
อุบติัเหตุ “รถรบัจา้งรบัส่งนกัเรียน” กบั ระบบควบคุมก ากบัท่ีตอ้งเร่งพฒันา 

ศูนย์วชิาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

 สถานการณ์อุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพ่ิมสูงมากขึ้ น โดยมีสาเหตุส าคัญจาก

สภาพรถรับส่งที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย (ไม่มีเขม็ขัดนิรภัย บรรทุกนักเรียนเกนิ) พนักงานขับรถยังไม่มีการ

ควบคุมคุณภาพอย่างจริงจังและไม่มีใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะ โดยจากการรวบรวมข้อมูลที่เฉพาะเป็น

ข่าวในสื่อต่างๆ พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-สงิหาคม 2558 เกิดอุบัติเหตุรถนักเรียนไปแล้ว 14 คร้ัง หรือเฉล่ีย

เกดิเดือนละ 2 คร้ัง มีนักเรียนเสยีชีวิตไปแล้ว 18 ราย บาดเจบ็อกีกว่า 200 ราย โดยประเภทรถกระบะดัดแปลง

มาเป็นอันดับ 1 มีจ านวนอุบัติเหตุมากถึง 6 คร้ัง อันดับที่ 2 คือรถตู้นักเรียน มีจ านวน 4 คร้ังและรถบัสขนาด

ใหญ่ตามล าดับ โดยทั้ง 14 คร้ังของการเกดิอุบัติเหตุเกดิจากพนักงานขับรถมากถึง 9 คร้ัง และจากสภาพรถช ารุด 

2 คร้ัง โดยจากอุบัติเหตุทั้งหมดมีกรณตีัวอย่างที่น่าสนใจ 2 กรณ ีดังนี้  

• วันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 16.43 น. เกิดอุบัติเหตุรถตู้ รับส่งนักเรียนชนประสานงานกับรถกระบะ  

บริเวณสะพานบ้านวังตอ ถนนหมายเลข 2256 อ าเภอด่านขุดทด จังหวัดนครราชสมีา สภาพที่เกิดเหตุพบรถตู้

สภาพด้านหน้าชนติดกับรถกระบะ มีผู้บาดเจบ็เป็นนักเรียนทั้งหมด 14 ราย กระจายไปคนละทศิละทาง รอรับ

การช่วยเหลือ และภายในรถตู้มีนักเรียนเสยีชีวิต 1 ราย สาเหตุเบื้ องต้น เกิดจากรถกระบะแซงรถด้านหน้าแต่ไม่

พ้นชนรถตู้ที่ว่ิงสวนทางมา และเนื่องจากนักเรียนไม่ได้คาดเขม็ขัด ท าให้กระเดน็ออกมานอกตัวรถบาดเจบ็จ านวนมาก 

 

 

 

 

 

รปูชุดที่ 1 สภาพรถคนัเกดิอบุตัเิหตรุถตู้รับส่งนักเรียนชนรถกระบะส่งของ 

• วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 17.30 น. รถปิกอัพรับจ้างรับส่งนักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัยและ

โรงเรียนบางนราวิทยา ที่ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธวิาส เสยีหลักลงข้างทางชนต้นไม้ เป็นเหตุให้นักเรียน 11 คน

ที่เดินทางมาด้วยเสียชีวิต 9 ราย และคนขับอีก 1 คน รวมเป็น 10 คนบาดเจบ็อีก 2 ราย สาเหตุเบื้ องต้นพบว่า

พนักงานขับรถโรงเรียนมีโรคประจ าตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง เป็นเหตุให้เกิดอาการวูบหลับใน ท าให้เท้า

เหยียบคันเร่งแทนที่จะเหยียบเบรก เพราะความเรว็ขณะชนอยู่ที่ 120 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

รปูชุดที่ 2 สภาพรถกระบะคนัเกดิอบุตัเิหตุพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง 



 ปัญหาความปลอดภัยในการเดินทางด้วย “รถนักเรียน” จะพบได้ทั้งในกลุ่ม (1) รถโรงเรียน (2) รถ

รับส่งนักเรียน และ (3) รถรับจ้างรับส่งนักเรียน ซึ่งกลุ่มที่ (1) และ (2) จะมีการจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะกับ

กรมการขนส่งทางบก และมีระบบก ากับที่ชัดเจน เช่น คนขับต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ , น ารถไปตรวจ

สภาพทุก 6 เดือน ฯลฯ แต่ในกลุ่ม (3) รถรับจ้างรับส่งนักเรียน จะเป็นกลุ่มที่เกดิอุบัติเหตุบ่อยที่สดุ 

 เหตุผลส าคัญที่ “รถรบัจา้งรบัส่งนกัเรียน” ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน เพราะ  

