
วิเคราะห์ชั่วโมงการท างานของแรงงานกับโศกนาฏกรรมสยองปีใหม่  

ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 

ระบบการขนส่งรถโดยสารประจ าทางถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ได้
เข้าถึงแหล่งงานและแหล่งกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต จึงมีการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางพบว่า มีผู้โดยสารใช้บริการเพื่อการเดินทางโดยสารรถสาธารณะ (รถตู้) ในปี พ.ศ. 2554 
จ านวนทั้งสิ้น 7,881 คนต่อเที่ยวหรือต่อวัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43% ของจ านวนผู้เดินทางทั้งสิ้นจากทั่วประเทศ 
(วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข., เมษายน – มิถุนายน 
2554. 15) อีกทั้งมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยเ หตุนี้จึงมี
ผู้ประกอบการเข้ามาท ากิจการรถโดยสารประจ าทางเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน เนื่องจากรถทัวร์โดยสารประจ า
ทางมีจ านวนไม่เพียงพอต่อผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ อีกทั้งเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและก่อให้เกิดการจ้างงาน อาทิ คนขับรถตู้รับจ้างและรถตู้ร่วม
บริการที่มีผู้ขับเป็นเจ้าของ หากผู้ประกอบกิจการยังขาดความเอาใจใส่ในมาตรฐานและการให้บริการ โดยมุ่งหวัง
เพียงผลก าไร ประกอบกับปัญหาช่องว่างทางกฎหมายที่ให้ผู้ประกอบการประกอบธุรกิจการเดินรถได้ ท าให้มี
ปัญหาในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น การรับผู้โดยสารเกินกว่าที่นั่งก าหนด ปัญหาชั่วโมงการขับรถเกินกว่า
สภาพร่างกายจะรับไหว การจ้างรถตู้ร่วมบริการที่มีผู้ขับเป็นเจ้าของเพ่ือเข้ามาเป็นรถเสริมในช่วงเทศกาล ปัญหา
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ปัญหาการลักลอบให้บริการ
รถตู้โดยสารอย่างผิดกฎหมาย เป็นต้น 

กรณีศึกษาที่จะท าการกล่าวถึงในที่นี้คือ กรณีของอุบัติเหตุรถตู้ประสานงานรถปิกอัพและเกิดไฟลุกไหม้
ท่วมทั้งคันรถตู้และรถปิกอัพ และไฟไหม้ร่างกายผู้โดยสารทั้งสองคัน ท าให้มีผู้เสียชีวิตทันทีจ านวน 25 ศพ และ
บาดเจ็บ 2 ราย เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2560 กิโลเมตรที่ 26 – 27 บนถนนสาย 344 หมู่ 1 ต าบลหนองอิรุณ 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจุดที่เกิดประสานงากัน ณ บริเวณขาเข้าสู่จังหวัดระยอง ซึ่งรถต้นเหตุคือรถตู้
โดยสารสาย กทม.-จันทบุรี เสียหลักพลิกตกข้างทางที่เป็นเกาะกลางถนนมีลักษณะเป็นหลุมลึกประมาณ 1 เมตร 
และพลิกขึ้นข้ามเกาะกลางถนนไปประสานงากับรถปิกอัพ ท าให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าวจากรถตู้จ านวน 14 ราย และ
จากรถปิกอัพจ านวน 11 ราย ผู้เห็นเหตุการณ์เชื่อมั่นว่ารถตู้คันต้นเหตุจะต้องขับมาด้วยความเร็วสูงอย่างแน่นอน 
เพราะแม้ว่าคูน้ าจะมีความลึกประมาณ 1 เมตร แต่รถยังกระแทกและกระเด็นออกมาได้ในระยะที่ไกลมากขนาด
ข้ามเกาะกลางถนนได้  

ประกอบกับลักษณะทางกายภาพถนน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นเส้นถนนที่เดินรถทางเดียวและมี 2 ช่อง
จราจรโดยมีเกาะกลางถนนที่มีลักษณะเป็นเนินลาดลงกั้นระหว่างกลางวิ่งแบบสวนทางกันกับฝั่งตรงข้ามที่เดินรถ
แบบทางเดียวมี 2 ช่องจราจรดังแสดงในรูปที่ 1 



