(ยกเว้ นอาเภอนายายอาม อาเภอคิ ชกูฏ และอาเภอโป่ งนา้ ร้ อน) ระหว่ างวันที่ 1 ถึ งวันที่ 28 มิ ถุนายน
2561 พบว่ า มีรถรั บส่ งนักเรี ยนประเภทเปิ ดเผยตัวตนที่ยงั ไม่ ได้ เข้ าร่ วมโครงการศึกษาวิจัย จานวน 569 คัน และ
พบรถรั บส่ งนักเรี ยนที่ไม่ เปิ ดเผยตัวตนอีก จานวน 185 คัน)

12

รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี นางสุ ภาวดี แซ่เล้า
2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จันทบุรี นายณรงค์ พิริยะกิตติการ
3.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1จันทบุรี นางสาวกันย์ สิ นีชยั วุฒิรัฐ
4.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต2จันทบุรี นายไพฑูรย์ โพธิพฒั น์
5.โรงเรี ยนวัดจันทนารามอาเภอเมืองจันทบุรี นายวุฒิชยั คุม้ วงศ์
6.โรงเรี ยนบ้านแก้ว อาเภอเมืองจันทบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์, นางคณิ ตา พานิชรัตน์
7.โรงเรี ยนอานวยวิทย์ อาเภอเมืองจันทบุรี นายเสน่ห์ ปาสาณพันธ์, นางสาวนภัส กรนรากร
8.ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดป่ าคลองกุง้ อาเภอเมืองจันทบุรี นางสาวสิ ริวรรณล.ไพบูลย์ , นางวลัยพร คงศรี
9.โรงเรี ยนตากสิ นศึกษาอาเภอเมืองจันทบุรี นางสาวตติยา สิ งห์สุวรรณ , นางสาวหทัยรัตน์ จินโนรส
10.โรงเรี ยนบุญสมวิทยาอาเภอเมืองจันทบุรี นายโสฬส ปราโมทย์, นายชวลิต โพธิสิงห์
11.โรงเรี ยนบุญสมอนุบาลอาเภอเมืองจันทบุรี นายยุทธนา หนูเลี้ยง
12.โรงเรี ยนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 นางปุณณภา สุ ทธิสาคร , นายณัทพงศ์ แก้วงาม
13.โรงเรี ยนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 นายวศิน สุ ขสวัสดิ์ , นายวิเชียร นายสมุทร
14.วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสิ นอุปถัมป์ อาเภอเมืองจันทบุรี นายอรัญศรี ประทุม
15.วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี นายเฉลียว ขาวขะอัน๋ , นายทิคมั พร มีศรี
16.โรงเรี ยนอนุบาลจันทบุรีอาเภอเมืองจันทบุรี นายณรงค์กร ท่าม่วง
17.โรงเรี ยนตังเอ็งอาเภอเมืองจันทบุรี นายพิสิทธิ์ แจ้งจิตร์ , นายประยุทธ สายทอง
18.โรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์อาเภอเมืองจันทบุรี นายสัมฤทธิ์ คาแดง, นายธนากรง ามเสงี่ยม
19.โรงเรี ยนสฤษดิเดชอาเภอเมืองจันทบุรี นายวรพันธ์ เพ็ชรางกูร, นายสายัณต์อุตทอง
20.โรงเรี ยนอนุบาลมารี นิรมลอาเภอเมืองจันทบุรี นางนภัค หรรษาพันธุ์, นางรพีพรโชติวรรณ
21.วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี นายประเทือง สุ ทตั โต,นายดารงห์ เชื้อเกสร,นายไพรัตน์ แสงทอง
22.โรงเรี ยนศรี ยานุสรณ์อาเภอเมืองจันทบุรี นายกฤตภัค จันทเหี้ ยม, นายวุฒินนั ท์ สัจจวาที
23.โรงเรี ยนวัดไผ่ลอ้ ม(อินทร์ อุทยั )อาเภอเมืองจันทบุรี นายสมชาย สกุลนอก
24.โรงเรี ยนลัมแบรต์พิชญาลัยอาเภอนายายอาม นายปฐมชัย สี ระแสง, นายอัครัช อุทยั
25.โรงเรี ยนนายายอามพิทยาคม นายชูชยั เบี้ยแก้ว, นายศราวุธ ศรี เพียชัย
26.โรงเรี ยนเตรี ยมศึกษานายายอาม นายณภัทร เสนาพรม, นางสาวรัญจวนจันทร์ อยูจ่ ริ ง
27.โรงเรี ยนคิชฌกูฏวิทยา นายชาญ ไพริ นทร์ , นายประดิษฐ์ เหง้าพันธ์
28.โรงเรี ยนวัดน้ าขุ่นอาเภอเขาคิชฌกูฏ นายสัญญา บุญแก้ว, พ.จ.ต.เอกรัฐ เรื องขจิต
29.โรงเรี ยนบ้านจันทเขลมอาเภอเขาคิชฌกูฏ นายอิทธิพล แสนเสนาะ
30.โรงเรี ยนคลองพลูวทิ ยาอาเภอเขาคิชฌกูฏ นายสุ พง พงศ์วฑ
ิ ูรย์, นายสุ พจน์ ยุนิรัมย์
31.โรงเรี ยนยอแซฟวิทยาอาเภอท่าใหม่ นางวรริ นทร์ ตาแก้ว, นางมะลิณี พวงพืช
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32.โรงเรี ยนศรี หฤทัย อาเภอขลุง นางจันทิมา สุ ขสาราญ , นายอิทธิพล พรมชัย
33.โรงเรี ยนเทศบาลเมืองขลุง1 นายสุ ภนิต์ ิ สาสะเน, นายสิ ทธิญาระยันต์
34.โรงเรี ยนเทศบาลเมืองขลุง2 นางสาวธิดา บุญลาภ, นางวารี ทองสุ ข
35.โรงเรี ยนขลุงรัชดาภิเษก นายภานุพฒั น์ แผ้วพลสง, ว่าที่ร้อยตรี วทัญญู สิ งสอ
36.โรงเรี ยนอานวยศึกษาอาเภอขลุง นางสาวนงลักษณ์ กิจภาระ
37.โรงเรี ยนมะขามสรรเสริ ญอาเภอมะขาม นางจันทร์ ฉายแก้ว ไชยะ, นายสุ ปัญญา ยังศิริ
38.โรงเรี ยนบ้านหนองสลุดอาเภอมะขาม นายกามนิต บุตรดา, นายจารัส แก้วงาม
39.โรงเรี ยนบ้านมะขามอาเภอมะขาม นางสาวยศนันท์ ทองทับ
40.โรงเรี ยนวัดโป่ งอาเภอมะขาม นางปราณี ภูมินิวาส
41.โรงเรี ยนบ้านเนินจาปาอาเภอแก่งหางแมว นายประถม สิ มาจารย์
42.โรงเรี ยนบ้านบ่อไฟไหม้อาเภอแก่งหางแมว นายณัฐนันท์ วงศ์มาศจันทร์
43.โรงเรี ยนบ้านคลองครกอาเภอแก่งหางแมว นางนิตยาพงษ์ พระเกตุ, นายชวลิต ชิดปรางค์
44.โรงเรี ยนบ้านช่องกะพัดอาเภอแก่งหางแมว นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน
45.โรงเรี ยนบ้านวังไม้แดงอาเภอแก่งหางแมว นายชานนท์ ปานเดชา
46.โรงเรี ยนวัดขุนซ่องอาเภอแก่งหางแมว นายจินดา กงบุราณ
47.โรงเรี ยนแก่งหางแมวพิทยาคาร นายสหรัฐ แก้วในหิ น, นายอดิศกั ดิ์ บัวเผือ่ น
48.โรงเรี ยนแหลมสิ งห์วทิ ยาคม นายนิเวศ แย้มศรี , นายยงยุทธ บุญเกตุ
59.โรงเรี ยนวัดท่าหัวแหวนอาเภอแหลมสิ งห์ นางระวีวรรณ ภู่ทรัพย์
50.โรงเรี ยนวัดปากน้ าอาเภอแหลมสิ งห์ นางจินตนา เจริ ญกัลป์
51.โรงเรี ยนโป่ งน้ าร้อนวิทยาคม นางสาวเนตรนภา ทาเวช, นางสาวพัชริ น เชิงคีรี
52.โรงเรี ยนหนองตาคงพิทยาคารอาเภอโป่ งน้ าร้อน ว่าที่พนั ตรี กรุ ณา สื บอุดม, นายวุฒิชยั ทีขะระ
53.โรงเรี ยนบ้านตาเรื องอาเภอสอยดาว นายสมชาย แผ่นพงษ์ศิลป์
54.โรงเรี ยนบ้านไผ่ลอ้ มสามัคคีอาเภอสอยดาว นางเมตตา ชายหาด
55.โรงเรี ยนบ้านเขาแก้วอาเภอสอยดาว นายเดชธนา ประสิ ทธิผล
56.โรงเรี ยนสอยดาววิทยา นายศักดิ์ระพี นกน้อย
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โรงเรียนทีต่ ิดภาระกิจไม่ เข้ าร่ วมประชุ ม
1.โรงเรี ยนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
2.โรงเรี ยนอานวยวิทย์พฒั น์ อาเภอเมืองจันทบุรี
3.โรงเรี ยนลาซาล อาเภอเมืองจันทบุรี
4.วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
