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 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูโ้ดยสารรถตูโ้ดยสารสาธารณะมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาถึงความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการพื้นฐานของรถตูโ้ดยสาร
สาธารณะมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูโ้ดยสารรถตูโ้ดยสารสาธารณะการวเิคราะห์
ปัญหาทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบเก่ียวกบัการคุม้ครองผูโ้ดยสารซ่ึงใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 
และแนวทางการแกไ้ขปัญหาตามกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูโ้ดยสารรถตูโ้ดยสารสาธารณะซ่ึง
ปัจจุบนัองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) และผูป้ระกอบการภาคเอกชน จะน ารถยนต์
โดยสารสาธารณะมาเพิ่มการใหบ้ริการแก่ประชาชนทัว่ไปมากข้ึน แต่ยงัไม่เพียงพอต่อปริมาณของ
ผูบ้ริโภคหรือผูโ้ดยสารท่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนทุกวนัและรถยนตตู์โ้ดยสารสาธารณะก็เป็นรถ
โดยสารสาธารณะอีกประเภทหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการเดินทาง เพื่อใหถึ้งจุดหมายปลายทาง ให้
เกิดความรวดเร็วทนัต่อเวลา ทนัต่อความตอ้งการของประชาชนท่ีตอ้งเดินทางดงันั้นภาคเอกชนจึง
ไดน้ ารถตูโ้ดยสารสาธารณะปรับอากาศ (Vanpooling)เน่ืองจากรถตูโ้ดยสารสาธารณะจะคลา้ย ๆ 
รถยนตส่์วนตวัท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศท าใหมี้ความสะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยดัเวลาการเดินทาง
ทนัต่อความตอ้งการของผูโ้ดยสารกวา่รถโดยสารประเภทอ่ืน จึงส่งผลใหมี้รถตูโ้ดยสารสาธารณะท่ี
ด าเนินการโดยภาคเอกชนซ่ึงจดัท าในรูปแบบการขนส่งสาธารณะเป็นทางเลือกหน่ึงของประชาชนท่ี
ตอ้งการการเดินทางท่ีสะดวก และถึงจุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมทั้ง เป็นการแบ่งเบาภาระ
ใหก้บัระบบการขนส่งของภาครัฐ 
 จากเหตุผลขา้งตน้ดงักล่าว เม่ือมีผูนิ้ยมใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะมากข้ึน ภาคเอกชน
จึงจดัหารถตูโ้ดยสารสาธารณะมาเพิ่มในปริมาณท่ีมากข้ึนเพื่อใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการและ
จ านวนของผูโ้ดยสารท าใหก้ารเติบโตของรถตูโ้ดยสารประจ าทาง 
มีปริมาณรถตูโ้ดยสารสาธารณะเพิ่มมากข้ึนในทางกลบักนักลบัพบปัญหาท่ีตามมาก็คือ ท าใหเ้กิด
การบริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตและไดข้ยายเพิ่มมากข้ึนจนกลายเป็นปัญหาอยู่
ในปัจจุบนัท าใหผู้โ้ดยสารใชบ้ริการรถตูมี้ความเส่ียงในดา้นความปลอดภยัเน่ืองจากปัจจุบนั
อุบติัเหตุทางถนนท่ีเกิดจากรถตูโ้ดยสารสาธารณะมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน เกิดอุบติัเหตุบ่อยข้ึน โดย
สาเหตุส่วนใหญ่พบวา่มาจากคน รถ และถนน รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มอ่ืน แๆต่ปัจจยัหลกัสองอนัดบัแรก 
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ไดแ้ก่ 1) คน เช่น พฤติกรรมการขบัข่ีท่ีไม่เคารพกฎจราจรหรือการไม่ตระหนกัถึงความปลอดภยั
ของตนเองและผูโ้ดยสาร เช่น การขบัรถเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด ไม่สามารถควบคุมรถไดเ้ม่ือ