 

รูปที่ 1: ภาพแสดงต าแหน่งและเหตุการณ์บริเวณจุดเกิดเหตุ 
ที่มา : รวมรวมจากภาพข่าวและgoogle maps 

 
จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าบนถนนที่รถตู้ขับเคลื่อนมานั้นมีลักษณะเป็นทางตรง อีกทั้งกายภาพถนนมีเส้น

แบ่งช่องจราจรที่ชัดเจนและผิวทางมีลักษณะเรียบ ประกอบกับค าบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ที่คาดว่าขับรถมา
ด้วยความเร็วสูง หลายฝ่ายสงสัยในสาเหตุของการเกิดเหตุ ซึ่งจากการเปิดเผยข้อมูลโดยนายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร 
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจสอบประวัติรถตู้คันดังกล่าวทราบว่า เป็นรถตู้
โดยสารสาธารณะส่วนบุคคลร่วมบริการของบริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) เจ้าของคือนายสุมน เอ่ียมสมบัติ ซึ่งเป็นผู้
ขับขี่รถคันดังกล่าว และมีรถไว้ให้บริการเพียงคันเดียว โดยปกติรถคันดังกล่าวจะวิ่งให้บริการในเส้นทาง กทม.- 
จันทบุรี –กทม. วันละ 3 เที่ยวในช่วงเทศการปีใหม่ก่อนวันเกิดเหตุ นายสุมนเป็นผู้ขับเพียงคนเดียว 2 วันติดต่อกัน
โดยไม่ได้หยุดพักหรือมีคนขับคนอ่ืนผลัดเปลี่ยน โดยมีรอบเวลาการวิ่งรถนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 เที่ยวแรกออก
จากจังหวัดจันทบุรีเวลา 04.00 น. เที่ยวที่สองออกจากกรุงเทพฯเวลา 11.30 น. และเที่ยวที่ 3 ออกจากจันทบุรี
เวลา 18.00 น. ถึงกรุงเทพฯเวลา 22.00 น. วันที่ 2 ม.ค. 2560 เที่ยวแรกออกจากรุงเทพฯเวลา 05.00 น. เที่ยวที่
สองออกจากจันทบุรีเวลา 11.30 น. จนกระทั่งมาถึงรอบเวลาเกิดเหตุ (ข่าวสด: วันที่ 4 มกราคม 2560) นั้น
หมายความว่าคนขับรถตู้ท าการขับรถจ านวนทั้งหมด 5 เที่ยว รวมระยะเวลา 31 ชั่วโมง ประกอบกับนายสุมนมี
อายุ 64 ปี ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้นั้น เกิดจากการลุกไหม้ของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในระบบสตาร์ทเครื่องไม่ใช่
เกิดจากถังแก๊สติดรถยนต์ เพราะจากการตรวจสอบถังแก๊สพบว่ายังอยู่ในสภาพปกติไม่มีการระเบิดหรือฉีกขาดแต่
อย่างใด อีกท้ังรถคันดังกล่าวยังไม่ได้รับการติดตั้งจีพีเอส (GPS) จึงท าให้ไม่สามารถตรวจจับความเร็วได้  

ในส่วนของผู้ประกอบการผู้ให้บริการรถตู้โดยสารคือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพลอยหยก มีรถให้บริการจ านวน 
18 คัน โดยที่รถทุกคันจะมีผู้ขับเป็นเจ้าของรถและมีผู้จัดการคิวรถตู้คือ นายภัทรพงษ์ ได้เปิดเผยข้อมูลว่า มีการ
เช็คสภาพร่างกายคนขับรถตู้ทุกรายก่อนขับและรถทุกคันมีใบอนุญาตผ่านมาตรฐานขนส่ง อีกทั้งมีการท า
ประกันภัยคุ้มครองทั้งภาคบังคับและสมัครใจ และให้การยืนยันว่าผู้ขับรถตู้ต้นเหตุไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะหลับใน 



