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รายงาน 

เวทีวิพากษขอเสนอเพื่อความปลอดภัยของเด็กในการใชรถจักรยานยนต 

วันจันทรที่ 20 กนัยายน  2553  เวลา 13.45  น. 

ณ  หอง 708 ช้ัน 7 อาคารเรยีนและปฏิบตักิารรวมดานการแพทย  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิดี 

 

 

ผูเขารวมวิพากษ  

1. นายปรีชา ชูทรัพย 

(ประธาน) 

คณะอนุกรรมการสรางความเขมแข็งชุมชนดานปองกันอุบัติภัย 

และสาธารณภัย  กปอ. 

2. ดร.เตือนใจ ฟุกุดะ 

(ประธาน) 

นักวิจัยอาวุโส  มหาวิทยาลัยนิฮอน ประเทศญ่ีปุน 

3. รศ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ 

(ผูดําเนินรายการ) 

หัวหนาศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและ 

ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก 

4. ศ.นพ.ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

5. ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

6. นายสมหวัง ทองขาว นักวิชาการขนสงชํานาญการ   สํานักสวัสดิภาพการขนสงทางบก   

7. นายปกรณ อนิวัตกูลชัย นักศึกษาปริญญาเอก  สถาบัน AIT Asian Institute of Technology 

8. พ.ต.อ.พงษสันต คงตรีแกว อาจารยคณะตํารวจศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

9. นายพรหมมินทร กัณธิยะ ผูอํานวยการสํานักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 

10. นายสุเทพ ขันธโสภา ผูจัดการสวนบริหารท่ัวไป บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 

11.นายสุรสิทธ์ิ ศิลปะงาม ผูจัดการมูลนิธิเมาไมขับ 

12.นายสุทัศน ชูรักษ ผช.ผจก.ท่ัวไปฝายสงเสริมขับขี่ปลอดภัย  บริษัท เอ.พี.ฮอนดา 

13.นายไพฑูณ อุปสิทธ์ิ ประธานกรรมการศนูยเตรยีมความพรอมปองกันภยับานเนินหัวโล  

จ.พิจิตร  

14.พญ.พิมพภา เตชะกมลสุข แพทยชํานาญการพิเศษ สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค   

15.คณุนงนุช ตันติธรรม ชํานาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุข  

สํานักโรคไมติดตอ  กรมควบคุมโรค  

 

16.คุณทัศนีย ศิลปบุตร  

 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิเคราะหนโยบายและแผน   

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและการจราจร  สนข. 

17.นายศักดิ์ชาย บุญสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ   

สํานักกิจการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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18.นายวิรัช อินทรัตน หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป  

สํานักงานเลขานุการ สาํนักการศกึษากรงุเทพมหานคร 

19.นายแสงไทย มีสุนทร  ชํานาญการพิเศษ สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

20.พ.ต.อ.ปรีดา เปยมวารี ผบก.ผก.  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

21.พ.ต.ท.วิรัช เสือสืบพันธ สว.จร. สน.พญาไท  

22.นางสุกัญญา เวชศิลป ผูเชียวชาญดานเด็ก  สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 

ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 

23.คุณวิยะดา โสภณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ   

สํานักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน (ปภ.) 

24.คุณดวงพร เฉินบํารุง  นิติกรปฏิบัติการ  

สํานักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน (ปภ.)  

25.คณุอัญชลี  สิทธิกุลธร นักวิชาการ  สํานัก 4 (สสส.) 

26.คุณศิริกุล กุลเลียบ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   คณะทํางานสนับสนุนการดําเนินงานปองกัน

ปญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนํารอง(สอจร.)   

27.นายอรณัย โตทวด หัวหนาแผนกบรรเทา มูลนิธิปอเตกต๊ึง  

28.นายณฐัวัตร กอนทอง  ผูชวยหัวหนากฎหมาย  มูลนิธิปอเตกต๊ึง 

29.คุณสุวรรณา ธุระพันธ Asian Transportation Research Society (ATRANS ) 

30.คุณนันทพร เนาวรัตนจําเนียร Asian Transportation Research Society (ATRANS ) 

31.คุณปณรสี ขอนพุดชา นักวิชาการ  ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 

32.นางสุดา ลาวัณยรัตนากุล ชุมชนซอยสวนเงิน  

33.นายศุภชัย บุหงาแดง ชุมชนซอยสุเหรา (เพชรบุรี7) 

34.นางพิมพา แดงเรือง ชุมชนซอยสุเหรา (เพชรบุรี7) 