เกิดเหตุการณ์เฉพาะหนา้ การบรรทุกผูโ้ดยสารเกินกวา่ท่ีนัง่ หลบัใน  2) รถ สภาพของรถโดยสารท่ี
มีอายกุารใชง้านสูง มีการดดัแปลงดว้ยการเพิ่มท่ีนัง่ผูโ้ดยสารและติดตั้งระบบแก๊สเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึง
ส่งผลใหน้ ้าหนกัรวมและสมดุลน ้าหนกัตวัรถเปล่ียนแปลงจากตวัรถตูแ้บบเดิมซ่ึงอาจมีผลโดยตรง
ต่อการควบคุมรถ การบงัคบัเล้ียวจนเกิดเหตุการณ์ หลุดโคง้ ทา้ยปัด ลอ้ล็อคไถล เป็นตน้ รวมถึง
การไม่ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีจะช่วยลดความรุนแรงของอุบติัเหตุต่อผูโ้ดยสาร หรืออุปกรณ์บางอยา่งไม่
สามารถใชง้านไดจ้ริง อาทิ เขม็ขดันิรภยั1 อุบติัเหตุดงักล่าวน ามาซ่ึงความสูญเสียแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในวง
กวา้งทั้งผูป้ระสบเหตุ และญาติพี่นอ้งของผูป้ระสบเหตุ ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนมีทั้งความสูญเสียแก่
ชีวติและทรัพยสิ์น และการบาดเจบ็ ซ่ึงมีทั้งการบาดเจบ็ทางร่างกายท่ีสามารถรักษาใหห้ายดงัเดิมได ้
และท่ีเป็นการบาดเจบ็ท่ีไม่สามารถรักษาใหห้ายไดเ้ป็นปกติหรือตอ้งพิการรวมถึงผลกระทบดา้น
จิตใจทั้งต่อผูป้ระสบเหตุและญาติพี่นอ้งของผูป้ระสบเหตุ รวมทั้งเกิดความเสียหายดา้นงบประมาณ
แก่ภาครัฐ จึงตอ้งน ามาศึกษาวเิคราะห์ปัญหาวา่การเกิดอุบติัเหตุนั้นอะไรคือสาเหตุท่ีท าให้รถตูโ้ดยสาร
สาธารณะมีความไม่ปลอดภยั และเม่ือผูโ้ดยสารไดรั้บผลกระทบจากอุบติัเหตุดงักล่าวแลว้จะมี
มาตรการในการคุม้ครองผูโ้ดยสารและการชดเชยการเยยีวยาเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและความ
รวดเร็วต่อผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งไร 
 ปัจจยัท่ีท าใหร้ถตูโ้ดยสารสาธารณะไม่มีความปลอดภยั ควรมีมาตรการทางกฎหมายในการ
คุม้ครองผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งไรนั้น ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือมีการศึกษาจะพบวา่สาเหตุท่ีท าใหร้ถตูโ้ดยสารไม่ได้
มาตรฐานในดา้นความปลอดภยัและเกิดอุบติัเหตุบ่อย ๆอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ไดแ้ก่ปัจจยัท่ีเกิด
จากสภาพของยานพาหนะเช่นความไม่พร้อมของยานพาหนะ การน ารถไปดดัแปลงโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาตโดยน ารถเก่ามาดดัแปลงเป็นรถตู ้การต่อเติมอุปกรณ์บางอยา่งการเพิ่มเบาะท่ีนัง่ท่ีไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน โครงสร้างมาตรฐานของรถท่ีไม่แขง็แรง และการดูแลรักษาสภาพรถไม่อยูใ่นสภาพ
ท่ีพร้อมใชง้านตลอดเวลาปัจจยัท่ีเกิดจากถนนและส่ิงแวดลอ้ม เช่น พื้นถนนท่ีไม่ไดม้าตรฐาน 
สัญญาณจราจรท่ีไม่ชดัเจน การไม่มีไฟฟ้าสาธารณะขา้งทางหรือไม่เปิดไฟตามทอ้งถนนยาม 
ค ่าคืน การมีส่ิงก่อสร้างหรือส่ิงกีดขวางบนทอ้งถนน ส่ิงเหล่าน้ีก็ท  าใหเ้กิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนได ้
และปัจจยัท่ีเกิดจากคน ไดแ้ก่ ความประมาทของพนกังานขบัรถ การขบัรถโดยไม่เคารพกฎจราจรหรือ
กฎหมาย การขบัรถดว้ยอตัราความเร็วเกินกวา่กฎหมายก าหนด การขบัรถท่ีตดัหนา้กนัอยา่งกระชั้น
ชิด  หรือเกิดจากเหตุสุดวสิัยของผูข้บัข่ียานพาหนะนั้น ๆรวมทั้งการควบคุมพนกังานขบัรถใหอ้ยูใ่น
ภาวะท่ีสามารถขบัรถและใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                                                           

1สวนีย ์ฉ ่าเฉลียว, 2555. 