เนื่องจากก่อนออกจากคิวรถถึงปลายทางจะให้พักผ่อนทันทีพร้อมกับแจ้งผู้โดยสารในการเลื่อนเวลาออกไป 
นอกจากนี้มีการตรวจปัสสาวะเพ่ือหาสารเสพติดทุกคนด้วย (ไทยรัฐ: วันที่ 2 ม.ค. 2560) 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถสรุปผลได้ว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้มีต้นเหตุมาจากชั่วโมงการ
ท างานที่หักโหมมากจนเกินไป สัมพันธ์กับอายุของผู้ขับขี่คือ 64 ปีที่จัดอยู่ในวัยผู้สูงอายุ และขับรถด้วยความเร็วสูง 
อีกท้ังการตรวจสอบสภาพทางกายภาพถนนและยานพาหนะประกอบกับค าบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ จึงมีความ
เป็นไปได้ที่ผู้ขับอาจอยู่ในสภาพเหนื่อยล้า ดังนั้นภาคส่วนของกฎหมายที่ยังคงมีช่องว่างให้ผู้ประกอบการเดินรถ
โดยสารประจ าทางท่ีมุ่งหวังผลก าไรจนท าให้ขาดความเอาใจใส่ในมาตรฐานและการให้บริการ ควรจะมีการเข้มงวด
กวดขันด้านบทลงโทษตามกฎหมายและความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน  
โดยผู้ประกอบการนั้นเป็นผู้ด าเนินการ จากบทสัมภาษณ์ที่ผู้ประกอบการได้ให้สัมภาษณ์ไปนั้น  ชี้ให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อกฎหมายแล้วในบางส่วน ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนี้จะละเลยไม่ได้ในเรื่องของชั่วโมงการ
ท างานของคนขับรถตู้ การเข้มงวดกวดขันด้านกฎหมาย และการจัดท ามาตรฐานด้านความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานขับรถดังนี ้
 

ด้านกฎหมาย 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ว่าด้วยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 22 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตามข้อกฎหมายก าหนดไว้ดังนี้ 

ข้อที่ 1 ในกฎกระทรวงนี้ “งานขนส่งทางบก” หมายความว่า การล าเลียงหรือเคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์ หรือ
สิ่งของด้วยยานพาหนะขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอ่ืนทั้งนี้ ไม่รวมถึงการ
เคลื่อนย้ายบุคคลหรือสัตว์ที่เจ็บป่วย และการขนส่งในงานดับเพลิงหรืองานบรรเทาสาธารณภัย 

ข้อ 2 ให้นายจ้างก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดการท างานปกติของลูกจ้างในงานขนส่งทางบกวันหนึ่ง
ไม่เกินแปดชั่วโมง 

ข้อ 3 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะท างานล่วงเวลาเว้นแต่จะได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากลูกจ้างในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างตามวรรคหนึ่งแล้ว นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท างาน
ล่วงเวลาได้วันหนึ่งไม่เกินสองชั่วโมง เว้นแต่มีความจ าเป็นอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุหรือปัญหาการจราจร 

ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะมีเวลาพักติดต่อกันวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ชั่วโมง หลังจากลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะได้ท างานมาแล้วไม่เกินสี่ชั่วโมงนายจ้างและลูกจ้างตามวรรค
หนึ่งอาจตกลงกันให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละยี่สิบนาที และเมื่อรวมกัน
แล้วต้องไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งชั่วโมง 

ข้อ 5 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะเริ่มต้นท างานในวันท างานถัดไปก่อนครบ
ระยะเวลาสิบชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการท างานในวันท างานที่ล่วงมาแล้ว 



ข้อ 6 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างในงานขนส่งทางบกท างานล่วงเวลา ในวันท างานและท างานล่วงเวลาใน
วันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท า  
เว้นแต่นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างดังกล่าว 
 

สรุปผลปัญหาด้านกฎหมาย 
1) ข้อกฎหมายมีการระบุถึงชั่วโมงท างานไว้ดังข้อกฎหมายข้อที่ 1 มีการก าหนดชั่วโมงการท างานล่วงเวลา

ดังข้อที่ 3 ผลสรุปรวมชั่วโมงการท างานจะต้องไม่เกิน 10 ชั่วโมง/วัน หากแต่ยังมีช่องว่างที่เว้นไว้ว่า “เว้นแต่มี
ความจ าเป็นอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุหรือปัญหาการจราจร” ที่อาจเป็นข้ออ้างให้กับผู้ประกอบการได้ให้
ผู้ปฏิบัติงานเกินกว่าเวลาที่กฎหมายก าหนดได ้