35.คุณสุกัญญา จินประพัฒน ชุมชนซอยม่ันสิน   

36.นายอวยพร แสงนภา ชมุชนหลังกรมทางหลวง 

37.คุณอารี ดีเจริญ ชุมชนโคงรถไฟยมราช 

38.ร.อ.อนุรักษ พิลาสุข ชมุชนกองพล 1 รักษาพระองค 

39.นายชาญชัย นพรัตน ชุมชนซอยแดงบุหงา 

40.คุณอุไรวรรณ อิศรางกูล ณ อยุธยา  ชมุชนสระแกว 

41.นายเทพพล เครื่องจันทร ชมุชนวัดมะกอกสวนหนา 

42.คุณวันเพ็ญ แกนทองแดง ชุมชนจารุรัตน 

43.คุณปยะพร หาดทราย ชุมชน สน.พญาไท 

44.นายสุรชัย นุกิจ ชมุชนเคหะบางบัว 

45.คุณชฎาพร  วงศสระทอง   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กพัวซิวต่ิง-ล้ิมเซาะคิ้ม 
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46.คุณนภาพร  อาชวเจริญ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนสามัคคีคลองสองตนนุน 

47.คุณบังอร  ตงสาลี ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคูคต 

48.คุณมารีนา  มานวงศ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนราษฎรพัฒนา 

49.คุณกิตติมา  มีปญญา   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนรวมพัฒนาบานปา 

50.คุณนงนุช  อิมามี   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดารุสซุนนี 

51.คุณนาราภัทร งามศักดิ์กุล  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง 

52.นายไพฑูรย  ศรีแสง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปากนํ้าฝงเหนือ 

53.นายจตุรงค ศิริบรรณากูล แกนนําชมรมเด็กไทยปลอดภัย  

54.คุณรัตติการ วิเคียน กอง บก. นิตยสารบันทึกคุณแม 

55.คุณฉัตรรัศมี แกวมรกต จดหมายขาวสรางสุข (สสส.) 

56.คุณประชา พันธมานิต อาจารย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

57.คุณภากุลญา นิไชยโยค พยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

58.คุณเนตรนภา รัตนพิบูลย พยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

59.คุณวรวรรณ ธันยากร พยาบาล  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

60.นายภูมิเดชา วรกรรมพินิจ นักวิชาการศึกษา  สช.สป.ศธ. 

61.คุณธัญกานต สุรคุปต พยาบาล  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

62.คุณปานทิพย จันทรโชติ พยาบาล  งานอนามัยโรงเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพของประชากรไทย 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

63.คุณกมลรัตน กิตติพัฒนานนท พยาบาล งานการพยาบาลอนามัยชุมชน  

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

64.คุณงามตา รอดสนใจ ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก 

65.คุณประจวบ ผลิตผลการพิมพ ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก 

66.คุณกรวิการ บุญตานนท ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก 

67.คณุนุจนา กันแกว  ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก 

68.คุณศรีสุภา เพ็ชรจีนพะเนา ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก 

69.นายเกียรติศักดิ์ แสงสวาง ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก 

70.นายอภิชาติ มหิงสพันธุ ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก 

71.นายวุฒิพงษ เพิ่มมณีรัตน  ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก 

72.คุณสุพัฒตรา  อุประแกว  ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก 

73.คณุกรรณกิาร กาญจนานุกลู  

74.คุณอภิรมยฤดี สนองอุทัย  

75.คุณนฤมล เชื้อนิล   

76.คุณเพียงใจ หะวะนิช   

77.คณุกานต ฉลาดธัญญกิจ   
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78.คุณสุวัฒน จารุพินทุโสภณ  

 

และผูเขารวมอีกจํานวน 20 ทานจากหนวยงานทางการแพทย (เขียนชื่อไมชัดเจน จึงไมสามารถสะกดชื่อท่ีถูกตองได)  
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เร่ิมการวิพากษ เวลา 13.45 น. 

 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงทราบ 

1.1 กลาวเปดเวทีวิพากษ  และชี้แจงกําหนดการ  

 

วาระท่ี 2  เร่ืองเพื่อทราบ  

  2.1 บรรยายเรื่องพัฒนาการของเด็กและความปลอดภัยในการใชรถจักรยานยนต   โดย รศ.

นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ   

  (ไดสงสไลดประกอบการบรรยายของ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ ไปทางอีเมลของ

ผูเขารวมบางทานแลว  หากทานใดตองการสไลดดังกลาว โปรดแจงอีเมลของทานมาท่ีคุณกรวิการ 

zunsha@hotmail.com ) 

 

  2.2 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ  นําเสนอขอเสนอเพื่อความปลอดภัยของเด็กในการใช

รถจักรยานยนตจาํนวน 3 ขอ พรอมเห็นดวยท้ัง 3 ขอ และนําเขาสูการแสดงความเห็นของผูเขารวม  

 

 ความปลอดภัยขั้นสูง ความปลอดภัยขั้นตํ่า 

เพื่อหาจุดลงตัวระหวางสิทธิความปลอดภัย

ในเด็กและความจําเปนในการดําเนินชีวติ 

ทารก : แรกเกิด -1 ป • ไมอนุญาตใหทารกและเด็กอายุ

นอยกวา 2 ปโดยสาร

รถจักรยานยนต 

• เพิ่มการวิจัยทางหลักกลศาสตร

เพื่อผลิตนวัตกรรมปองกันการ

บาดเจ็บท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก

ทารกและเด็กอายุนอยกวา 2 ป 

อันประกอบดวย หมวกนิรภยั ท่ี

น่ังนิรภัย หรือระบบยึดเหน่ียว

อ่ืนๆ รวมกับการจํากัดความเร็ว

รถ เพื่อการเดินทางอยาง

ปลอดภัยของเด็กวัยน้ีในอนาคต 

• ออกแบบรถสามลอมีท่ีน่ังเฉพาะ

สําหรับผูโดยสาร มีโครงสรางหอง

ผูโดยสารท่ีปกปองผูโดยสารได

ระดับหน่ึง และใชเข็มขัดนิรภัย

รวมกับท่ีน่ังนิรภัยท่ีใชกับรถยนต

เปนระบบยึดเหน่ียวเด็ก เพื่อปองกัน

เด็กหลุดออกจากหองผูโดยสารเม่ือ

เกิดอุบัติเหตุ 

(ในกรณีเด็ก 9 เดือนขึ้นไป อาจสวม

หมวกนิรภยัจักรยานเปน

อุปกรณเสริมเพิ่มเติม)  

 

เด็กเล็ก /เด็กกอนวัย

เรียน : 2-6 ป  

• ไมอนุญาตใหเด็กเล็ก /เด็กอายุตํ่า

กวา 6 ป โดยสารรถจักรยานยนต 

โดยมีกฎหมายหามโดยสารอยาง

• เด็กอายุ 2 - 6 ปใหโดยสารไดเฉพาะ

เม่ือเด็กสามารถเหยียบบนท่ีวางเทา

ได โดยตองใชอุปกรณเสริมความ

mailto:zunsha@hotmail.com�
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ชัดเจน  

• เพิ่มการวิจัยทางหลักกลศาสตร

เพื่อผลิตนวัตกรรมปองกัน

บาดเจ็บท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก

วัยน้ี   เชน หมวกนิรภัย ท่ีน่ัง

นิรภัย   อยางไรก็ตามท่ีน่ังนิรภัย

และระบบยึดเหน่ียวเด็กเพื่อ

ปองกันการตกจาก

รถจักรยานยนตน้ัน หากติดต้ัง

บนรถจักรยานยนตโดยปราศจาก

โครงสรางโลหะแข็งแรง

ลอมรอบผูโดยสาร อาจทําใหเด็ก

ไดรับบาดเจ็บมากขึ้นเม่ือเกิด

อุบตัเิหตุแบบชนกระแทก 

เน่ืองจากเด็กจะถูกกระแทกดวย

โมเมนตัมท่ีมากขึน้ (นํ้าหนักตัว

เดก็รวมกับนํ้าหนักรถจักรยานยต

ท่ียึดติดกันไว) 

 