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 การคุม้ครองความเสียหายของผูโ้ดยสารท่ีไดรั้บความเสียหายจากอุบติัเหตุ 
รถตูโ้ดยสารสาธารณะยงัมีปัญหาหลายประการ ตั้งแต่การพิจารณาการชดใชค้วามเสียหายใหก้บัผู ้
ประสบอุบติัเหตุจากการขนส่งโดยรถยนตโ์ดยสารสาธารณะมีการพิจารณาตามฐานานุรูป จึงขาด
ความเสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรม  โดยปัญหาและอุปสรรคตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ยงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั  และบางคร้ังยงั
ถือวา่เป็นการเพิ่มภาระใหก้บัประชาชน เพราะมีขั้นตอนยุง่ยากในการขอรับค่าชดเชยเยยีวยาความ
เสียหายและตอ้งมีการรอการพิสูจน์ความถูกผดิในคดีอาญาก่อน 
 ทั้งน้ี ผูโ้ดยสารท่ีประสบอุบติัเหตุยอ่มเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความคุม้ครอง 
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 และหากรถตูโ้ดยสารสาธารณะนั้นไดมี้
การท าประกนัภยัไว ้ผูป้ระสบอุบติัเหตุจะไดรั้บการคุม้ครองการชดเชยเยยีวยาจากอุบติัเหตุนั้น  แต่
ในการชดเชยเยยีวยาจากอุบติัเหตุกรณีผูป้ระสบอุบติัเหตุรถตูโ้ดยสารสาธารณะนั้น มกัประสบ
ปัญหาในการไดรั้บความช่วยเหลือหลายประการ ทั้งในส่วนของการขาดความรู้เร่ืองสิทธิของ
ผูโ้ดยสารท่ีประสบเหตุท่ีจะไดรั้บการชดเชยเยยีวยาท่ีไม่เป็นธรรมจากบริษทัประกนัภยัและ
ผูป้ระกอบการขนส่งรถตูโ้ดยสารสาธารณะ รวมถึงการขาดค าแนะน าในกรณีท่ีเป็นคดีความ
ฟ้องร้องในชั้นศาล 
 ปัญหาการใหบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะนั้น  ปัจจุบนัรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 
ท่ีพบจะอยูใ่นสภาพท่ีมีอยูม่ากทั้งท่ีท าถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย มาตรฐานรถตูแ้ตกต่างกนัไป
ตามลกัษณะของผูป้ระกอบการ ดงันั้น เพื่อใหค้วามคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะใหมี้
ความปลอดภยัควรมีการก าหนดระเบียบกฎหมายเพิ่มเติมใหช้ดัเจนข้ึน และใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ปฏิบติัตามกฎหมายโดยเคร่งครัด  เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจดา้นความปลอดภยัและสร้างความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 
 จากการศึกษาปัญหามาตรการทางกฎหมายการคุม้ครองผูโ้ดยสารรถตูโ้ดยสาร
สาธารณะนั้น ท าใหท้ราบถึงมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ ท่ีมีปัญหาในการบงัคบัใชแ้ละผลกระทบ
ของปัญหากฎหมายนั้น ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่ง พนกังานขบัรถตูโ้ดยสาร
สาธารณะ โครงสร้างของรถตูโ้ดยสารและอุปกรณ์ 
ส่วนควบของรถตูโ้ดยสารสาธารณะ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ียอ่มส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของ
ผูโ้ดยสารในการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ ซ่ึงเม่ือไดท้  าการวเิคราะห์มาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูโ้ดยสารรถตูโ้ดยสารสาธารณะแลว้ 
ผูศึ้กษาขอสรุปและเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนเพื่อจะไดเ้ป็น
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ประโยชน์ต่อการน าไปพฒันามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูโ้ดยสารรถตูโ้ดยสาร
สาธารณะดงัต่อไปน้ี 
 1. ปัญหาดา้นการคุม้ครองของผูโ้ดยสารซ่ึงเป็นผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ  
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในเร่ืองการคุม้ครองผูโ้ดยสารรถตูโ้ดยสารสาธารณะ กล่าวคือ 
ตามพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 การก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะขออนุญาตเป็นผู ้
ประกอบกิจการขนส่ง ในเบ้ืองตน้จะตอ้งมีการก าหนดคุณสมบติัของผูป้ระกอบการในการขอ
อนุญาตเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่ง และหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจขนส่งในการใหบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะไม่วา่ผูข้ออนุญาตจะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล หา้งหุน้ส่วน หรือบริษทั จะพบวา่กฎหมายดงักล่าวยงัไม่ไดใ้หค้วามส าคญั