5.โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศจันทบุรี
6.โรงเรี ยนท่าใหม่พูลสวัสดิ์
7.โรงเรี ยนประดิษฐ์ศึกษา อาเภอท่าใหม่
8.โรงเรี ยนวัดท่าเขาอาเภอแหลมสิ งห์
9.โรงเรี ยนวัดหนองซิ่ มอาเภอแหลมสิ งห์
10.โรงเรี ยนวัดเขาตาหน่วยอาเภอแหลมสิ งห์
11.โรงเรี ยนวัดบางกะไชย อาเภอแหลมสิ งห์
12.โรงเรี ยนวัดบางสระเก้าอาเภอแหลมสิ งห์
13.โรงเรี ยนปากน้ าแหลมสิ งห์อาเภอแหลมสิ งห์
14.โรงเรี ยนบ้านน้ าตกพลิ้วอาเภอแหลมสิ งห์
15.โรงเรี ยนบ้านคลองกลอยอาเภอแหลมสิ งห์
16.โรงเรี ยนบ้านอีมุยอาเภอแหลมสิ งห์
17.โรงเรี ยนบ้านเกาะเปริ ดอาเภอแหลมสิ งห์
18.โรงเรี ยนบ้านคลองใหญ่อาเภอแหลมสิ งห์
19.โรงเรี ยนพลิ้วอาเภอแหลมสิ งห์
20.โรงเรี ยนเตรี ยมศึกษาแก่งหางแมว
21.โรงเรี ยนบ้านประแกตอาเภอแก่งหางแมว
22.โรงเรี ยนบ่อชะอมอาเภอแก่งหางแมว
23.โรงเรี ยนบ้านคลองแดงอาเภอแก่งหางแมว
24.โรงเรี ยนบ้านหนองเจ๊กสร้อยอาเภอแก่งหางแมว
25.โรงเรี ยนบ้านทับช้างอาเภอแก่งหางแมว
26.โรงเรี ยนปะตงวิทยาอาเภอแก่งหางแมว
27.โรงเรี ยนวัดคลองพลูอาเภอเขาคิชฌกูฏ
28.โรงเรี ยนวัดทับไทรอาเภอโป่ งน้ าร้อน
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ภาคผนวกที่ 2
แบบสอบถาม

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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โครงการศึกษาวิจยั : การขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยน ศวปถ.
แบบสอบถามนักเรี ยน ที่ใช้บริ การรถรับส่ งนักเรี ยน
Version 1
1.ชื่อ-สกุล....................................................................... ชื่อเล่น............................... อายุ.................ปี
เพศ............... นํ้าหนัก...............ความสู ง.................. หมายเลขโทรศัพท์.......................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่...................หมู่............... หมู่บา้ น................................ ตรอก/ซอย............................................
ตําบล............................................อําเภอ.......................................... จังหวัด.................................................
บิดาชื่อ..................................................... อาชีพบิดา......................................โทรศัพท์................................
มารดาชื่อ.................................................. อาชีพบิดา......................................โทรศัพท์................................
ปัจจุบนั อาศัยอยูก่ บั ..................................... มีพี่นอ้ ง...................คน ชาย.................คน หญิง..................คน
พี่นอ้ งที่อยูใ่ นวัยการศึกษา............... คน เรี ยนอยูโ่ รงเรี ยนเดียวกัน.................คน ต่างโรงเรี ยน................คน
2. ศึกษาอยูโ่ รงเรี ยน.................................................ชั้น................ ตั้งอยูท่ ี่อาํ เภอ..............................
ครู ประจําชั้น............................................... เป็ นโรงเรี ยนในอําเภอหรื อต่างอําเภอ........................................
3. รถรับส่ งทะเบียน....................................... สี ..................... ประเภท..........................................
คนขับรถชื่อ.................................................... ชื่อเล่น............................ เพศ........................อายุ..............ปี
หมายเลขโทรศัพท์................................................... ความเกี่ยวพันกับคนขับรถ.........................................
บ้านคนขับอยูท่ ี่.......................................................................... รู้จกั บ้านคนขับรถหรื อไม่.........................
ถ้ารู ้จกั คนขับรถมีภรรยาชื่ออะไร........................................... มีบุตรกี่คน.........คน รู้จกั กันรู้ไม่.................
รถรับส่ ง มี พรบ. หรื อไม่............................. มีประกันภัย ชั้น 1 หรื อ ชั้น 3 หรื อไม่.....................................
นัง่ รถคันนี้มาโรงเรี ยน ตั้งแต่ช้ นั ........................... จนถึงปัจจุบนั เปลี่ยนคนขับมาแล้วกี่คน......................
ค่ารถเดือนละเท่าไร........................................................ ใครเป็ นผูต้ ิดต่อ...................................................
ในรถมีถงั ดับเพลิงหรื อไม่................. มีฆอ้ นทุบกระจกหรื อไม่................. มีป้ายชื่อคนขับหรื อไม่..............
มีผคู้ วบคุมดูแลเด็กนักเรี ยนหรื อไม่................ถ้ามี ชื่ออะไร............................ เป็ นอะไรกับคนขับ.............
เบาะที่นงั่ ในรถ มีสภาพอย่างไร....................................................................................................................
ถ้าเป็ นรถกระบะ มีประตูปิดเปิ ดท้ายรถหรื อไม่........................... มีที่นงั่ แถวกลางหรื อไม่..........................
ถ้าเป็ นรถกระบะ หลังคาที่เป็ นที่นงั่ เป็ นแบบเตี้ยหรื อสู ง.................... เวลาเข้าในรถต้องก้มหรื อไม่...........
ถ้าเป็ นรถตู ้ ได้เปลี่ยนที่นงั่ จากแบบพนักพิง เป็ นแบบรถสองแถวหรื อไม่...................................................
ถ้าเป็ นรถตู้ คนขับได้ให้นกั เรี ยนขึ้นลงที่ประตูทา้ ยรถหรื อไม่.....................................................................
ถ้าเป็ นรถตู ้ ติดฟิ มล์กรองแสงดําหรื อไม่............................... มีผา้ ม่านหรื อไม่.............................................
ถ้าเป็ นรถตู ้ เครื่ องปรับอากาศมีความเย็นพอเพียงหรื อไม่............................. นัง่ เบียดกันหรื อไม่.................