ปลอดภัยท่ีมีอยูทุกครั้งท่ีโดยสาร

รถจักรยานยนต ไดแก 

- หมวกนิรภยั : มีหมวกนิรภยัท่ี

พอดีกับศีรษะของเด็ก 

- เครื่องแตงกาย : กางเกงขายาว

เปนสิ่งจําเปนท่ีเด็กตองสวมใส

เพื่อปองกันบาดเจ็บท่ีขาในกรณี

เกิดอุบัติเหตุ, ไมควรใส

กระโปรงหรือกางเกงขาสั้น 

- รองเทา : สวมรองเทาหุมขอท่ี

ผลิตจากยาง /หนัง เพื่อปองกัน

บาดเจ็บท่ีเทาในกรณีเกิด

อุบัติเหตุ 

- มีระบบยึดเหน่ียวเด็กปองกัน

การตก ขั้นตํ่าตองมีเข็มขัดยึด

เหน่ียวผูโดยสารเด็กไวกับผูขับ

ขี่  

• ผูขับขี่ตองมีใบขับขี่เฉพาะสําหรับ

การรับผูโดยสารเด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 

ซึ่งตองผานการทดสอบการดูแล

ผูโดยสารเด็กกอน  

เด็กอายุ 6 - 15 ป • ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 15 

ป ขับขี่รถจักรยานยนต 

• หามเด็กท่ีไมสามารถวางเทาบน

ท่ีวางเทา โดยสาร

รถจักรยานยนต 

• ตองใชอุปกรณเสริมความ

ปลอดภัยท่ีมีอยูท้ังหมดไดแก 

หมวกนิรภัย เสื้อแขนยาว กางเกง

ขายาว  รองเทาหุมขอ 

• ผูขับขี่ตองมีใบขับขี่เฉพาะ

สําหรับการรับผูโดยสารเด็กอายุ

ตํ่ากวา 12 ป ซึ่งตองผานการ

ทดสอบการดูแลผูโดยสารเด็ก

• ตองติดต้ังท่ีน่ังท่ีออกแบบมาเปน

พิเศษสําหรับเด็กท่ีเทาไมสามารถ

วางบนท่ีวางเทาได 

• ออกแบบหลักสตูรการอบรมความรู  

ควบคูไปกับการฝกทักษะการขับขี่ท่ี

ปลอดภัย และฝกการรับรูความเสี่ยง

ท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัย (เชนใน

เด็กอายุ 13 – 15 ป และ เด็กอายุ 16 - 

18 ป) โดยมีเง่ือนไข ...  

- มีผูควบคุมทุกครั้งในการขับขี่

ชวงแรกๆ ของเด็ก (โดยเฉพาะ

ในชวง 2-3 เดอืนแรกของการ

ขับขี่) 
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กอน - จํากัดความเสี่ยง (เชน ถนนท่ีขับ

ขี่, หามขบักลางคนื, ไมใหมีเด็ก/

เพื่อนซอนทาย) 

 

วิธีการดังกลาวน้ี จะทําใหเด็กและเยาวชนลด

ความสนใจ และชะลอการเริ่มเปนผูขับขี่  อัน

จะสงผลใหลดอัตราการบาดเจ็บและตายใน

เด็กกลุมน้ี   
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วาระท่ี 3 เร่ืองการวิพากษโดยผูเขารวม  

3.1 มีผูแสดงความเห็นจํานวน 19 ทาน (จากผูเขารวมท้ังหมด 93 ทาน)  

 

ศ.นพ.ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  กลาววา  

“ ผมขอชื่นชมวางานน้ีกําลังปกปองผูออนแอ  ผมถือวาผูท่ีใชจักรยานยนต /บุคคลคนเดินเทาใน

ประเทศไท ยน้ันคือผูท่ีดอยโอกาส ไมวาเ ขาจะรวยหรอืจนก็ตาม  เพราะเราทราบดีวาถาขึ้นบนหลังจักรยานยนต

เม่ือไหรแลวมีโอกาสท่ีจะตายเปนรอยเทาของพวกท่ีอยูบนรถไฟ   

ประเด็นท่ี 1 ถาเราไมสามารถเปล่ียนบริบทในแงของครอบครัวเดี่ยว ซึ่งชัดเจนวาเรื่องน้ีเราก็แตะ

ตองไมได สังคมไมมีวันท่ีจะหันไปสูครอบครัวขยายเม่ือเขามาสูครอบครัวเดี่ยว ในสภาพของระบบการจราจร

ขนสงท่ีไมเอ้ืออํานวยใหมีระบบโดยสารสาธารณะท่ีปลอดภัย คนก็เลยถูกบีบใหใชจักรยานยนตโดยปริยาย รวมท้ัง

ผังเมืองท่ีออกแบบมาแลวสงเสริมใหคนเดินทางโดยไมจําเปน เชน เด็กๆอาจจะตองน่ังรถไกลถึง 10 กิโลเมตรเพื่อ

ไปโรงเรียน ในขณะท่ีในเมืองนอกแคขามถนนก็ถึงโรงเรียน  เรื่องมลภาวะท่ีกระทบตอสุขภาพ เชน หอบหืด  และ

อ่ืนๆตามมา ประเด็นเหลาน้ีมันนํามาสูปญหาท่ี อ.อดิศักดิ์ อยากเห็นการเปล่ียนแปลง 

ประเด็นท่ี 2  ถาจะเปล่ียนแปลงไปตามขอเสนอของ อ.อดิศักดิ์ วาบรรทดัฐานของสังคมขณะน้ีไม