2) ข้อกฎหมายข้อ 4 มีการระบุให้ผู้ขับขี่มีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงหลังปฏิบัติงานไปแล้วไม่เกิน 4 
ชั่วโมง หากแต่ยังมีช่องเว้นว่างไว้ว่า “ลูกจ้างตามวรรคหนึ่งอาจตกลงกันให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงได้
แต่ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละยี่สิบนาทีและเม่ือรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งชั่วโมง”  

3) ขาดข้อกฎหมายว่าด้วยการให้บริการร่วมโดยผู้ประกอบการมิได้เป็นผู้ครอบครองยานพาหนะ หากแต่
เป็นไปด้วยการให้บริการร่วมโดยผู้ขับเป็นเจ้าของ ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์อุบัติเหตุในครั้งนี้ว่าใครคือผู้รับผิดชอบ
ต่อความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นระหว่าง ผู้ประกอบการ ผู้ขับที่เป็นเจ้าของรถ (ที่เสียชีวิตไปแล้ว) 
และบริษัทประกันภัยรถ 

4) การปรับหรือเพ่ิมข้อกฎหมายต่อการปรับตัวให้เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจและวิถีความเป็นอยู่ให้ทันยุค
สมัยที่เปลี่ยนไป อีกทั้งเข้มงวดกวดขันบทลงโทษที่มิใช่เพียงแค่โทษปรับสถานเดียว เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันให้มี
ความเกรงกลัวต่อกฎหมาย 

จากข้อกฎหมายว่าด้วยกฎกระทรวงยังมีช่องเว้นว่างท าให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการโดย
มุ่งหวังผลก าไรเพียงอย่างเดียว อีกทั้งข้อกฎหมายยังไม่ได้รับการปรับหรือเพ่ิมมาตรการเพ่ือให้ทันยุคและสมัยตาม
สภาพเศรษฐกิจและจ านวนของผู้โดยสารที่มีการใช้รถโดยสารสาธารณะเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ดังนั้นควรมีการปรับเพ่ิม
ข้อกฎหมายเพ่ือก ากับและดูแลผู้ประกอบการและจัดท ามาตรฐานด้านความปลอดภัยในผู้ปฏิบัติงานขับรถดังจะ
แสดงไว้ในหัวข้อมาตรการด้านความปลอดภัยในผู้ปฏิบัติงานขับรถโดยเฉพาะการก าหนดชั่วโมงการท างานและ
เวลาปฏิบัติงานในต่างประเทศต่อไป 

 

มาตรการก าหนดเวลาท างานและช่ัวโมงท างานที่เอื้อต่อความปลอดภัยในต่างประเทศ 

การทบทวนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการควบคุมก ากับดูแลก าหนดชั่วโมงการท างานและเวลา
ท างานในระบบขนส่งทางบกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับรถโดยสารประจ าทางในต่างประเทศ จะมีฐานข้อมูลใน
การศึกษาถึงตัวอย่างการก าหนดชั่วโมงท างานทั้งในผู้ประกอบกิจการและระบบขนส่งทางบกของผู้ขับรถ ซึ่งบท
วรรณกรรมต่างประเทศฉบับนี้เป็นคู่มือที่ได้รับการออกแบบเพ่ือให้อ่านและเข้าใจง่ายต่อกฎและข้อบังคับของกลุ่ม



ประเทศสหภาพยุโรป ชื่อ “European Union (EU) rules on drivers’ hours and working time” โดย Driver 
& Vehicle Standards Agency. หน่วยงาน Department for Transport. 