ถ้าเป็ นรถบัส ที่นงั่ ติดชิดกันหรื อไม่.................................. พัดลมทํางานหรื อไม่.........................................
ถ้าเป็ นรถบัส ประตูปิดเปิ ดอัตโนมัติ มีหรื อไม่...................... ปิ ดทุกครั้งที่ออกรถหรื อไม่...........................

4. ตื่นนอนเวลา.................................. ขึ้นรถรับส่ งนักเรี ยนเวลา.........................เป็ นคนที่.............
จุดที่ข้ ึนรถ....................................................... ใช้เวลาอยูใ่ นรถกี่นาที จึงจะมาถึงโรงเรี ยน.........................
รับประทานอาหารเช้าที่................................... เพราะเหตุใด.......................................................................
มีนกั เรี ยนคนอื่น นําอาหารเช้าขึ้นมารับประทานบนรถหรื อไม่................. เพราะอะไร.................................
ในรถ มีนกั เรี ยนทั้งหมดกี่คน............................. เรี ยนอยูโ่ รงเรี ยนเดียวกันหรื อไม่........................................
นักเรี ยนนัง่ แออัดหรื อแน่นไปหรื อไม่........................... รู ้สึกอ่อนเพลียระหว่างเดินทางหรื อไม่...................
ถ้ามีนกั เรี ยนโรงเรี ยนอื่นด้วย ได้แก่โรงเรี ยนอะไรบ้าง.................................................................................
ถ้าในรถมีนกั เรี ยนหลายโรงเรี ยน นักเรี ยนลงจากรถเป็ นลําดับที่เท่าไร........................................................
โรงเรี ยนที่ส่งก่อนเป็ นที่แรก คือ........................................... โรงเรี ยนสุ ดท้าย คือ.......................................
ระหว่างทาง ง่วงนอนหรื อไม่........................... เพราะเหตุใด.......................................................................
นักเรี ยนในรถ ง่วงนอนและหลับกันบ้างหรื อไม่........................... เพราะอะไร............................................
มีนกั เรี ยนนําอาหารมากินขณะนัง่ รถไปโรงเรี ยนหรื อไม่...............................................................................
5. นักเรี ยน คิดว่า รถรับส่ งคันที่ใช้บริ การ มีความปลอดภัยหรื อไม่.............................. เพราะอะไร
......................................................................................................................................................................
จํานวนนักเรี ยนในรถ มากเกินไปหรื อไม่....................... จํานวนที่เหมาะสมคิดว่าเท่าใด.............................
นักเรี ยนคิดว่า ในรถรับส่ งนักเรี ยนทุกคัน ควรมี รู ป ชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาตคนขับ และหมายเลขโทรศัพท์
ของโรงเรี ยน สถานีตาํ รวจ โรงพยาบาล และอื่นๆ ที่จาํ เป็ น หรื อไม่.......................เพราะอะไร....................
......................................................................................................................................................................
นักเรี ยนคิดว่า รถรับส่ งนักเรี ยน ควรมีผคู ้ วบคุมดูแลเด็กนักเรี ยนหรื อไม่ ถ้ามีอายุเท่าไรจึงจะเหมาะสม ดังนี้
ระดับประถมควรมีหรื อไม่................. อายุของผูค้ วบคุมดูแลเด็ก................. เหตุผล....................................
ระดับมัธยมต้นควรมีหรื อไม่................ อายุของผูค้ วบคุมดูแลเด็ก.................เหตุผล...................................
ระดับมัธยมปลายควรมีหรื อไม่................ อายุของผูค้ วบคุมดูแลเด็ก.............. เหตุผล.................................
ถ้าเป็ นรถกระบะแบบสองแถว นักเรี ยนคิดว่า ควรมีประตูที่ก้ นั กันตกหรื อไม่..........................เพราะอะไร
......................................................................................................................................................................
ถ้าเป็ นรถกระบะแบบสองแถว นักเรี ยนคิดว่า ควรมีที่นงั่ เสริ มแถวกลางหรื อไม่......................เพราะอะไร
.....................................................................................................................................................................
ถ้าเป็ นรถตู้ ควรมีที่นงั่ แบบเป็ นตอน หรื อแบบรถสองแถว.......................................................เพราะอะไร
....................................................................................................................................................................
นักเรี ยนคิดว่า รถอะไรที่เหมาะสมนํามาใช้รับส่ งนักเรี ยนมากที่สุดเลือกเพียงข้อเดียว
( ) รถกระบะ 4 ล้อ ( ) รถกระบะ 6 ล้อ ( ) รถตู้ ( ) รถบัสพัดลม ( )รถบัสปรับอากาศ
นักเรี ยน คิดว่า อายุของผูข้ บั รถ ควรอยูใ่ นระหว่างอายุเท่าใด..................................................... เพราะอะไร
......................................................................................................................................................................

6. ถ้านักเรี ยนต้องทําหน้าที่ เป็ นหัวหน้านักเรี ยน ในรถรับส่ งนักเรี ยนคันนั้น เพื่อทําหน้าที่ตรวจนับ
จํานวนนักเรี ยน ดูความประพฤติของนักเรี ยนคนอื่นระหว่างเดินทาง ดูความประพฤติการขับรถของคนขับ
นักเรี ยนจะทําได้หรื อไม่....................... คิดว่าเป็ นเรื่ องที่ดีหรื อไม่.......................... เหตุผล............................
........................................................................................................................................................................
7. นักเรี ยนคิดว่า ครู ของโรงเรี ยน ควรเข้ามาดูแลรถรับส่ งนักเรี ยนให้มากขึ้นกว่าที่เป็ นอยูใ่ นขณะนี้
หรื อไม่............................... เพราะอะไรและด้านใดบ้าง................................................................................
.......................................................................................................................................................................
8. เพราะเหตุใด นักเรี ยนจึงเลือกมาเข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนนี้...................................................................
.......................................................................................................................................................................
9. ระหว่างที่นกั เรี ยนเดินทางด้วยรถรับส่ งนักเรี ยน จากบ้านไปโรงเรี ยน และจากโรงเรี ยนกลับสู่ บา้ น
นักเรี ยนคิดว่า ใครบ้าง ที่ควรมาทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการเดินทางของนักเรี ยนให้เกิดความปลอดภัย
.......................................................................................................................................................................
เพราะอะไร.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
10. ถนนจากบ้านมาโรงเรี ยน มีรถเมล์หรื อรถโดยสารประจําทาง วิง่ รับส่ งหรื อไม่.........................
ถ้ามี เพราะเหตุใด จึงไม่ใช้รถโดยสารประจําทางมาโรงเรี ยน........................................................................
ถ้าไม่มี นักเรี ยนอยากให้มีรถเมล์หรื อรถโดยสารประจําทาง หรื อไม่.............................................................
เพราะอะไร.....................................................................................................................................................
11. ที่บา้ นของนักเรี ยน มีรถรับส่ งนักเรี ยนมายังโรงเรี ยนที่เรี ยนจํานวนกี่คนั .................. มีรถรับส่ ง
นักเรี ยนของโรงเรี ยนอื่นหรื อไม่ ............................ ถ้ารถรับส่ งคันที่นกั เรี ยนใช้บริ การเลิกวิง่ นัก เรี ยนมีรถ
รับส่ งคันอื่นใช้โดยสารเดินทางมาโรงเรี ยนได้หรื อไม่................................... ถ้าไม่ได้ นักเรี ยนจะแก้ไขปั ญหา
อย่างไรเพื่อให้เดินทางมาโรงเรี ยนได้.............................................................................................................
12. นักเรี ยนต้องการให้ คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน และรถรับส่ งนักเรี ยน มีการปรับปรุ งอะไรบ้าง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................ผูบ้ นั ทึก
วันที่ ...................................... เวลา..............................
สถานที่ .......................................................................

โครงการศึกษาวิจยั : การขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่ งนักเรี ยน ศวปถ.