ในเร่ืองการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคุณสมบติัในดา้นจริยธรรมและความเหมาะสมใน
การประกอบวชิาชีพใหบ้ริการแก่ประชาชนของผูข้ออนุญาตประกอบธุรกิจซ่ึงเป็นหลกัเกณฑ์
ส าคญั  โดยผูท่ี้ประกอบกิจการใหบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ กล่าวคือจะตอ้งเป็นผูมี้ประวติัท่ีดี
ในการประกอบกิจการขนส่ง  มีการส ารองเงินทุนขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนดเพื่อใชเ้งินดงักล่าว
ในการบ ารุงรักษารถตูโ้ดยสารสาธารณะไวใ้นการประกอบกิจการขนส่งและผูป้ระกอบกิจการ
ขนส่งตอ้งมีคุณสมบติัเหมาะสมในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นมาตรการคุม้ครองความปลอดภยั
ของผูใ้ชบ้ริการ อนัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการและเป็นการสร้างมาตรฐานความ
ปลอดภยัของธุรกิจรถตูโ้ดยสารสาธารณะใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน นอกจากนั้นผูป้ระกอบ
กิจการขนส่งใหบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจขนส่งแลว้ 
ใบอนุญาตดงักล่าวจะมีอายเุจด็ปี   ในการพิจารณาหลกัเกณฑก์ารต่อใบอนุญาตใหแ้ก่ผูป้ระกอบ
กิจการธุรกิจต่อไปนั้น มิไดมี้การพิจารณาประวติัการใหบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะท่ีผา่นมาวา่มี
ผูป้ระกอบกิจการขนส่งมีการกระท าผดิระเบียบกฎหมาย หรือการใหบ้ริการท่ีเอาเปรียบผูใ้ชบ้ริการ
ท่ีเป็นผูโ้ดยสารหรือไม่อยา่งไร 
 2. ปัญหาในเร่ืองความปลอดภยัของผูโ้ดยสารรถตูโ้ดยสารสาธารณะในปัจจุบนันั้น 
จากลกัษณะของรถตูท่ี้ใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสาร ผูป้ระกอบกิจการบางรายจะมีการดดัแปลงรถตูม้า
ใชข้นส่งผูโ้ดยสารเพื่อใหไ้ดจ้  านวนผูโ้ดยสารมากข้ึน ส่งผลใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัของผูโ้ดยสาร 
จึงจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดมาตรฐานความคุม้ครองในเร่ืองความปลอดภยัของรถตูใ้หมี้ความ
เหมาะสมและมีความชดัเจนใหค้วามรู้ดา้นกฎหมายและมีการตรวจสอบรถตูข้องผูป้ระกอบกิจการ
สม ่าเสมอ ถึงแมปั้จจุบนัประเทศไทยจะมีพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยมีการ
ก าหนดใหร้ถโดยสารท่ีใชใ้นการขนส่งตอ้งมีความมัน่คงแขง็แรง และมีกฎกระทรวงฉบบัท่ี 60 ขอ้ 
1 ก าหนดในเร่ืองความแขง็แรงและก าหนดในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างของตวัรถตูโ้ดยสารเอาไว ้
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แต่เร่ืองมาตรฐานโครงสร้างรถและความแขง็แรงของโครงสร้างรถตูข้องไทยนั้น ยงัไม่ไดมี้การ
ก าหนดมาตรฐานวา่ตอ้งมีความมัน่คงแขง็แรงเพียงใด จึงเกิดช่องวา่งในการก าหนดมาตรฐานในการ
ผลิตโดยไม่ไดมี้การทดสอบความแขง็แรงเชิงวสัดุ ซ่ึงส่งผลต่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร  ดงันั้น 
จึงควรมีการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัเร่ืองโครงสร้างของรถตู ้โดยมีการก าหนดรายละเอียด
มาตรฐานความแขง็แรงของวสัดุและความแขง็แรงของโครงสร้างรถตู ้และควรมีมาตรการทดสอบ
โครงสร้างรถตูโ้ดยสารเม่ือเกิดมีเหตุการณ์ร้ายแรงอนัเกิดจากอุบติัเหตุเพื่อหาสาเหตุท่ีชดัเจน  
 ในเร่ืองความมัน่คงแขง็แรงของท่ีนัง่ผูโ้ดยสารและการดดัแปลงเพิ่มเติมจ านวนท่ีนัง่
ผูโ้ดยสารนั้นยงัไม่มีมาตรฐานในการทดสอบความแขง็แรง จึงอาจส่งผล 
ต่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร อีกทั้งในส่วนท่ีนัง่ของรถตูโ้ดยสารเม่ือมีการดดัแปลงเพิ่มเติม
จ านวนท่ีนัง่ผูโ้ดยสารข้ึนมาก็ไม่มีความแขง็แรง เน่ืองจากท่ีนัง่จะเป็นท่ีนัง่  
แบบเสริม หรือท่ีนัง่มีขนาดเล็กกวา่ตวัของผูโ้ดยสารและท่ีนัง่นั้นจะติดกบัประตูรถ  
อีกทั้งจุดเช่ือมต่อท่ีนัง่กบัโครงสร้างรถก็ไม่มีมาตรฐานเน่ืองจากการเพิ่มเติมท่ีนัง่ดงักล่าวเป็นการ
กระท าท่ีผดิกฎหมาย นอกจากการติดตั้งเพิ่มจ านวนท่ีนัง่โดยผดิกฎหมายแลว้ 
ยงัเป็นการเพิ่มน ้าหนกัของรถโดยผดิกฎหมายอีก ส่ิงเหล่าน้ียอ่มส่งผลต่อความปลอดภยัของ
ผูโ้ดยสาร โดยผูป้ระกอบกิจการขนส่งไม่ค  านึงถึงความปลอดภยัของผูโ้ดยสารแต่กลบัเป็นการเอา
เปรียบผูโ้ดยสารเพียงหวงัใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน ซ่ึงตามพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้
วางหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัจ านวนท่ีนัง่ไวใ้นมาตรา 31 (4) ไวว้า่ หา้มท่ีจะเพิ่มเติมจ านวนท่ีนัง่ และตาม
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 60 (พ.ศ. 2552) ท่ีวา่จะตอ้งมีอุปกรณ์และส่วนควบมีความมัน่คงแขง็แรง ซ่ึง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่ไดมี้มาตรการท่ีก าหนดมาตรฐานไวใ้นการทดสอบความแขง็แรงของท่ีนัง่
ผูโ้ดยสารไวแ้ต่อยา่งใด และถึงแมปั้จจุบนัจะมีมาตรการการติดตั้งเขม็ขดันิรภยัก็ไม่สามารถสร้าง
ความปลอดภยัแก่ผูโ้ดยสารเท่าท่ีควร เน่ืองจากเม่ือคาดเขม็ขดันิรภยัเขม็ขดันิรภยัจะยดึร้ังตวั
ผูโ้ดยสารกบัเบาะท่ีนัง่และท่ีนัง่ก็ยดึติดกบัโครงสร้างตวัรถ ซ่ึงหากมีการควบคุมในการดดัแปลง
เพิ่มเติมจ านวนท่ีนัง่และมีมาตรฐานการทดสอบความแขง็แรงของเกา้อ้ีรถตูโ้ดยสารสาธารณะ เม่ือมี
กรณีเกิดอุบติัเหตุข้ึนความแขง็แรงของท่ีนัง่ผูโ้ดยสาร ความแขง็แรงของจุดเช่ือมต่อท่ีนัง่กบั
โครงสร้างรถ และความแขง็แรงของจุดท่ีนัง่กบัเขม็ขดันิรภยัท่ีไดม้าตรฐานก็จะเป็นการลดความ
สูญเสีย และการบาดเจบ็จากอุบติัเหตุได ้
 3.ปัญหาในเร่ืองคุณสมบติัของผูท่ี้จะเป็นพนกังานขบัรถตามพระราชบญัญติัการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. 2522  พบวา่ในบทบญัญติัของกฎหมายไม่ไดร้ะบุโรคติดต่อ 
อนัเป็นท่ีรังเกียจไวว้า่ หมายถึงโรคอะไรบา้ง เพียงแต่ไดก้ าหนดโรคตอ้งหา้มในการขอรับ
ใบอนุญาตขบัรถไวเ้พียงบางโรค คือ ตอ้งไม่เป็นโรคติดต่ออนัเป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นบุคคลท่ี
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วกิลจริต ไม่ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดหรือวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท  
ซ่ึงถือวา่ไม่เพียงพอต่อการป้องกนัภยัในการขบัรถ เน่ืองจากมีบางโรคท่ีเป็นอุปสรรคและเป็น
อนัตรายต่อการขบัรถและเป็นโรคท่ียงัไม่ไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎหมาย ไดแ้ก่  
โรคลมชกั โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง ซ่ึงโรคดงักล่าวเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคต่อการขบัรถของ
พนกังานขบัรถตูโ้ดยสารสาธารณะ เพราะหากมีอาการก าเริบข้ึนมาขณะพนกังานก าลงัขบัรถ ยอ่ม
ส่งผลกระทบต่อสังคมซ่ึงก่อใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัหรือเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน  
 นอกจากน้ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
เร่ืองชัว่โมงการท างานของพนกังานขบัรถ จะพบวา่กล่าวไวเ้พียงกวา้ง ๆ วา่การคุม้ครองแรงงานใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีขบัรถในรอบยีสิ่บส่ีชัว่โมงหา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาต 
เป็นผูข้บัรถปฏิบติัหนา้ท่ีขบัรถติดต่อกนัเกินส่ีชัว่โมงนบัแต่ขณะเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีขบัรถ และถา้ใน
ระหวา่งนั้นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถไดพ้กัติดต่อกนัเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่คร่ึงชัว่โมงก็ให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีขบัรถต่อไปไดอี้กไม่เกินส่ีชัว่โมงติดต่อกนั จึงเห็น 
ไดว้า่เร่ืองดงักล่าวกฎหมายยงัไม่ไดก้  าหนดระเบียบไวอ้ยา่งชดัเจน 
 4.ปัญหาในเร่ืองการใหค้วามคุม้ครองความเสียหายแก่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการ
ใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ ผูศึ้กษาพบวา่ ยงัมีปัญหาอยูห่ลายประการ ดงัน้ี 
  4.1 ปัญหาในการเขา้ถึงสิทธิของผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการขนส่งโดยสาร
สาธารณะ กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะโดยทัว่ไปนั้น จะไม่ทราบถึงขอ้มูล
เก่ียวกบัการใชบ้ริการยนตโ์ดยสารสาธารณะมากท่ีเท่าควร รวมทั้งจะไม่ทราบถึงสิทธิ หนา้ท่ี และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีตนจะตอ้งปฏิบติัในการท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนจาก
อุบติัเหตุ เป็นเหตุใหผู้เ้สียหายตอ้งยอมรับตามขอ้เสนอท่ีบริษทัประกนัภยัหรือผูป้ระกอบธุรกิจ