กฎและข้อบังคับนี้ท าการก าหนดขึ้นเพ่ือควบคุมและก ากับดูแลชั่วโมงการท างานของผู้ท างานขับรถขนส่ง
สินค้า รถบรรทุกที่มีน้ าหนักมากกว่า 3.5 ตัน และคนขับรถโดยสารประจ าทางที่มีที่นั่งผู้โดยสารจ านวนไม่น้อยกว่า 
9 ที่หรือมากกว่า กฎและข้อบังคับจะครอบคลุม 3 ด้านดังนี้ ระยะเวลาสูงสุดในการท างาน เวลาท างาน ระยะเวลา
ต่ าสุดส าหรับช่วงพักระหว่างปฏิบัติงาน และช่วงเวลาพักก่อนการเริ่มต้นงานในวันถัดไป กฎระเบียบว่าด้วยเรื่อง
ชั่วโมงท างานของคนขับรถและระยะเวลาในการท างานถูกแสดงไว้ในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 กฎข้อบังคับว่าด้วยชั่วโมงท างานและระยะเวลาท างานในคนขับรถ 
ชั่วโมงการท างาน  

(Regulation (EC) 561/2006) 
ระยะเวลาท างาน  

(Directive 2002/15/EC) 
ชั่วโมงขับรถ 
▪ จ ากัดชั่วโมงท างานจ านวน 9 ชั่วโมง/วัน 

(สามารถเพ่ิมได้ถึง 10 ชั่วโมง จ านวน 2 ครั้ง/
สัปดาห์ 

▪ ชั่วโมงท างานสูงสุด 56 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
▪ ชั่วโมงท างานสูงสุด 90 ชั่วโมง/รายปักษ์ 

ระยะเวลาท างาน 
▪ ระยะเวลาเฉลี่ยจะต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง/สัปดาห์  
▪ ระยะเวลาท างานสูงสุดคือ 60 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

(เฉลี่ยชั่วโมงท างานต้องไม่เกินไปกว่านี้) 
▪ ระยะเวลาจะต้องไม่เกิน 10 ชั่วโมงในช่วงเวลา

กลางคืน 
ช่วงพักระหว่างขับรถ 
▪ พักช่วง 45 นาทีหลังจากท างานเป็นระยะเวลา 

4.5 ชั่วโมงขับรถ 
▪ พักช่วงสามารถปรับแบ่งออกเป็น 2 ช่วงโดย

ช่วงแรกมีเวลาพักอย่างน้อย 15 นาทีและช่วงที่ 2 
มีเวลาพักอย่างน้อย 30 นาที (จะต้องเสร็จสิ้น
การขับรถเป็นเวลา 4.5 ชั่วโมง) 

ระยะเวลาเฉลี่ยรวมช่วงพัก 
▪ ไม่สามารถท างานเกินกว่า 6 ชั่วโมงโดยปราศจาก

เวลาพัก โดยควรจะมีช่วงพักอย่างน้อย 15 นาที 
▪ ควรมีช่วงพักเบรก 30 นาทีในระหว่างการขับรถ 

6 – 9 ชั่วโมง 
▪ ควรมีเวลาพักช่วง 45 นาทีในระหว่างการขับรถท่ี

มีชั่วโมงการขับมากกว่า 9 ชั่วโมง 
เวลาพักผ่อน 
▪ พักผ่อน 11 ชั่วโมง/ประจ าวัน สามารถลดลงที่ 9 

ชั่วโมงและลดลงได้ไม่มากกว่า 3 ชั่วโมง (หรือ
แบ่งช่วงเวลาพักผ่อนออกเป็น 3 ชั่วโมง + 9 
ชั่วโมง ได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ) 

▪ พักผ่อน 45 ชั่วโมง/สัปดาห์ สามารถลดลงที่ 24 
ชั่วโมง จะต้องจัดสรรเวลาผักผ่อนให้เต็มที่เป็น

เวลาพักผ่อน 
▪ เท่ากันกับชั่วโมงการปฏิบัติงานขับรถ 



ชั่วโมงการท างาน  
(Regulation (EC) 561/2006) 

ระยะเวลาท างาน  
(Directive 2002/15/EC) 

รายปักษ ์(15 วัน) ใดหนึ่ง อีกทั้งควรมีเวลา
พักผ่อนไม่เกิน 6 ช่วงจ านวน 24 ชั่วโมงภายใน
ระยะเวลาพักระหว่างสัปดาห์ 

ที่มา: (Driver & Vehicle Standards Agency, 2014) 
 