แบบสอบถาม ผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยน
Version 2
1.ชื่อ-สกุล....................................................................... ชื่อเล่น............................... อายุ.................ปี
เกิด พ.ศ. ....................... หมายเลขโทรศัพท์...................................................................................................
อาชีพ............................สถานที่ทาํ งาน/ประกอบอาชีพ..................................................................................
ประกอบอาชีพมาแล้ว...............ปี วุฒิการศึกษา.................................... จาก................................................
รายได้จากการประกอบอาชีพ.................บาท/เดือน รายจ่ายจากการประกอบอาชีพ...................บาท/เดือน
ชื่อคู่สมรส............................................................. อายุ..............ปี บุตร............คน ชาย........คน หญิง......คน
อาชีพของคู่สมรส....................สถานที่..............................................รายได้ของคู่สมรส............บาทต่อเดือน
รายได้รวมของครอบครัว................บาท/เดือน รายจ่ายรวม..............บาท/เดือน (ไม่นบั รวมรถรับส่ งนักเรี ยน)
.......................................................................................................................................................................
2.ที่อยูต่ าม/บัตรประชาชนหรื อทะเบียนบ้าน เลขที่...........................................................................
......................................................เป็ นบ้านของ.................................ความเกี่ยวพัน.....................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่.........................................................................................................................
................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์(บ้าน)................................
อยูอ่ าศัยมาแล้ว..................ปี เป็ นบ้านของ......................................ความเกี่ยวพัน........................................
สาเหตุที่ ที่อยูไ่ ม่ตรงกัน ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3.โรคประจําตัว...................................................... โรงพยาบาลประจํา...........................................
เจ็บป่ วย/ไม่สบายครั้งสุ ดท้ายเมื่อ........................................ ด้วยโรค.............................................................
เข้ารักษาตัวที่ไหน................................................ ระเวลาในการรักษา.........................................................
มีประกันสุ ขภาพ/ประกันบุคคล.....................................................................................................................
4.ใบอนุญาตขับรถ............................................... เลขที่ใบอนุญาต..................................................
วันหมดอายุ........................................... ออกให้โดย ...................................... ได้ใบอนุญาตมาแล้ว............ปี
ประสบการณ์ขบั รถ (ที่มิใช่รถรับส่ งนักเรี ยน)...................................................ระยะเวลา.........ปี
เคยเกิดอุบตั ิเหตุหรื อไม่ อย่างไร.....................................................................................................................
เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักสู ตรที่เกี่ยวกับการขับรถ ครั้งสุ ดท้ายเมื่อใด อย่างไร จัดโดยใคร................
.......................................................................................................................................................................
มีใบอนุญาตขับรถอื่นๆ หรื อไม่................ ถ้ามีได้แก่....................................................................................
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5.รถที่ใช้รับส่ งนักเรี ยนในปั จจุบนั ทะเบียน..................... จังหวัด................... ประเภท...................
อายุรถนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก...........ปี เป็ นของ................................ ความเกี่ยวพัน.........................
ซื้ อรถคันนี้มาเพื่อ...................................สาเหตุที่นาํ รถมารับส่ งนักเรี ยน.......................................................
ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนมาแล้ว..........ปี วันสิ้ นอายุภาษี.................................. เลขที่ พรบ.......................................
เบี้ยประกัน............................ บริ ษทั ........................................... เคยขอรับความคุม้ ครองหรื อไม่.................
ถ้าเคยเพราะสาเหตุ.........................................................................................................................................
ประกันภัยภาคสมัคใจ(มีหรื อไม่มี).................... ถ้ามี ประเภท............. เลขที่กรมธรรม์................................
บริ ษทั ............................................. ค่าเบี้ยประกัน ................................. เคยเคลมประกันหรื อไม่................
สาเหตุที่ตอ้ งเคลมประกัน..............................................................................................................................
นอกจากรถคันนี้แล้ว เคยใช้ รถคันอื่นรับส่ งนักเรี ยนมาก่อนหรื อไม่ ................. จํานวน......... คัน เพราะเหตุ
ใดจึงเปลี่ยนรถมาใช้รถคันนี้.........................................................................................................................
ถ้าเป็ นรถตู ้ ได้เปลี่ยนที่นงั่ เป็ นแถวตามยาว หรื อไม่.............. เพราะอะไร.....................................................
ถ้าเป็ นรถกระบะ ได้ต่อเติมที่นง่ั ท้ายรถหรื อไม่...................เพราะอะไร.........................................................
6.ขับรถรับส่ งนักเรี ยนมาแล้ว..............ปี สาเหตุที่มาประกอบอาชีพขับรถรับส่ งนักเรี ยน...............
...................................................................................รายได้จากการขับรถรับส่ งนักเรี ยน................บาท/เดือน
รายจ่ายจากรถรับส่ งนักเรี ยน..............บาท/เดือน ค่าซ่อมบํารุ งเดือนละ..........................บาท ได้แก่ ..........
.......................................................................................................................................................................
ค่างวดผ่อนรถ..................บาทต่อเดือน มีเงินเหลือจากการขับรถรับส่ งนักเรี ยน .......................บาทต่อเดือน
7. ชื่อสถานที่รับนักเรี ยน หมู่บา้ น.....................................................................................................
ตําบล......................................อําเภอ................................................จังหวัด..................................................
รับส่ งนักเรี ยนโรงเรี ยน..................................................................................................................................
วันละ................เที่ยว เที่ยวละ...............คน เที่ยวแรกเริ่ มเวลา......................... เที่ยวที่สองเวลา...................
คนขับรถตื่นเวลา........................ ออกรถเวลา.........................รับนักเรี ยนคนแรกเวลาที่..............................
ระดับชั้นเรี ยน.................ระยะทางจากที่พกั ถึงบ้านนักเรี ยนคนแรก................... ใช้เวลารถวิง่ .............นาที
รับนักเรี ยนคนสุ ดท้ายที่.............................................. ระดับชั้นเรี ยน.................................เวลา....................
เวลาตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงบ้านนักเรี ยนคนสุ ดท้าย ใช้เวลา....................... ระยะทาง.................................
นักเรี ยนที่อยูบ่ นรถแต่ละเที่ยว ประถม.........คน มัธยม............คน อื่นๆ............................... จํานวน.........คน
ค่าจ้างจากน้อยไปมา 1.........................บาท 2.......................บาท 3.....................บาท 4...........................บาท
5..........................บาท 6.................................บาท 7.........................บาท 8.............................บาท
สภาพเส้นทางเป็ นอย่างไร..............................................................................................................................
ระยะทางจากบ้านนักเรี ยนคนสุ ดท้ายถึงโรงเรี ยน.................. ใช้เวลาวิง่ รถ............ ความเร็ วเฉลี่ย...............
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8.ท่านขอรับใบอนุญาตเป็ นรถรั บส่ งนักเรี ยน ตามที่กรมการขนส่ งทางบกกําหนดหรื อไม่ ........... ...
ของโรงเรี ยน........................................ ถ้าไม่ขอ เพราะเหตุใด........................................................................
.......................................................................................................................................................................
ปั ญหาจากการขออนุญาตเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยน มีอะไรบ้าง และการแก้ไข
1........................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................................
9.ในการว่าจ้างติดต่อกับผูป้ กครองอย่างไร......................................................................................
มีหมายเลขโทรศัพท์ของผูป้ กครองที่วา่ งจ้างหรื อไม่ ............................. ของนักเรี ยนมีหรื อไม่.....................
มีขอ้ ตกลงกับผูป้ กครองอย่างไรบ้าง..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ทําเป็ นหนังสื อหรื อตกลงด้วยวาจา ........................................ ใครเป็ นผูก้ าํ หนดค่าจ้าง.................................
ค่าจ้างมีความเหมาะสมหรื อไม่................................. จะขอปรับค่าจ้างได้หรื อไม่..........................................