1) ความเสี่ยงดา้นตวัรถ : เพราะเป็นการน ารถส่วนบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้รถปิกอพัและรถตู้  มาดัดแปลง
เป็นรถรับจ้างรับส่งนักเรียน โดยการเพ่ิมแถวที่น่ัง เพ่ือให้สามารถรบันกัเรียนไดจ้ านวนมากๆ ประกอบ

กบัผู้ปกครองที่ให้บุตรหลานมาใช้รถกลุ่มนี้  จะมีฐานะปานกลางถึงยากจน ไม่สามารถจ่ายค่ารถราคาแพง

ได้ ต้องอาศัยนักเรียนจ านวนหลายๆคนมาช่วยเฉล่ียให้ผู้รับจ้างมีผลก าไร เช่น ข่าวอุบัติเหตุรถตู้ รับจ้าง

ส่งนักเรียนอนุบาล ที่ จ.นครศรีธรรมราช บรรทุกเดก็ถึง 40 คน โดยรถที่ใช้มีอายุถึง 25 ปี 

2) ความเส่ียงดา้นคนขบั :  รถรับจ้างนักเรียน นอกจากจะไม่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะแล้ว ยังขาด
ระบบก ากบัตรวจสอบจากผู้ประกอบการหรือโรงเรียน เช่น การก ากบัช่วงเวลาในการขับรถ เพราะคนขับ

อาจจะไปรับงานอื่นจนเกดิความอ่อนล้า เป็นเหตุให้ “หลบัใน” , ขาดการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ก่อน

จะขับรถ ฯลฯ 

3) ความเส่ียงจากระบบก ากบั : รถกลุ่มน้ี จะไม่ถูกตรวจสอบแบบรถนักเรียนที่ข้ึนทะเบียน มีเฉพาะการ
ระบุให้มาขออนุญาตกับนายทะเบียนขนส่ง เทอมละ 1 คร้ัง (ตามข้อก าหนดกรมการขนส่งทางบก 

หนังสอืที่ คค.0408/ว.113 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554) แต่ในทางปฏบิัติพบว่าไม่ได้ขออนุญาตแต่เป็น

การตกลงกบัทางผู้ปกครองกนัเอง 

อีกระบบก ำกับที่ยังเป็นปัญหำคือ กำรก ำกับโดยโรงเรียน ซึ่งเกือบทุกโรงเรียนจะไม่มีระบบก ำกับ  

รถรบัจำ้งรบัสง่นกัเรียนเหล่ำน้ี แมจ้ะมีกำรระบุไวใ้นระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรวำ่ดว้ยกำรควบคุมดูแล

กำรใชร้ถโรงเรียน พ.ศ. 2536 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 มีกำรใหนิ้ยำมค ำวำ่ "รถโรงเรียน" หมำยควำมวำ่ รถทีโ่รงเรียนใชใ้น

กำรรบัส่งนกัเรียน และใหห้มำยควำมรวมถึงรถทีไ่ดร้บัอนุญำตประกอบกำรขนส่งน ำไปใชใ้นกำรรับส่ง

นกัเรียนและรถทีโ่รงเรียนใหบุ้คคลภำยนอกมำรบัสง่นกัเรียน เพือ่กำรศึกษำตำมปกติ 

นอกจำกน้ี ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน (สพฐ.) จะมีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ซึง่

ตอ้งมีกำรเยีย่มบำ้น และส ำรวจสภำพควำมเสีย่งต่ำงๆ ของเด็กนักเรียน รวมทัง้ “ความเสี่ยงในการ

เดินทาง” แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ยงัขำดกำรน ำขอ้มูลกำรเดินทำงมำวิเครำะห์และวำงแผนแกไ้ขร่วมกบั

หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) ความเสี่ยงจากระบบประกนัภยั : เน่ืองจากเป็นรถส่วนบุคคล และส่วนใหญ่จะเป็น “รถเก่า” ที่มีเฉพาะ
ประกันภัยภาคบังคับ ไม่ได้ท าประกันภัยสมัครใจ หรือประกันบุคคลให้ผู้ โดยสาร ดังนั้น เมื่อเกิด

อุบัติเหตุ ซึ่งมักจะเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเป็นหมู่ เช่นกรณีนี้  นักเรียนเสียชีวิตถึง 10 คน การ

ชดเชยเยียวยาที่เกดิข้ึนจึงได้วงเงินเพียง 2 แสนบาท (จากประกนัภัยภาคบังคับ) 

 จากความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ทั้งปัจจัยด้านยานพาหนะ (รถสภาพเก่า ดัดแปลงสภาพ บรรทุกจ านวนมาก) 

ปัจจัยด้านตัวคนขับ และ ที่ส  าคัญคือ ปัจจัยด้านระบบก ากับติดตามโดยโรงเรียน และ กรมการขนส่งทางบก จึง