กฎและข้อบังคับเรื่องชั่วโมงท างาน ชั่วโมงพักและระยะเวลาพักผ่อน 

กฎและข้อบังคับในเรื่องชั่วโมงท างาน ชั่วโมงพักและระยะเวลาพักผ่อนที่ท าการทบทวนนี้จะเป็นดัง
ฐานข้อมูลหรือตัวอย่างการก าหนดชั่วโมงท างานเพ่ือให้ผู้ขับรถมีการวางแผนและประเมินสภาพร่างกายตนเองและ
ยานพาหนะให้มีความปลอดภัยต่อการให้บริการ อีกท้ังเพ่ือเป็นการควบคุมและก ากับไม่ให้ผู้ประกอบการให้บริการ
รถโดยสารประจ าทางโดยมุ่งหวังแค่เพียงผลก าไรเพียงอย่างเดียว หากแต่ควรจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้ขับ
และผู้โดยสาร การน าเสนอกฎและข้อบังคับจะท าการน าเสนอออกเป็นรูปภาพและแปลผลออกเป็นข้อความซึ่ง
สัญลักษณ์และความหมายจะเป็นส่วนช่วยให้เข้าใจในแผนภาพที่แสดงไว้ในกฎและข้อบังคับในตารางที่ 2 ดังนี้ 

ตารางที ่2 สัญลักษณ์และความหมายของกฎและข้อบังคับ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 ขับรถ (Driving) 

 ระยะเวลาพักผ่อน (Break or rest period) 

 งานอ่ืนๆ (Other) 

 ช่วงเวลาว่าง (Period of availability (POA)) 

ที่มา: (Driver & Vehicle Standards Agency, 2014) 

1) กฎและข้อบังคับในการแบ่งช่วงเวลาหยุดพักในขณะปฏิบัติงานขับรถบรรทุกหรือรถ
โดยสารประจ าทาง เนื่องจากในการขับรถบรรทุกหรือรถโดยสารประจ าทางมีความยากในการควบคุม
และบังคับยานพาหนะมากกว่ายานพาหนะสี่ล้อทั่วไปดังนั้น กฎและข้อบังคับจึงถูกก าหนดขึ้นให้ผู้ขับ
ปฏิบัติตามเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ดังตัวอย่างรูปภาพแสดงในรูปที่ 2 แสดง
ช่วงเวลาในการก าหนดเวลาหยุดพักระหว่างปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
คือ ในชั่วโมงของการท างานจ านวน 9 ชั่วโมงของการขับรถจะต้องแบ่งช่วงเวลาเมื่อเริ่มต้นขับรถไปแล้ว
จ านวน 2 ชั่วโมง ให้ท าการหยุดพักระหว่างทางจ านวน 15 นาที จากนั้นท าการขับรถต่อไปอีกจ านวน 2 
ชั่วโมงจะต้องหยุดพักจ านวน 30 นาที และท าการขับรถต่อไปในช่วงระยะเวลา 4.5 ชั่วโมง ซึ่งกฎและ



ข้อบังคับนี้เป็นการหยุดพักที่ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและรักษาสภาพร่างกาย
ของคนขับให้อยู่ในสภาวะที่ประเมินตนเองได้ อีกรูปแบบของการแบ่งช่วงเวลาพักท่ีไม่ถูกต้องดังแสดงไว้ใน
รูปที่ 2 คือ เมื่อเริ่มต้นท าการขับรถไปแล้วจ านวน 2 ชั่วโมง จึงท าการหยุดพักจ านวน 30 นาที และท าการ
ขับรถต่อจ านวน 2 ชั่วโมง จากนั้นหยุดพักจ านวน 15 นาที และจึงขับต่อไปในระยะเวลา 4.5 ชั่วโมง ซึ่ง
เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามกฎและข้อบังคับ 

 
รูปที่ 2 กฎและข้อบังคับในการแบ่งช่วงเวลาหยุดพักในขณะปฏิบัติงานขับรถท่ีถูกต้องและไม่ถูกต้อง 

ที่มา: (Driver & Vehicle Standards Agency, 2014) 
 