ยอมรับเพราะเราอยูกับส่ิงน้ีมานานเหลือเกิน   ถาวันน้ีผมถูกหามวาไมสามารถ นําลูก 2 ขวบขึ้นจักรยานยนตได ผม

ก็จะถามรัฐบาลวามีทางเลือกอะไรใหผม?  หรือเวลาลูกไมสบาย  ผมก็ตองนําลูกไปโรงพยาบาล แลวจะใหผมทํา

อยางไร?  ถาเราไมมีคําตอบใหกับสิ่งเหลาน้ีก็จะลําบาก   

อ.อดิศักดิ์ เสนอเรื่องกฎหมายท้ังในแงของการหามและการออกกระบวนการท่ีจะทําใหการได

ใบขับขี่ยากขึ้นเรื่อยๆ โดยตรรกกะแลวผมเห็นดวย และโดยหลกัฐานจํานวนหน่ึงที่ อ.อดิศักด์ิเสนอผมก็เห็นดวย  แต

ทุกวันน้ีเราก็รูดีวาหมวกนิรภัยมีปญหาเรื่องการบังคับใช (ยกเวนในกรุงเทพและเมืองใหญๆไมก่ีเมือง ) ซึ่งก็ตองเห็น

ใจตํารวจ เพราะเ ขาอยูในบริบทท่ีพึ่งพาอาศัยกับชาวบาน  และใชจับท้ังๆท่ีบรรทัดฐานของสังคมไมยอมรับ  อ.อดิ

ศักดิ์เสนอวาใหพอแมเปนคนกํากับดูแลเด็ก ท่ีใชจกัรยานยนตตอน 13 ขวบ  ในหลักการผมเห็นดวย แตมองไมเห็น

ความเปนไปไดในทางปฏิบัติภายใตวิถีชีวิตท่ีตองปากกัดตีนถีบในปจจุบัน  

อยางไรก็ตาม ขอเสนอแนะของ อ.อดิศักดิ์ ผมถือวาเปนประตูไปสูส่ิงที่ใหญกวา หมายถึงวาถาเรา

สามารถทําใหขอเสนอน้ีทําใหเกิดเวทีสาธารณะท่ีใหญกวาน้ี  มีผูมีสวนไดเสียมากกวาน้ี มาพูดกัน ใชหรือไมวา

เพราะผังเมืองของเราไมเปนใจ   หรือระบบขนสงสาธารณะของเรามีปญหา  มีงานวิจัยกอนหนาน้ีสัก 30 ป   รพ.

วชิระกับ รพ.ศิริราช รวมทําการศึกษาใน กทม.พบวา แมแตรถรับสงนักเรียนท่ีเราเรียกวารถตู  ก็ยังมีความปลอดภัย

มากกวารถเกงท่ีพอแมพาลูกไปโรงเรียน (ใน กทม.)  ถาเราจะสงเสริมใหระบบน้ีเกิดขึ้นน้ัน เราจะมีขอเสนอแนะอ่ืน

ดีไหม? เชน  รัฐจะตองเขาไปอุดหนุนเพื่อใหผูดอยโอกาสเขาถึงบริการพวกน้ี  ไมมีกําแพงทางดานเงินตราเขามากีด

ขวาง ขอจํากัดของขอเสนอแนะก็คือ ถาเผอิญมีหนวยงานท่ีเก่ียวของคลอยตามขอเสนอแนะของ  อ.อดิศักดิ์   เปนได

หรือไมวาสังคมก็จะถูกหันเหความสนใจไปสูเรื่องของจักรยานยนต  เพราะวามันแกปญหาเฉพาะหนาได  แตอยา

ลืมเรื่องของผังเมือง และระบบขนสงสาธารณะซึ่งเปนเรื่องใหญ   และพวกเราก็ทราบดีวากรุงเทพและปริมณฑล  

โครงการแสนลานทุมลงมาท่ีน่ี  แลวพื้นท่ีเมืองท่ีเหลืออีก 76 เมือง ก็อยูตามยถากรรม  น่ีคือความไมเทาเทียมกันใน

สังคม   
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ประเด็นท่ี 3  ผมชอบเรื่องสามลอปลอดภัย  ผมวาเรื่องน้ีมีทางเปนไปไดในทางการเมือง เพราะวา

เปนท่ีทราบกันดีในเชิงของการทองเท่ียว สามลอน้ันคือเอกลักษณการทองเท่ียวของไทย และโดยเทคโนโลยียาน