เพราะเหตุใด...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ถ้ามีผทู ้ ี่ทาํ หน้าที่เป็ นคนกลางในการเจรจาตกลงเรื่ องค่าจ้าง ระหว่างคนขับรถกับผูป้ กครองนักเรี ยน เพื่อให้
ค่าจ้าง มีความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย โดยเฉพาะในเรื่ องของการสะท้อนต้นทุนจริ งๆ ท่านคิดว่าจะมีประโยชน์
แก่ท่านหรื อไม่ .............................เพราะอะไร...............................................................................................
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากผูป้ กครองที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนของท่านมีอะไรบ้าง และการแก้ไข
1........................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................................
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากนักเรี ยนในระหว่างอยูบ่ นรถมีอะไรบ้าง และการแก้ไข
1........................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................................
10.โรงเรี ยนที่ท่านส่ งนักเรี ยน ได้มีการจัดระเบียบรถรับส่ งนักเรี ยนอย่างไรหรื อไม่.........................
ถ้ามี ได้แก่โรงเรี ยน..............................................ทําอย่างไร..........................................................................
โรงเรี ยน...................................................ทําอย่างไร.....................................................................................
โรงเรี ยน...................................................ทําอย่างไร.....................................................................................
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โรงเรี ยนมีปัญหากับรถรับส่ งนักเรี ยนอย่างไรหรื อไม่ และท่านคิดว่าจะแก้ไขอย่างไรแก้ไข
1........................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................................
11.เส้นทางที่ท่านวิง่ รถรับส่ งนักเรี ยน มีรถโดยสารประจําทางวิง่ อยูบ่ า้ งหรื อไม่..............................
ถ้ามี เป็ นรถเส้นทางอะไร......................... วิง่ จากไหนถึงไหน.......................................................................
มีปัญหากับผูป้ ระกอบการรถโดยสารประจําทางหรื อไม่ อย่างไร..................................................................
12.มีปัญหากับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจหรื อไม่ อย่างไร...............................................................................
.......................................................................................................................................................................
13.คิดว่า รถคันที่นาํ มารับส่ งนักเรี ยนมีความปลอดภัยหรื อไม่.........................................................
เพราะอะไร...................................................................................................................................................
การต่อเติมที่นงั่ ท้ายรถกระบะให้ยนื่ ออกไป มีความปลอด ภัยแก่นกั เรี ยนและตัวรถ ไม่หรื อไม่ ................... ..
เพราะอะไร....................................................................................................................................................
การเปลี่ยนที่นงั่ รถตู ้ เป็ นแบบแถวยาว มีความปลอดภัยหรื อไม่.................เพราะอะไร................................
......................................................................................................................................................................
14.ท่านเคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยหรื อไม่ เมื่อใด อย่างไร .....................................
ถ้าเคย อบรมเมื่อใด....................................ใครเป็ นผูจ้ ดั .................................................................................
ท่านคิดว่า การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับรถ มีความจําเป็ นต่อการขับรถรับส่ งนักเรี ยนหรื อไม่
................................เพราะอะไร.....................................................................................................................
15.ท่านคิดว่า ระหว่างที่นกั เรี ยนเดินทางไปโรงเรี ยน และจากโรงเรี ยนกลับสู่ บา้ นด้วยรถของท่าน
ใครเป็ นผูม้ ีหน้าที่ดูแลให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างเดินทาง...................................................................
เพราะอะไร....................................................................................................................................................
16.คนขับรถในพื้นที่ของท่านได้รวมตัวกันเป็ นชมรมหรื อกลุ่มหรื อเครื อข่าย หรื อไม่อย่างไร........
.......................................................................................................................มีจาํ นวน...........................คน
หากคนขับรถจะรวมตัวกัน ควรเป็ นรู ปแบบอะไรระหว่าง ( )ชมรม ( )กลุ่ม ( )เครื อข่าย เพราะอะไร
.....................................................................................................................................................................
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17.รถของท่าน มีผคู ้ วบคุมดูแลเด็กนักเรี ยนหรื อไม่.................เป็ นใคร......................อายุ.............ปี
เพราะอะไร....................................................................................................................................................
ท่านคิดว่า ควรมีผคู ้ วบคุมดูแลเด็กนักเรี ยนระดับประถม ด้วยหรื อไม่................เพราะอะไร.......................
.................................................................................................. อายุ ผดู้ ูแลเด็กไม่ควรตํ่ากว่า.......................ปี
กรณี เด็กมัธยมต้นและมัธยมปลาย ท่านคิดว่าควรมีหรื อไม่ .......................... อายุไม่ต่าํ กว่า........................ปี
เพราะ.............................................................................................................................................................
18.คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ควรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของนักเรี ยน หรื อไม่
.............................. เพราะอะไร......................................................................................................................
อายุของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ท่านคิดว่าไม่ ควรอยูร่ ะหว่าง อายุ..................ปี ถึงอายุ...........................ปี
เพราะอะไร....................................................................................................................................................
19.จํานวนนักเรี ยนบนรถของท่าน ที่ปลอดภัย คิดว่าควรไม่เกินจํานวนเท่าใด...............................คน
เพราะอะไร....................................................................................................................................................
20.ท่านต้องการให้กรมการขนส่ งทางบก ดําเนินการเกี่ยวกับรถรับส่ งนักเรี ยนอย่างไร
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
21.ถ้าท่านรับนักเรี ยนได้นอ้ ยลง และรายได้ลดลงตามจํานวนนักเรี ยนที่อยูบ่ นรถ ท่านจะทําอย่างไร
..................................เพราะ..........................................................................................................................
แต่ถา้ แม้ เด็กจะลดลงแต่ รายได้ รวมยังอยู่เท่ าเดิม โดยผูป้ กครองยินดีจ่ายเพิม่ ท่านเห็นด้วยหรื อไม่.............
เพราะอะไร...................................................................................................................................................
22.กรณี รถกระบะ ถ้าระเบียบกําหนดให้ รับเด็กได้เกินกว่า 12 คน เช่น 20 คน และมีที่นงั่ เสริ มหรื อ
แถวกลาง ได้ แต่ที่นงั่ ต้องยึดติดกับพื้นรถให้แน่น
(สามารถถอดได้ ) ท่านจะปฏิบตั ิตามได้หรื อไม่
......................เพราะอะไร..............................................................................................................................
กรณี น้ ี ถ้าต้องมีประตูปิดเปิ ดกันเด็กตก ท่านปฏิบตั ิได้หรื อไม่...................เพราะอะไร.................................
กรณี น้ ี ถ้าห้ามต่อเติมที่นง่ั ท้ายกระบะออกไป ท่านปฏิบตั ิได้หรื อไม่...................เพราะอะไร........................
.......................................................................................................................................................................
รถกระบะที่หลังคาใช้ผา้ ใบ หากต้องเปลี่ยนเป็ นสังกะสี หรื ออลูมิเนี่ยม ท่านปฏิบตั ิตามได้หรื อไม่...............
เพราะอะไร....................................................................................................................................................

5

23.กรณี รถตู ้ ถ้าระเบียบกําหนดให้รับเด็กได้มีจาํ นวนมากกว่าที่นง่ั ในรถ เช่น 20 คน แต่หา้ มเปลี่ยน
เบาะนัง่ จากแบบตอน เป็ นแบบแถว(เหมือนระกระบะ) ท่านจะปฏิบตั ิตามได้หรื อไม่...................................
เพราะอะไร.....................................................................................................................................................
24.กรณี ที่รถของท่านติดฟิ มล์ดาํ ท่านสามารถเปลี่ยนเป็ นฟิ มล์ ใสที่กนั ความร้อน หรื อฟิ มล์ที่มีความ
เข้มไม่เกิน 30 ได้หรื อไม่.............................เพราะอะไร.................................................................................