ขนส่งรถยนตโ์ดยสารสาธารณะก าหนดให ้แมค้่าเสียหายตามขอ้เสนอดงักล่าวนั้นจะไม่เพียงพอต่อ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ ก็ตาม 
  4.2 ปัญหาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม กล่าวคือ เม่ือเกิดความ
เสียหายข้ึนจากการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
ความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ก าหนด โดยส่วนแรกจะ
เป็นค่าเสียหายเบ้ืองตน้ท่ีไม่ตอ้งรอการพิสูจน์ความผดิและในส่วนท่ีสอง จะเป็นส่วนท่ีเกินกวา่
ค่าเสียหายเบ้ืองตน้ท่ีผูป้ระสบภยัหรือทายาทจะไดรั้บโดยเร็วหลงัจากมีการพิสูจน์ความถูกผดิแลว้ 
นอกจากน้ีผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายยงัมีสิทธิฟ้องคดีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผูท่ี้ตอ้งรับผดิ
ในทางแพง่เพิ่มเติมได ้ส าหรับความเสียหายท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 
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  จากการศึกษาพบวา่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชยข์องผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ มี
ปัญหาและอุปสรรคคือ เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนแก่ผูป้ระสบภยัจากรถโดยสารสาธารณะข้ึน 
ผูป้ระกอบการบริษทัรถจะเร่งรัดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อยติุการเรียกร้องค่าเสียหายทาง
แพง่และอาญา และจะมีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อรับค่าสินไหมทดแทนจ านวน
หน่ึงในขั้นตอนการเจรจากบับริษทัประกนัภยัอนัเป็นการตดัสิทธิท าใหผู้เ้สียหายดงักล่าวนั้นไม่
สามารถไปฟ้องด าเนินคดีเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยไ์ดอี้ก อนั
ท าใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมและซ ้ าเติมความเสียหายใหแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งไดรั้บความเสียหายมากยิง่ข้ึน 
  4.3 ปัญหาในการเรียกร้องค่าเสียหายตามพระราชบญัญติัการจนส่งทางบก พ.ศ. 
2522 โดยกฎหมายดงักล่าว ไดบ้ญัญติัคุม้ครองผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการขนส่งโดยสาร
สาธารณะไวใ้นมาตรา 56 โดยก าหนดวา่ หากเกิดความเสียหายจากรถท่ีใชใ้นการขนส่ง ผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงเป็นเจา้ของรถนั้น จะตอ้งชดใชค้่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้แก่ผูเ้สียหายทาง
ร่างกายหรือทายาทในกรณีท่ีผูเ้สียหายถึงแก่ความตาย ความมุ่งหมายของกฎหมายน้ีก็เพื่อคุม้ครอง
เบ้ืองตน้แก่ผูเ้สียหายจากรถท่ีใชข้นส่งของผูป้ระกอบกิจการขนส่ง ค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ ซ่ึงผูป้ระกอบ
กิจการขนส่งตอ้งจ่าย ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชใ้นการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ระหวา่ง
การรักษาพยาบาล และหรือค่าปลงศพ ส่วนจ านวนจะมากนอ้ยเท่าใด พิจารณาตามความร้ายแรง
ของความเสียหาย ทั้งน้ีตามอตัราท่ีกระทรวงคมนาคมก าหนดในกฎกระทรวง  
 แต่เน่ืองจากการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวยงัไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกฎหมาย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองของการชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดจากการขนส่ง เพราะในทางปฏิบติัเม่ือรถ
ของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งไดก่้อใหเ้กิดความเสียหายแก่ร่างกาย หรือชีวติของ
บุคคลใดแลว้ ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายเหล่านั้นจะไปใชสิ้ทธิเรียกค่าเสียหายตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 หรือไปใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผูท่ี้กระท า
ละเมิดแก่ตนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์ากกวา่ท่ีจะใชสิ้ทธิเรียกร้องตาม
พระราชบญัญติัขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซ่ึงปัจจุบนัมีความซ ้ าซอ้นกบัพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ 
พ.ศ. 2535 ไม่ไดน้ ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์   