2) กฎและข้อบังคับของการก าหนดชั่วโมงท างานต่อหนึ่งสัปดาห์ กฎและข้อบังคับของชั่วโมง
การท างานในผู้ขับรถของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปก าหนดว่าจะต้องมีชั่วโมงการท างานไม่เกินไปกว่า 56 
ชั่วโมงและหากเกินกว่า 56 ชั่วโมงนับว่าผิดข้อบังคับ อีกท้ังการก าหนดชั่วโมงการท างานประจ าวันจะต้อง
ท าการก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานคือ ในวันเริ่มต้นท างานขับรถวันแรกของรอบสัปดาห์จะต้องท าการ
ขับรถไม่เกิน 9 ชั่วโมง วันที่ 2 ของการท างานขับรถจะต้องมีก าหนดระยะเวลาท างานไม่เกิน 10 ชั่วโมง 
วันที่ 3 ของการท างานขับรถจะต้องมีระยะเวลาในการท างานไม่เกินไปกว่า 9 ชั่ว โมง วันที่ 4 ของการ
ท างานขับรถจะต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มากไปกว่า 10 ชั่วโมง วันที่ 5 ของการท างานขับรถ
จะต้องมีก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มากไปกว่า 9 ชั่วโมง และวันที่ 6 ของการท างานขับรถ
จะต้องมีก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มากไปกว่า 9 ชั่วโมง ข้อบังคับชั่วโมงท างานที่ถูกต้องดัง
แสดงในรูปที่ 3 กฎและข้อบังคับของชั่วโมงท างานต่อหนึ่งสัปดาห์ที่ถูกต้อง 

 

รูปที่ 3 กฎและข้อบังคับของชั่วโมงท างานต่อหนึ่งสัปดาห์ที่ถูกต้อง 
ที่มา: (Driver & Vehicle Standards Agency, 2014) 



3) กฎและข้อบังคับของช่ัวโมงพักผ่อนก่อนการเริ่มต้นปฏิบัติงานขับรถในวันใหม่ กฎและ

ข้อบังคับของชั่วโมงพักผ่อนก่อนการเริ่มต้นปฏิบัติงานขับรถในวันใหม่ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้

ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานขับรถให้มีการพักผ่อนประจ าวันก่อนการเริ่มงานแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 ก าหนดให้มีเวลาพักผ่อน(นอนหลับ)ประจ าวัน ก่อนการเริ่มต้นงานในวันใหม่ทั้งหมด
จ านวน 11 ชั่วโมงโดยมีก าหนดระยะเวลาพักเริ่มตั้งแต่ 19.00 – 06.00 น. และมีเวลารวมพักระหว่าง
ปฏิบัติงานทั้งหมดจ านวน 45 นาที และภายใน 45 นาทีนี้สามารถแบ่งช่วงเวลาการพักท่ีถูกต้องดังแสดงไว้
ในหัวข้อที่ 1 แล้ว และช่วงเวลาของการพักผ่อนแสดงไว้เป็นแผนภาพในรูปที่ 4 กฎและข้อบังคับของการ
ก าหนดระยะเวลาพักผ่อนก่อนการเริ่มต้นงานวันใหม่ 

รูปแบบท่ี 2 ก าหนดให้มีเวลาพักผ่อน (นอนหลับ)ประจ าวัน ก่อนการเริ่มต้นงานในวันใหม่ทั้งหมด
จ านวน 9 ชั่วโมง โดยมีก าหนดระยะเวลาพักเริ่มต้นตั้งแต่ 21.00 – 06.00 น. และมีเวลารวมพักระหว่าง
ปฏิบัติงานทั้งหมดจ านวนทั้งสิ้น 45 นาที และภายใน 45 นาทีนี้สามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาพักที่ถูกต้องได้
ดังแสดงไว้ในหัวข้อที่ 1 แล้ว อีกทั้งช่วงเวลาของการพักผ่อนแสดงไว้เป็นแผนภาพในรูปที่ 4  

 
รูปที่ 4 กฎและข้อบังคับของก าหนดระยะเวลาพักผ่อนก่อนการเริ่มต้นงานวันใหม่ 

ที่มา: (Driver & Vehicle Standards Agency, 2014) 
 

4) กฎและข้อบังคับของการก าหนดระยะเวลาในการพักผ่อน (นอนหลับ) ก่อนการเริ่มต้นงาน

ในวันใหม่ ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์กฎและข้อบังคับของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปก าหนดให้มีการ

พักผ่อน(นอนหลับ)ก่อนการเริ่มงานในวันใหม่ ให้มีการนอนหลับพักผ่อนโดยแบ่งชั่วโมงการนอนหลับดังนี้ 