ยนตน้ัน  ผมเชื่อวามีความเปน ไปไดในการ ควบคมุปรบัปรงุความปลอดภยัของเทคโนโลยน้ีี  และอุตสาหกรรม

จักรยานยนตมีความไปไดเชนกันในการท่ีจะปรับปรุงทางเทคนิคท่ีจะลงทุนเพื่อเทียบกับนาโนคารของอินเดีย ผม

เชื่อวาเราสามารถทําสามลอไทย  และอาจจะราคาถูกกวานาโนคารของอินเดีย  และตีตลาดโลกได  สุดทายก็คือการ

อุดหนุนแทกซี่ รถตู เพื่อใหคนท่ีมีรายไดตํ่าสามารถเขาถึงไดน่ีเปนการแกปญหาเฉพาะหนา ”  

 

ร.อ.อนุรักษ พิลาสุข ชมุชนกองพล 1 รักษาพระองค  กลาววา  

“ขอแรกผมไมเห็นดวย   ในความเปนจริงเราไมสามารถท่ีจะใชบังคับได สิ่งเหลาน้ีเม่ือ ออกเปน

กฎหมายแลวในท่ีสุดเม่ือไมปฏิบัติตาม พอมีความผิดขึ้นมามันก็จะเกิดปญหาสองตอ อยางแรกเก่ียวกับกฎหมาย 

อยางท่ีสองการจราจรก็ไมดี  เราจะทําอยางไรที่จะหาวิธีการปองกันไดดีกวาการหาม  หามไปก็ทําไมได   

ขอที่ 2 ผมเห็นดวย  ที่เห็นดวยเพราะส่ิงเหลาน้ีมันจะไปรองรับเวลาเกิดอุบัติเหตขึ้นมา อยางที่  อ.

อดิศักดิ์พูดวา มันจะนําไปสูเรื่องของสินไหมทดแทนและการประกันชีวิต  มันจะนําไปสูการแกไขกฎหมาย 

พยายามท่ีจะใหมีใบอนุญาตขับขี่ต้ังแต 13 – 16 ป แตก็ควรคัดกรอง   

ขอที่ 3 ก็เห็นดวย  ปจจุบันน้ีเด็กมีพฤติกรรมท่ีอยากรูอยากเห็น เรียนรูจากสิ่งท่ีไดประสบอยู แถว

หลังคลองมักกะสัน ตอนเยน็จะมีแขงรถจักรยานยนต  แลวเด็กเหลาน้ีก็ไมมีใบขับขี่  ไมมีใบอนุญาตอะไรเลย เ ขา

มองเห็นชีวิตของเ ขาไรคารึไงไมทราบ อันน้ีเราตองดูลึกลงไปอีกวา สังคมชุมชนเห็นคาของชีวิตมากนอยเพียงใด  

เราควรเนนเรื่องความปลอดภัยใหมากขึ้น  เพราะเวลาผิดพลาดขึ้นมาจะมีปญหาหลายอยาง เพราะถาไมมีใบอนุญาต

ขับขี่ ก็ไมมีสิทธ์ิไดรับการประกัน เพราะฉะน้ันก็เปนการปองกันอีกทางหน่ึง ” 

 

ศ.ดร.พชิยั ธานีรณานนท คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  กลาววา  

“ ในสมัยโบราณ  เวลาออกศึกเราตองมีมาท่ีดีท่ีสุด พวกจอมทัพมีมาท่ีดีท่ีสุด  โอกาสรอด มาก  

เปรียบเทียบกับคนปจจุบัน   คนชั้นสูงมีสตางคก็จะขับรถเกงยี่หอดังๆ  เวลาชนก็จะมีแอรแบ็คออกมาปองกันไมให

เสียชีวิต ในทางกลับกันชนชั้นลางท่ีเปนไพรหรือพลทหารก็ขี่ลาหรือวาเดินเทาก็จะตายกอน   เหมือนกับคนปจจุบัน

ท่ีมีรายไดตํ่าก็จะตองขี่มอเตอรไซคก็จะตายกอนหรือตายมาก   

สถิติการขายมอเตอรไซคในเดือนมกราคมปน้ี  มีมอเตอรไซคขายอยู 150,700 คนั  ถาขายเทากัน

ทุกเดือน ปหน่ึงๆ จะมีมอเตอรไซคขายอยู 1.8 ลานคัน คัน หน่ึงประมาณ 40,000 บาท   มูลคาอยูท่ี 70,000 – 80,000  

ลานบาท มีกําไรเทาไรลองคิดดู?  คนตายจากมอเตอรไซคประมาณ 8,000 – 9,000 คนตอป /ทุกป บาดเจ็บและพิการ