25.กรณี ที่ท่านต้องเปลี่ยนไฟกระพริ บจากหลอด led เป็ นแบบโคมกลม ท่านสามารถปฏิบตั ิได้
หรื อไม่........................... เพราะอะไร..............................................................................................................
ท่านคิดว่า ไฟกระพริ บแบบใด ที่มองเห็นได้ชดั เจนในระยะ 150 เมตร เมื่อมีฝนตก หรื อมีหมอกลง............
........................................... เพราะอะไร........................................................................................................
26.ท่านคิดว่ารถรับส่ งนักเรี ยน ควรจัดทําประกันภัยภาคสมัครใจ หรื อประเภท 1 หรื อประเภท 3
ด้วยหรื อไม่...............................เพราะอะไร...................................................................................................
27.ท่านคิดว่า ในรถรับส่ งรับเรี ยน ควรมีขอ้ มูลคนขับติดไว้ในรถหรื อไม่ เช่น รู ปคนขับรถ ชื่อสกุล
ของคนขับ ชนิดและเลขที่ใบอนุญาต หมายเลขโทรศัพท์ของคนขับ และอื่น ๆ หรื อไม่...............................
เพราะอะไร.....................................................................................................................................................
28.ถ้าท่านต้องนํารถของท่าน เข้ารับการตรวจสภาพที่โรงเรี ยนอาชีวศึกษาในจังหวัด
หรื อที่
สํานักงานขนส่ ง เดือนละ 1 ครั้ง ในระหว่างเปิ ดภาคเรี ยน ท่านจะปฏิบตั ิได้หรื อไม่......................................
เพราะอะไร...................................................................................................................................................
29.ท่านคิดว่า ในการประกอบอาชีพคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน การอบรมเพิ่มความรู ้เกี่ยวกับอะไร ที่
สําคัญมากที่สุด.....................................................เพราะอะไร......................................................................
ถ้าท่านต้องเข้ารับการอบรม ตามหลักสู ตรที่ถูกกําหนดขึ้น เทอมละไม่นอ้ ยกว่า
1 ครั้ง ท่านจะปฏิบตั ิได้
หรื อไม่..........................................เพราะอะไร...............................................................................................
.......................................................................................................................................................................
30.ท่านคิดว่า รถกระบะสองแถว 4 ล้อ และ 6 ล้อ ที่นาํ มาใช้รับส่ งนักเรี ยน ควรมีลกั ษณะอย่างไร จึง
จะมีความปลอดภัยมากที่สุด.........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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31.ท่านคิดว่า รถตู ้ ที่นาํ มาใช้รับส่ งนักเรี ยน ควรมีลกั ษณะอย่างไร จึงจะมีความปลอดภัยมากที่สุด
.......................................................................................................................................................................
32.ท่านคิดว่า คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ควรมีอายุข้นั ตํ่า.....................ปี และไม่เกิน......................ปี
เพราะเหตุใด..................................................................................................................................................
33.ท่านคิดว่า คนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ควรต้องตรวจสุ ขภาพทุกภาคการศึกษาหรื อไม่..................
เพราะอะไร...................................................................................................................................................
34.ในฐานะที่ท่านเป็ นคนขับรถรับส่ งนักเรี ยน ท่านคิดว่า การตรวจสอบรถก่อนนําออกวิง่ ไปรับ
นักเรี ยนในเวลาเช้าและเย็น มีความจําเป็ นหรื อไม่...................................เพราะอะไร....................................
..................................................... และควรตรวจสอบอะไรบ้าง...................................................................
......................................................................................................................................................................
35.ท่านคิดว่า อายุรถที่ใช้รับส่ งนักเรี ยน ควรมีอายุ ไม่เกิน..............ปี เพราะอะไร..........................
......................................................................................................................................................................
36.ท่านคิดว่า ควรมีการกําหนดมาตรฐานแบบและลักษณะของรถที่ใช้รับส่ งนักเ
รี ยน ให้เป็ น
มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ หรื อไม่............................... เพราะอะไร.........................................................
......................................................................................................................................................................
37.ท่านคิดว่า ควรมีคู่มือของผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยน เพื่อใช้เป็ นหลักในการปฏิบตั ิ หรื อไม่.............
เพราะอะไร....................................................................................................................................................
38.ท่านคิดว่า ควรมีการกําหนดข้อปฏิบตั ิของท่าน ระหว่างขับรถรับส่ งนักเรี ยน หรื อไม่..............
เพราะอะไร....................................................................................................................................................
และท่านคิดว่า ควรมีการกําหนดข้อปฏิบตั ิของนักเรี ยน ระหว่างอยูบ่ นรถของท่านหรื อไม่..........................
เพราะอะไร....................................................................................................................................................
39.ท่านคิดว่า โรงเรี ยนควรเป็ นจุดจัดการ เรื่ องรถรับส่ งนักเรี ยน ในการกําหนดข้อปฏิบตั ิระหว่าง
ท่าน กับครู นักเรี ยน ผูป้ กครองนักเรี ยนที่ใช้รถรับส่ งนักเรี ยน และอื่นๆ หรื อไม่...................... เพราะอะไร
.......................................................................................................................................................................
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40.รถรับส่ งนักเรี ยนคันที่ใช้อยูน่ ้ ี นอกจากใช้รับส่ งนักเรี ยนแล้ว ท่านนําไปใช้ในกิจการหรื อภารกิจ
งานของท่านอะไรบ้าง...................................................................................................................................
กรณี รถกระบะ หากต้องติดตั้งที่นง่ั แถวที่สามแบบยึดติดกับพื้นรถ และมีประตูปิดเปิ ดกันเด็กนักเรี ยนตก
ท่านคิดว่า จะเป็ นการลําบากหรื อไม่สะดวกแก่การนํารถไปประกอบอาชีพหรื อทําอย่างอื่น หรื อไม่............
...............................เพราะอะไร........................................................................................................................
41.ท่านติดตั้ง ป้ ายรถนักเรี ยน แบบติดตั้งยึดติดแน่นกับรถหรื อแบบถอดออกได้............................
เพราะอะไร.....................................................................................................................................................
42.ท่านคิดว่า จะแก้ไขปั ญหาเด็กนักเรี ยน เปิ ดประตูหลังของรถตู ้ ได้อย่างไร.................................
.......................................................................................................................................................................
43.กรณี รถกระบะ ท่านคิดว่า จะป้ องกันมิให้ เด็กนักเรี ยน ไปยืนห้อยโหนบันได ได้อย่างไร..........
......................................................................................................................................................................
และจะป้ องกันมิให้เด็กที่นงั่ ท้ายรถ ตกจากรถได้อย่างไร..............................................................................
44.ท่านคิดว่า จะแก้ไขปั ญหา การหลงลืมเด็กนักเรี ยนไว้ในรถ ได้อย่างไร.......................................
........................................................................................................................................................................
45.ในเส้นทางที่ท่านรับส่ งนักเรี ยนอยูน่ ้ นั มีรถรับส่ งนักเรี ยนคันอื่นหรื อไม่.........จํานวน...........คัน
ท่านรู้จกั กันหรื อไม่ อย่างไร...........................................................................................................................
45.ถ้าท่านหยุดวิง่ รถรับส่ งนักเรี ยน นักเรี ยนจะเดินทางไปโรงเรี ยนได้หรื อไม่................................
เพราะอะไร....................................................................................................................................................
46.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูบ้ นั ทึก
วันที่................................. เวลา.......................น.
สถานที่...............................................................
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จันทบุรีโมเดล
สานักงานขนส่ งจังหวัดจันทบุรี และศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
คาขอขึ้นทะเบียนรถรับส่ งนักเรี ยน “จันทบุรีโมเดล” เขตพื้นที่อาเภอ.................................
เขียนที่............................................................
วันที่................................................
โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน
1. ผูข้ ้ ึนทะเบียนชื่อ................................................. อายุ..............ปี เลขประจาตัวประชาชน...................................