วันแรกของการท างานให้มีการพักผ่อน(นอนหลับ)จ านวน 11 ชั่วโมง จากนั้นสามารถท าการลดจ านวน

ชั่วโมงลงให้เหลือลงเพียง 9 ชั่วโมง/วันเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน และเพ่ิมจ านวนชั่วโมงพักผ่อน(นอน



หลับ)เป็นจ านวน 11 ชั่วโมงอีกครั้งในวันที่ 5 ของการท างานเป็น 11 ชั่วโมง และวันที่ 6  เป็นวันที่สิ้นสุด

การท างานของสัปดาห์ ซึ่งจ านวนชั่วโมงพักผ่อน (นอนหลับ) ทั้งสิ้น 46 ชั่วโมง/สัปดาห์ดังแสดงไว้ใน

แผนภาพของรูปที่ 5 กฎและข้อบังคับของการก าหนดชั่วโมงพักผ่อนประจ าวันต่อสัปดาห์ 

 
รูปที่ 5 กฎและข้อบังคับของการก าหนดชั่วโมงพักผ่อนประจ าวันต่อสัปดาห์ 

ที่มา: (Driver & Vehicle Standards Agency, 2014) 
 

5) กฎและข้อบังคับของการก าหนดชั่วโมงพักผ่อน (นอนหลับ) ต่อสามสัปดาห์ ในกลุ่ม

ประเทศสหภาพยุโรป ก าหนดให้มีการเพ่ิมหรือลดชั่วโมงการพักผ่อนได้ภายใน 3 สัปดาห์หากแต่จะต้องจัด

ตารางการท างานและการพักผ่อนให้มีความสมดุลต่อการท างานและการพักผ่อนดังแสดงไว้ในแผนภาพรูป

ที่ 6 โดยชั่วโมงการพักผ่อน/สัปดาห์แบบเต็มคือจ านวน 45 ชั่วโมงและ แบบลดจ านวนคือ 24 ชั่วโมง 

หากแต่รูปแบบการก าหนดชั่วโมงพักผ่อน (นอนหลับ) จะต้องท าการก าหนดให้สัปดาห์แรกมีจ านวนชั่วโมง

พักทั้งสิ้นจ านวน 45 ชั่วโมง และสามารถลดจ านวนชั่วโมงพัก(นอนหลับ)ในสัปดาห์ที่ 2 คงเหลือคือ 24 

ชั่วโมง และท าการเพ่ิมจ านวนชั่วโมงพัก (นอนหลับ) ในสัปดาห์ที่ 3 เป็นจ านวน 45 ชั่วโมงดังแสดงไว้ในรูป

ที ่6 กฎและข้อบังคับของการก าหนดชั่วโมงพักผ่อน (นอนหลับ) ภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ 

 
รูปที่ 6 กฎและข้อบังคับของการก าหนดชั่วโมงพักผ่อน(นอนหลับ)ภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ 

ที่มา: (Driver & Vehicle Standards Agency, 2014) 



สรุปผล 

จากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นถึงช่องว่างของกฎหมายที่ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบต่อความ
สูญเสียทั้งทางชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดข้ึนบนท้องถนน อีกท้ังบทลงโทษทางกฎหมายที่ยังมีเพียงแค่โทษสถานเบาคือ
โทษปรับ ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถสรุปปัญหาช่องว่างทางกฎหมายได้ดังนี้ 

➢ กฎและข้อบังคับว่าด้วยชั่วโมงการท างาน ชั่วโมงการพักและระยะเวลาในการพักก่อนวันเริ่มต้น
ท างานของคนขับรถโดยสารประจ าทางเพ่ือความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ขับ 

➢ กฎและข้อบังคับเพ่ือก ากับและควบคุมการประกอบการรถโดยสารประจ าทางกรณีให้คนขับรถที่เป็น
เจ้าของรถเข้ามารับช่วงต่อโดยการให้บริการในนามของผู้ประกอบการ(Sub-contract)  

➢ บทลงโทษรุนแรงและปรับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุควรให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
 

“สร้างความปลอดภัยในการท างานสู่...ความปลอดภัยทางถนน... 
น าพาสังคมแห่งความสุข (Happiness Society)” 
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