จากมอเตอรไซคประมาณ 8 แสนคนตอป/ทุกป  มูลคาความเสียหายตอประเทศไทยปละประมาณ 2  แสนลานบาท /

ทุกป   
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ปญหาเด็กบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากมอเตอรไซค  สาเหตหลักๆก็คือเด็กน่ังมอเตอรไซคท่ีไมปลอดภัย 

เรากําลังพูดถึงวามอเตอรไซคไมปลอดภัย ขอ 3 พูดถึงวาคนขับไมปลอดภัย แต 2 ขอแรกเหมือนวาตัวรถ

มอเตอรไซคไมปลอดภัย เปาหมายของเราก็คือการจัดท่ีในการเดินทางของผูท่ีใชรถใชถนน การจัดใหมีการเดินทาง

ท่ีปลอดภัยสําหรับทุกคน แตตอนน้ีเราพูดถึงการใชมอเตอรไซค  เราจะพูดวาการจัดท่ีเปนการเดินทางท่ีปลอดภัย

ใหกับรถมอเตอรไซคปลอดภัยสําหรับเด็กพอ ไหมครับ?  ผมวาไมพอ เพราะวาถาเด็กปลอดภัย  แตพอแมที่ขับตาย

หรือเสียชีวิต   เด็กอายุ 2 ขวบจะรอด ไหม?  มันเปนไปไมไดท่ีเราจะดูแคเด็ก 2 ขวบหรอืตํ่ากวา 2 ขวบใหปลอดภยั  

เพราะถาพอแมเสียชีวิต เด็กท่ีน่ังมามีโอกาสรอดไหม  ก็ตายเหมือนกัน  

วิธกีารมี 3 อยาง คนขับจะตองเปนคนขับท่ีดีและปลอดภัย ซึ่ง อ.อดิศักดิ์ ไดพูดแลววาใหมีการฝก

เด็กหรือผูใหญ  เด็กวันน้ีอีก 2-3 ปเขาก็เปนผูใหญ ตองฝกใหดี  ผมก็เห็นดวย ยังขาดอีก 2 ตัวคือ  รถมอเตอรไซคที่ดี

มีไหม?  มอเตอรไซคท่ีดีท่ีคนน่ังและขาก็ไมเขาไปและก็ตัดขาคนและคนน่ังก็ไมลมลงไป ท่ีสําคัญท่ีสุดท่ัวโลก

กําลังทําเรื่องน้ีอยูคือ   ตองมีถนนที่ดีและเอาคนขับที่ดีขี่มอเตอรไซคดีๆ  แตดันไปขับท่ีขางรถบรรทุก /รถเกงท่ีขับ

ดวยความเร็ว 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง  มีโอกาสตายไหม? โอกาสบาดเจ็บแลวก็ตายสูง ท้ัง 3 อยางน้ีตองไปดวยกัน  

เราอยาเอาแควาคนขับดีอยางเดียวไมได รถมอเตอรไซคตองดีและถนนตองดีดวย  ผมยกตัวอยางรฐับาลลงทุนไป 4  

แสนลาน สรางถนนเยอะ โครงการไทยเขมแข็งเราคงจะเคยไดยิน ถนนก็แข็ง แตแคหารถบรรทกุนักเรยีนอนุบาลไป

สงบานเน่ียหาไมได  แตดนัไปสรางถนนปลอดฝุนแทนทีส่รางถนนปลอดภัย  อยางน้ีถือวาแกไมถูกจุด ไมเขาใจ 

ประเด็นแรกการมีชีวิตอยู เราตองมีชีวิตอยูกอน กอนท่ีถนนสะอาดหรือไมมีฝุน แตถาเราตายไปถนนไมมฝีุนมัน

สําคญัสําหรบัเรา ไหม? ไมมีป ระโยชนครับ  เราจะตองเอาตามลําดับความสําคัญ คือตองมีชีวิตอยูกอน  แลวชีวิต

คอยๆ ดีขึ้นตามมาทีหลัง   

ผมโหวตขอแรกไมเห็นดวย  เพราะวาเขาจะเดินทางอยางไร? น่ีคือคําถาม ยกเวนเราไปบอกนายก

อภิสิทธ์ิวานายกน่ังรถเกงทุกวัน คุณนาจะจัดหารถใหกับสถานรับเล้ียงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาล  ผมเห็นใน

ตางประเทศ  ดร.เตือนใจคงจะรูท่ีญ่ีปุน/ทุกประเทศเวลาโรงเรียนเลิก เขาจะเอารถโดยสารมารับนักเรียนไฮสคูล อายุ