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่.................................. ไอดีไลน์.............................. โทรศัพท์บา้ น..........................
อยูบ่ า้ นเลขที่................ หมู่ที่.............. ชื่อหมู่บา้ น...................................... ซอย.................................................
ถนน..................................ตาบล..............................อาเภอ.....................................จังหวัด.................................
ผูข้ ้ ึนทะเบียนมีอาชีพ.............................. สถานที่ทางาน.............................................. โทรศัพท์.......................
2. รถที่นามาใช้รับส่ งนักเรี ยน ทะเบียน............................ จังหวัด......................... ประเภท...................................
ลักษณะ....................................... ยีห่ อ้ ............................ สี ............... ล้อ.............เส้น เชื้อเพลิง.........................
วันครบกาหนดชาระภาษี................................. เป็ นรถของ................................................................................
เคย( ) ไม่เคย( ) ได้รับหนังสื ออนุญาตให้ใช้รถรับจ้างรับส่ งนักเรี ยน จากสานักงานขนส่ งจังหวัดจันทบุรี
ถ้าเคยได้รับหนังสื ออนุญาต ได้รับอนุญาตครั้งสุ ดท้าย ภาคเรี ยนที่ ......../.......................
ได้ต่อเติม/ดัดแปลงตัวรถหรื อที่นงั่ .....................................................................................................................
3. รับส่ งนักเรี ยน จานวน............โรงเรี ยน จานวนนักเรี ยนบนรถ.....................คน ชาย...........คน หญิง...........คน
เส้นทางวิง่ รถรับส่ งนักเรี ยน สาย......................... ถึง............................ มีจุดเริ่ มต้นที่ หมู่บา้ น........................
ตาบล...............................อาเภอ.............................. จังหวัด............................. ถนนสายหลัก.........................
ไปส่ งนักเรี ยน โรงเรี ยนแรก ชื่อ.......................................... จานวน..........คน อาเภอ.......................................
โรงเรี ยนที่สอง ชื่อ.......................................... จานวน..........คน อาเภอ.......................................
โรงเรี ยนที่สาม ชื่อ.......................................... จานวน..........คน อาเภอ.......................................
โรงเรี ยนที่สี่ ชื่อ.......................................... จานวน..........คน อาเภอ.......................................
โรงเรี ยนที่หา้ ชื่อ.......................................... จานวน..........คน อาเภอ.......................................
ข้าพเจ้าได้แนบ สาเนาบัตรประชาชนของข้าพเจ้าและสาเนาทะเบียนรถตามข้อ 2. และสาเนาหนังสื อ
อนุญาตให้ใช้รถรับส่ งนักเรี ยนมาพร้อมกับคาขอฉบับนี้ และจะปฏิบตั ิตามระเบียบพร้อมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับ
สานักงานขนส่ งจังหวัดจันทบุรี ตามกาหนดเวลา และนาเอกสารตามที่กาหนดมาส่ งต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม
ต่อไป
ลงชื่อ............................................................ผูข้ บั รถรับส่ งนักเรี ยน
(............................................................)
............../ ......................../ 2561

จันทบุรีโมเดล
สานักงานขนส่ งจังหวัดจันทบุรี และศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ใบขึ้นทะเบียนรถรับส่ งนักเรี ยน “จันทบุรีโมเดล” เขตพื้นที่อาเภอ.................................
โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน
1. ข้อมูลเกี่ยวกับรถและเจ้าของรถตามสมุดคู่มือประจารถ
รถทะเบียน..................................... จังหวัด............................... ยีห่ อ้ รถ.........................สี .............. ยาง...........เส้น
ประเภทรถ......................................... ลักษณะรถ.................................... เชื้อเพลิง.......................... ที่นงั่ ...........คน
วันครบกาหนดชาระภาษี............................... พ.ร.บ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ ฉบับเลขที่...................................
รหัส...................วันสิ้ นความคุม้ ครอง......................... ชื่อบริ ษทั ประกัน......................... โทรศัพท์.........................
ประกันภัยภาคสมัครใจอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภท................................. ฉบับเลขที่...........................................................
วันสิ้ นความคุม้ ครอง........................... บริ ษทั ................................................................... โทรศัพท์.........................
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ รถ....................................................... เลขที่บตั ร....................................... วันเกิด............................
ที่อยู.่ ..........................................................................................................................โทร.........................................
ผูค้ รอบครองรถ.......................................................... เลขที่บตั ร................................... วันเกิด................................
ที่อยู.่ ...........................................................................................................................โทร.........................................
กรณี เช่าซื้ อ ชื่อผูใ้ ห้เช่าซื้ อ..................................สัญญาเลขที่.......................... งวดชาระเดือนสุ ดท้าย.....................
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพรถรับส่ งนักเรี ยน
ใช้รถคันนี้รับส่ งนักเรี ยนมาแล้ว...........ปี เคยเกิดอุบตั ิเหตุมาแล้ว..........ครั้ง สาเหตุ...................................................
ได้มีการชดใช้เยียวยาอย่างไร......................................................................................................................................
ฟิ มล์กรองแสง ( )ไม่มี ( )มี ความเข้ม..................
ถังดับเพลิง จานวน............ถัง ค้อนทุบกระจก.........อัน
ให้ตอบเฉพาะ ข้อที่ตรงกับลักษณะรถของท่าน
1) กรณี รถตู ้ ที่นงั่ เป็ นแถว ( )แถวตอน
( )แถวยาว
จานวน..........แถว
( )ผสม
2) กรณี รถกระบะ ( )4 ล้อ ( )ตอนเดียว ( )แค็ป ( )สี่ ประตู
( ) 6ล้อ
หลังคาทาด้วย.............................. เสาหลังคาข้างละ...........ต้น ( )มีเบาะพิงหลัง ( )ไม่มีเบาะพิงหลัง
มีที่นงั่ จานวน ( )2 แถว ( )3แถว(มีแถวกลาง) ( )อื่นๆ.............................................................
ต่อเติมที่นงั่ ท้ายกระบะ ( )ไม่ต่อเติม ( )ต่อเติม ความยาวส่ วนที่ต่อเติม.............เซ็นติเมตร
มีที่ก้ นั กันตก ( )มี
( )ไม่มี
มีประตู ปิ ดเปิ ดท้ายรถ ( )มี
( )ไม่มี
ลักษณะบันไดขึ้นลง ( )เล็ก
( )แบบรถสองแถวเท่าช่องทางขึ้นลง
( )ใหญ่เต็มท้ายรถ)
3) กรณี รถบัส ( )4ล้อ ( )6ล้อ ระบบความเย็น ( )พัดลม ( )เครื่ องปรับอากาศ อื่นๆ...................
แผ่นที่ 2
ประตูข้ ึนลง แบบ ( )ธรรมดา ( )อัตโนมัติ
ทางออกฉุกเฉิน ( )มี ( )ไม่มี
1

ลงชื่อ
ผู้ขึ ้นทะเบียน
.........../......................../ ..........

จันทบุรีโมเดล
สานักงานขนส่ งจังหวัดจันทบุรี และศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ใบขึ้นทะเบียนรถรับส่ งนักเรี ยน “จันทบุรีโมเดล” ของรถทะเบียน.......................................
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผูข้ บั รถ
ชื่อผูข้ บั รถ............................................................. อายุ..........ปี ชื่อเล่น................. โทรศัพท์....................................
ที่อยู.่ ....................หมู่..............หมู่บา้ น...................................ซอย.............................ถนน........................................
ตาบล............................... อาเภอ................................. จังหวัด.......................... โทรศัพท์.........................................
จบการศึกษา............................อาชีพ.........................สถานที่ทางาน.............................. โทรศัพท์............................
ไอดีไลน์.................................... โรคประจาตัว........................................โรงพยาบาลประจา....................................