เป็นเหตุให้ข่าวอุบัติเหตุของรถกลุ่มน้ียังคงอยู่บนหน้าหนังสอืพิมพ์แทบจะทุกสปัดาห์โดยไม่มีว่ีแววว่าจะถูกแก้ไข

ได้อย่างเป็นระบบ  



 ดังนั้น เพ่ือให้เกดิระบบป้องกนัมิให้ “รถรับจ้างรับส่งนักเรียน” มีความเสี่ยงและเกดิอุบัติเหตุ เกดิความ

สญูเสยีซ า้ซาก ถึงเวลาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งด าเนินการแก้ไขที่รากปัญหา ได้แก่  

มาตรการเร่งด่วน 

(1) กรมการขนส่งทางบก และ กระทรวงศึกษาธิการ เร่งทบทวนมาตรการในการ “ควบคุมก ากบั” ให้ 

“รถรับจ้างรับส่งนักเรียน” จะต้องถูกก ากบัและตรวจสอบด้านความปลอดภัย ทั้งด้าน 

▪ มาตรฐานคนขับ ให้มีการก ากบัแบบเดียวกบัรถสาธารณะ  

▪ มาตรฐานตัวรถ (โครงสร้าง การยึดเกาะเก้าอี้ น่ังที่มั่นคงแขง็แรง เขม็ขัดนิรภัย ระบบเบรก) 

▪ การบรรทุกเดก็จ านวนมาก จนเกดิความเสี่ยง 

▪ การวิเคราะห์เส้นทาง จุดรับส่งนักเรียน ที่มีความปลอดภัย 

▪ ก าหนดให้มีผู้ดูแลบนรถ โดยเฉพาะกรณทีี่บรรทุกเดก็เลก็ (นักเรียนอนุบาล ประถม) 

(2) ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ.) ควรใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีการ

เย่ียมบ้านนักเรียน และส ารวจการเดินทางของนักเรียน (ทั้งที่ใช้รถประจ าทาง รถรับจ้างรับส่งนักเรียน 

รถจักรยานยนต์ หรือ รถจักรยาน) พร้อมทั้งน าข้อมูลที่ได้ ไปวางแผนในการจัดการความปลอดภัยใน

การเดินทางของนักเรียน ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรณอีุบัติเหตุรถนักเรียน ควรก าหนดให้มี

การสอบสวนสาเหตุเพ่ือน ามาวิเคราะห์และวางแนวทางป้องกนัควบคู่ไปด้วย 

(3) หน่วยงานทอ้งถิน่ (อบจ., เทศบาล และ อบต.) เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนเพ่ือให้การเดินทางไป
โรงเรียนมีความปลอดภัย เช่น การสนับสนุนงบเพ่ือให้เกดิรถรับส่งนักเรียน ที่ปลอดภัย (ไม่ต้องบรรทุก

เดก็จ านวนมากๆ , มีอุปกรณค์วามปลอดภัย)  

(4) ก าหนดให้ “รถรับจ้างรับส่งนักเรียน” ต้องมีการท า “ประกันภาคสมัครใจ” และประกันภัยส่วนบุคคล 
เพ่ือป้องกนัปัญหาการชดเชยเยียวยาที่ไม่เป็นธรรม  

มาตรการระยะกลาง - ระยะยาว 

(1) กรมการขนส่งทางบก มีระบบก ากับ และแผนงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการรับส่งนักเรียนด้วย 

รถโดยสารสาธารณะให้มีความสะดวกและปลอดภัย จนเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครอง ไม่ต้องให้บุตร

หลานไปใช้รถรับจ้าง 

(2) ก าหนดให้มี GPS และ/หรืออุปกรณ์ติดตามพฤติกรรมคนขับ ในรถรับส่งนักเรียนทุกคัน โดยก าหนดไว้

ใน “เงื่อนไขประกอบการย่ืนขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง” รวมทั้งกลุ่มรถรับจ้างรับส่งนักเรียนที่จะ

มาขออนุญาตด้วย 

 ตราบใดที่ยังไม่มีระบบควบคุมก ากับ “ความเสี่ยง” ของ “รถรับจ้างรับส่งนักเรียน” สังคมไทยกยั็งคง

ต้องพบกับข่าวความสูญเสียของนักเรียนแบบเดียวที่ เกิดกับ 10 ชีวิตของนักเรียนที่ตากใบ  ถึงเวลาแล้วที่

หน่วยงานที่ดูแล และหน่วยงานสนับสนุนอย่างเช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและผู้ปกครอง จะจับ

มือกนัป้องกนัความสญูเสยีเหล่านี้  เพ่ือให้ทุกชีวิตของบุตรหลานไปเดินทางไปกลับโรงเรียนอย่างปลอดภัย  
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