  เม่ือท าการศึกษาวเิคราะห์ปัญหากฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการ 
ในการคุม้ครองผูโ้ดยสารรถตูโ้ดยสารสาธารณะแลว้ จึงขอเสนอแนะแนวทางทางดา้นกฎหมายเพื่อ
เป็นการควบคุมผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งรถตูโ้ดยสารสาธารณะ พนกังานขบัรถตูโ้ดยสาร
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สาธารณะ และการคุม้ครองดา้นความปลอดภยัแก่ผูโ้ดยสารรถตูโ้ดยสารสาธารณะ และการเยยีวยา
เบ้ืองตน้แก่ผูเ้สียหายจากอุบติัเหตุการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ  ดงัต่อไปน้ี  
 1. เห็นควรแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาการออกใบอนุญาตรวมถึงการต่อใบอนุญาตโดยให้
พิจารณาถึงประวติัของผูป้ระกอบการขนส่ง ซ่ึงประวติัจะตอ้งเป็นประวติัท่ีดีไม่มีการกระท า
ความผดิอาญาร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษในการประกอบอาชีพเก่ียวกบั 
การใหบ้ริการขนส่งคนโดยสาร เป็นตน้ โดยตอ้งก าหนดคุณสมบติัในเร่ืองความเหมาะสมในการ
ประกอบอาชีพไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และควรมีการก าหนดเงินทุนส ารองขั้นต ่า
ตามท่ีกฎหมายก าหนดตลอดระยะเวลาท่ียงัคงประกอบกิจการเพื่อใชเ้งินดงักล่าวในการดูแล
บ ารุงรักษารถตูโ้ดยสารสาธารณะใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีมีประสิทธิภาพส าหรับพร้อมใชง้านในการ
บริการขนส่งผูโ้ดยสาร  
 2. เห็นควรแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานความปลอดภยัทางดา้นโครงสร้างตวัถงัรถและอุปกรณ์ 
ส่วนควบรถตูโ้ดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสารสาธารณะ โดยใหมี้การก าหนด
มาตรฐานความปลอดภยัในการทดสอบความแขง็แรงของโครงสร้างรถโดยสาร ความแขง็แรงของ
เบาะท่ีนัง่รถตูโ้ดยสาร ก าหนดอายกุารใชง้านหรือระยะทางการใชง้านยางรถตู ้รวมถึงระบบหา้มลอ้
ท่ีท าใหย้างรถตูแ้ละระบบหา้มลอ้หมดสภาพการใชง้าน เพื่อเป็นมาตรฐานป้องกนัอุบติัเหตุแก่
ผูโ้ดยสาร โดยใหส้ านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมออกขอ้ก าหนดใหบ้งัคบัโครงสร้าง
ของรถโดยสารตอ้งมีมาตรฐานความปลอดภยัตามพระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 และควรมีการก าหนดมาตรการทดสอบโครงสร้างของรถตูโ้ดยสารเม่ือเจอสถานการณ์ท่ี
เลยร้ายท่ีสุด โดยใหก้รมการขนส่งทางบกเป็นผูก้  าหนดมาตรฐานและการบงัคบัใชท่ี้ชดัเจน และใน
การตรวจสภาพรถตูโ้ดยสารประจ าทางควรแยกตรวจต่างหากกบัรถยนตท์ัว่ไป โดยตอ้งมีการตรวจ
โดยละเอียดถึงสภาพความมัน่คงแขง็แรงของอุปกรณ์ส่วนควบของรถและหากพบขอ้บกพร่องตอ้ง
ใหมี้การแกไ้ขทนัทีหรือมีค าสั่งหา้มใชจ้นกวา่จะไดมี้การปรับปรุงใหมี้สภาพพร้อมใชง้านอยา่ง
แทจ้ริง 
 3. เห็นควรแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะเป็นพนกังานขบัรถตูโ้ดยสารสาธารณะ โดยควรท่ี
จะระบุโรคติดต่ออนัเป็นท่ีรังเกียจไวใ้หมี้ความชดัเจนวา่หมายถึงโรคอะไรบา้ง และควรก าหนดโรค
ตอ้งหา้มในการขอรับใบอนุญาตขบัรถเพิ่มเติม เน่ืองจากโรคท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  นั้นไม่เพียงพอต่อการป้องกนัภยัในการขบัรถ  ซ่ึงโรคบางอยา่งยอ่มเป็น
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อุปสรรคต่อการขบัรถซ่ึงโรคท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎหมายน้ีมีอีกหลายโรค เช่น โรคลมชกั โรคหวัใจ 
โรคความดนัโลหิตสูง  เป็นตน้ซ่ึงโรคดงักล่าวเหล่าน้ียอ่มเป็นอุปสรรคต่อการขบัรถของพนกังาน
ขบัรถตูโ้ดยสารสาธารณะ ซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบต่อชีวติ และความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร  และหาก
เกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนยอ่มส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ดงันั้นในการขอรับใบอนุญาตขบัรถตู้
โดยสารสาธารณะควรมีหลกัเกณฑใ์นการขอรับใบอนุญาตท่ีแยกต่างหากจากการขอรับใบอนุญาต
ขบัข่ีรถยนตท์ัว่ไป โดยมีการเพิ่มการตรวจโดยละเอียดถึงคุณสมบติั ความเหมาะสมทางวชิาชีพของ
พนกังานขบัรถตูโ้ดยสาธารณะ ไม่วา่จะเป็นทางดา้นสุขภาพของพนกังานขบัรถ อายขุั้นต ่าของ
พนกังานขบัรถ ความสามารถในการขบัรถ พฤติกรรมการกระท าความผดิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัรถ
ส่งผูโ้ดยสารซ่ึงพนกังานขบัรถไดเ้คยกระท ามาก่อน  
 4. เห็นควรเพิ่มบทก าหนดความผดิตามมาตรการลงโทษผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ
รถตูโ้ดยสารประจ าทางในปัจจุบนันั้น ตามพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จากบท
ก าหนดมาตรการลงโทษ และอตัราโทษดงักล่าวนั้น จะเห็นไดว้า่โดยส่วนใหญ่นั้นเป็นความผดิท่ีมี
โทษปรับสถานเดียว ซ่ึงก าหนดเพียงอตัราโทษดงักล่าวก าหนดเพียงอตัราค่าปรับขั้นสูงไวแ้ต่มิได้
ก าหนดอตัราโทษขั้นต ่า ท าใหผู้มี้อ  านาจเปรียบเทียบปรับใชดุ้ลยพินิจในการเปรียบเทียบปรับได ้ซ่ึง
ส่งผลใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร เพราะการใชดุ้ลพินิจดงักล่าวอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาในการเลือกปฏิบติัได ้และส่งผลใหผู้ ้
ประกอบธุรกิจซ่ึงมีรายไดสู้งไม่เกรงกลวัในการบงัคบัโทษ และพร้อมท่ีจะกระท าความผดิอยูเ่สมอ 
เน่ืองจากเป็นเพียงแค่โทษปรับ โดยบทลงโทษส่วนใหญ่ไม่มีการก าหนดบทลงโทษการเพิกถอน
ใบอนุญาตหรือปิดกิจการของผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะเพื่อใหมี้ความเกรง
กลวัในการบงัคบัโทษ และเกรงกลวัในการกระท าความผดิดงักล่าว 
 5.  เห็นควรตราบทบญัญติักฎหมายใหม่เก่ียวกบัความหมายค าศพัท ์“รถตูโ้ดยสาร
สาธารณะ” เน่ืองจากปัจจุบนัค าศพัทด์งักล่าวยงัไม่มีบทบญัญติัท่ีใหค้วามหมายในทางกฎหมาย ตาม
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ. 2522 จะมีความหมาย 
“รถ” แต่จะเป็นรถประจ าทางประเภทอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ รถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารสาธารณะ 
รถเมลร่์วม รถแทก็ซ่ี เหล่าน้ีเป็นตน้ แต่ยงัไม่มีค  าศพัทเ์ฉพาะตวัของ “รถตูโ้ดยสารสาธารณะ” วา่
หมายถึงรถประเภทใด มีลกัษณะอยา่งไร  มาตรฐานของรถตูค้วรมีลกัษณะอยา่งไร จึงควรท่ีจะมีการ
ก าหนดใหมี้กฎหมายดงักล่าวก าหนดมาตรฐานของรถตูโ้ดยสารสาธารณะใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 
เหมือนอยา่งรถโดยสารประเภทอ่ืน ๆ และเพื่อสามารถคดักรอง ตรวจสอบ และควบคุมการ
ประกอบธุรกิจขนส่งของผูป้ระกอบการ พนกังานขบัรถ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใหอ้ยูใ่นกฎ ระเบียบ
ของกฎหมาย เพื่อท าใหร้ถตูโ้ดยสารสาธารณะมีมาตรฐานดา้นความปลอดภยัอนัเป็นการคุม้ครอง
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ผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ เพื่อเกิดความมัน่ใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ และ
จะท าใหล้ดปัญหาดา้นอุบติัเหตุไดม้ากข้ึน 
 6. เห็นควรท่ีจะเพิ่มเติมพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก าหนดชัว่โมงการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
พนกังานขบัรถตูโ้ดยสารประจ าทางใหมี้รายละเอียดเก่ียวกบัชัว่โมงการท างานและชัว่โมงการ
พกัผอ่นต่อเน่ืองอยา่งชดัเจน โดยก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูป้ระกอบธุรกิจและพนกังานขบัรถตู้
โดยสารประจ าทางใหต้อ้งปฏิบติั และควรจดัใหมี้พนกังาน 
ผูต้รวจสอบความปลอดภยัตามสัดส่วนรถตูโ้ดยมีหนา้ท่ีตรวจสอบความปลอดภยัในการบริหาร
จดัการธุรกิจรถตูโ้ดยสารประจ าทางวา่คนขบัตอ้งท างานขบัรถวนัละก่ีชัว่โมง  
มีการพกัผอ่นเพียงพอหรือไม่ และก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีฝ่าฝืนขอ้ก าหนด 
ใหมี้ความชดัเจนวา่หากพนกังานขบัรถขบัเกินกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดหรือพกัผอ่นติดต่อกนันอ้ย
กวา่ท่ีก าหนดก็ใหพ้กัใชใ้บอนุญาตขบัข่ีก่ีปีก็ระบุไว ้และควรมีบทลงโทษ 
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการขนส่งดว้ย เพื่อใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งดงักล่าวเขา้มาช่วยกบั
ควบคุมดูแลความปลอดภยัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานขบัรถตูโ้ดยสารประจ าทางอยา่ง
เคร่งครัด หากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดงักล่าวไม่คอยสอดส่องควบคุมดูแล 
เม่ือรถตูเ้กิดอุบติัเหตุก็ควรท่ีจะถูกลงโทษดว้ย 
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