มีความเกี่ยวพันเป็ น............เจ้าของรถ/ผูค้ รอบครองรถ (ถ้าผูข้ บั รถมิได้เป็ นบุคคลเดียวกับเจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครองรถ)
ภรรยาชื่อ......................................................... อายุ..........ปี ชื่อเล่น................ โทรศัพท์..........................................
จานวนบุตร............คน ชาย........คน หญิง..........คน อยูใ่ นระหว่างการศึกษา..........คน ยังไม่รับการศึกษา..........คน
ใบอนุญาตขับรถ.............................................. ฉบับเลขที่........................................ จังหวัด....................................
วันหมดอายุ.......................................... เคยได้รับใบอนุญาตครั้งแรกเมื่อ..................................................................
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการรับส่ งนักเรี ยน
ผูข้ บั รถ รับส่ งนักเรี ยนมาแล้ว...........ปี ผูด้ ูแลนักเรี ยนชื่อ........................................ เกี่ยวพันเป็ น......................
รับส่ งนักเรี ยน จานวน................โรงเรี ยน มีนกั เรี ยนในรถทั้งหมด.............คน ชาย............คน หญิง..............คน
1) โรงเรี ยน....................................................... ชั้น .............................จานวน............คน ชาย.........คน หญิง.........คน
2) โรงเรี ยน....................................................... ชั้น .............................จานวน............คน ชาย.........คน หญิง.........คน
3) โรงเรี ยน....................................................... ชั้น .............................จานวน............คน ชาย.........คน หญิง.........คน
4) โรงเรี ยน....................................................... ชั้น .............................จานวน............คน ชาย.........คน หญิง.........คน
5) โรงเรี ยน....................................................... ชั้น .............................จานวน............คน ชาย.........คน หญิง.........คน
มีรายได้จากการรับส่ งนักเรี ยน เดือนละ............................. บาท ค่าจ้างรถต่าสุ ด.................บาท สู งสุ ด.................บาท
มีรายจ่ายจากการรับส่ งนักเรี ยน เดือนละ...............................บาท หักค่าใช้จ่ายเหลือเป็ นกาไร เดือนละ................บาท
เคยขอหนังสื ออนุญาตรับส่ งนักเรี ยนจากสานักงานขนส่ งจังหวัดจันทบุรี ( )เคย ( )ไม่เคย
ผูข้ บั รถ ขับรถรับส่ งนักเรี ยนออกจากที่จอด เวลา....................... ไปถึงบ้านนักเรี ยนคนแรกเวลา......................... บ้าน
ถึงบ้านนักเรี ยนคนสุ ดท้าย เวลา.................. ถึงโรงเรี ยนแรก เวลา......................โรงเรี ยนสุ ดท้าย เวลา........................
ไปรอรับนักเรี ยนกลับบ้าน เวลา................. ออกจากโรงเรี ยนแรก เวลา.................โรงเรี ยนสุ ดท้าย เวลา....................
ถึงบ้านนักเรี ยนที่ลงคนแรก เวลา.................. คนสุ ดท้ายเวลา....................... กลับถึงบ้านผูข้ บั รถ เวลา.......................
นักเรี ยนขึ้นรถคนแรก ชื่อ......................................... โทรศัพท์........................... ชั้น..........โรงเรี ยน...........................
ข้าพเจ้ามีอาชีพประจาหรื อทางานอย่างอื่น ( )ไม่มี ( )มี อาชีพ/งาน.............................................................
ถ้าไม่ได้ทาอาชีพอื่น ได้จอดรถ รอรับนักเรี ยนกลับบ้านที่ ( )บ้าน ( )อื่นๆ.....................................................
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ลงชื่อ
ผู้ขึ ้นทะเบียน
.........../......................../ ..........

จันทบุรีโมเดล
สานักงานขนส่ งจังหวัดจันทบุรี และศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ใบขึ้นทะเบียนรถรับส่ งนักเรี ยน “จันทบุรีโมเดล” ของรถทะเบียน.......................................
5. ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางที่ใช้เดินทางรับส่ งนักเรี ยน
จานวนหมู่บา้ นที่รับส่ งนักเรี ยน............ชื่อหมู่บา้ น...........................................................................................
ตาบล............................................ อาเภอ...............................................................จังหวัด.........................
จากที่จอดรถหรื อบ้านคนขับรถ ไปบ้านรับนักเรี ยนคนแรก จนถึงบ้านนักเรี ยนคนสุ ดท้าย ระยะทาง.....................
หมายเลขถนนหรื อชื่อถนน...........................................................................................................................
สภาพถนน ( )ถนนดินลูกรัง ( )ถนนคอนกรี ต ( )ทางลาดยาง ( )ดินลูกรัง คอนกรี ตและลาดยาง
จากบ้านนักเรี ยนคนสุ ดท้าย ถึงโรงเรี ยนแรกที่รับส่ งนักเรี ยน ระยะทาง.................... ใช้เวลาวิง่ รถ................นาที
หมายเลขถนนหรื อชื่อถนน...........................................................................................................................
สภาพถนน ( )ถนนดินลูกรัง ( )ถนนคอนกรี ต ( )ทางลาดยาง ( )ดินลูกรัง คอนกรี ตและลาดยาง
ในเส้นทางมีจุดเสี่ ยงหรื อจุดอันตราย(เช่น ทางโค้งอันตราย ทางแยกที่เกิดอุบตั ิเหตุบ่อย) จานวน..................แห่ง
6. ผูใ้ หญ่บา้ นหรื อกานัน ในหมู่ของท่านชื่อ.............................................หมายเลขโทรศัพท์..................................
7. บุคคลอ้างอิง ชื่อ................................................เกี่ยวพันเป็ น...............หมายเลขโทรศัพท์..................................
ข้าพเจ้า.......................................................... ขอขึ้นทะเบียนเป็ นรถรับส่ งนักเรี ยน และยินดีปฏิบตั ิตาม
ระเบียบข้อบังคับของ ชมรมรถรับส่ งนักเรี ยน เครื อข่ายรถรับส่ งนักเรี ยน สานักงานขนส่ งจังหวัดจันทบุรี และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ ด้วยความยินดีและเต็มใจ ทั้งที่มีประกาศใช้บงั คับอยูแ่ ล้วในวันนี้และในภาย
หน้า และหากข้าพเจ้ากระทาผิดหรื อฝ่ าฝื นต่อ ระเบียบประกาศ ข้อบังคับ มาตรการหรื อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวกับ
การรับส่ งนักเรี ยน ด้วยประการใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าก็ยนิ ยอมรับการลงโทษโดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาพร้อมกับใบขึ้นทะเบียนแล้ว ดังนี้
(
(
(
(
(
(
(

) 1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูข้ บั รถ
) 2.สาเนาใบอนุญาตขับรถ
) 3.สาเนาทะเบียนรถ และรายการชาระภาษีรถ
) 4.สาเนากรมธรรม์คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ( พรบ.บุคคลที่ 3) และสาเนาประกันภัยภาคสมัครใจ (ถ้ามี)
) 5.แผนที่แสดงที่ต้ งั บ้านของผูข้ บั รถถึงโรงเรี ยนที่รับส่งนักเรี ยน
) 6.สาเนาหนังสื ออนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรี ยนของสานักงานขนส่ง (ถ้ามี)
) 7.หนังสื อยินยอมหรื อหนังสื อมอบอานาจจากเจ้าของรถ ที่ระบุอนุญาตให้ผสู ้ มัครนารถมาใช้รับส่งนักเรี ยนได้
พร้อมด้วยสาเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ(กรณี มิใช่รถของผูส้ มัคร)

ลงชื่อ..................................................................ผูข้ ้ ึนทะเบียน
(..................................................................)
......../................................/2561
ลงชื่อ
ผู้ตรวจ/รับเอกสาร
.........../......................../ ..........
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