ต้ังแต 8-9 ปไปสงบาน ไมตองเอารถมอเตอรไซคไปสง ประเทศไทยเรากไ็มไดจน   เพยีงแตเอาเงิน 4-5  แสนลานไป

ทาํถนนแขง็ๆ มันกแ็ปลก   แทนท่ีจะเอามาใชกับคนจนไดใชถนนอยางปลอดภัย  ใชรถท่ีรัฐจัด ถาไปรถไฟฟาคงแก

ตายกอน แตรถตูหรือรถอะไรท่ีมันไมแพงเกิน มันอยูในวิสัยท่ีทําไดท่ีจะจัดรถใหเด็กเล็ก  หรือแมแตโรงเรียนก็จะ

แกปญหาตรงน้ีไดทันที แตในระยะยาวก็ตองเปน Solution ของคุณหมอไพบูลย ” 

 

นายพรหมมินทร กัณธิยะ ผูอํานวยการสํานักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)  กลาววา  

“ผมทํากิจกรรมการรณรงคมานับ 10 ป ภายใตการสนับสนุนของ สสส. ทุกครั้งท่ีมีการรณรงคเรา

มักจะพูดอยูเสมอวา  สถานการณตอนน้ีอยูตรงไหน ? ตอนน้ีประเ ทศเราตองยอมรับวาเยาวชนตายมากสุด แลวทุก
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ครั้งท่ีรจะทํา media เพื่อโฆษณา  ทกุคนกช็อบต้ังคาํถามวาสรางจิตสํานึกได ไหม? แตไมมีใครบอกวาสรางอยางไร ?  

บอกแตวาใหสรางจิตสํานึกแลวก็โยนใหครูวาใหดูแลใหดี ตอนหลังมาบอกใหพอแมสอนใหดีหนอย 

 เหตุผลที่โหวตใหทั้ง 3 ขอผานหมด   เพราะวาผมมีขอมูลท่ีจะรับรองเรื่องน้ี   เน่ืองจากผมทํางาน

อยูในเครือขายกับบุคลากรสาธารณสุขท่ัวประเทศ   ตัวเลขท่ี ดร.พิชัยพูด เรื่องท่ีมีคนบาดเจ็บป ละเปนแสน เจ็บตาย

เปนหลักหม่ืนหลักพัน ผมยังขอยืนยันวาถาจะใหครบถวนตองเอา 3 คูณ  สาเหตุเพราะบาดเจ็บเล็กนอย เทาฉีก นอง

เปนแผล เย็บเล็กนอ ยท่ีสถานีอนามัย  ไมไดเขาระบบรายงาน  อสม.ทําแผลเองท่ีบาน ถาเอามาบวกตรงน้ี จะเพิ่มอีก

มหาศาล  ผมมีประสบการณมาแลวท่ีตองเย็บเทาหรือเย็บนองของเด็กท่ีเขาไปในรถจักรยานยนต ฉ ะน้ันก็ขอให

เพิ่มเติม  จากรายงานสถานการณก็บอกวาเด็กอายุตํ่ากวา 15 ปบาดเจ็บมากกวาแสนราย  และตองนอนโรงพยาบาล

มากกวา 1.31 โดยเฉพาะเด็กท่ีอายุตํ่ากวา 9 ป เสียชีวิตจากอุบัติเหตจราจร 440 คนตอป  

ผมมีขอเสนอวาผมสนับสนุนประเด็นที ่1 เพราะวาเม่ือ 4 เดือนท่ีแลว  ผมไดมีโอกาสเอารถไปรับ

หลานออกจากโรงพยาบาล มีทานใดท่ีเอารถจักรยานยนตไปรับหลาน แลวจิตสํานึกที่ทานบอกวาจะใหเอารถ

มอเตอรไซคไปรบัหลาน ทานกลาไหม? น่ันคือของขวัญที่ดีที่สุดของลูกหลานเราครับ   แลวจะใหจิตสํานึกเตือนคน

ท้ังประเทศ   ผมวาใชชวงเวลาน้ีดีท่ีสุด เปนโอกาสท่ีท้ังครอบครัวไดไปรับหลานดวยการเอารถยนตไปรับ สําหรับ

คนตางจังหวัดก็ไมไดดูถูกดูแคลนและไมไดร่ํารวยมากมาย  แตคนในชนบทท่ีบอกวาไมมีโอกาส  ตอนน้ีมทีางออก

ครับ ใหเพื่อนๆหรือญาติท่ีมีรถไปรับกลับมาถือเปนการสรางจิตสํานึกรวมกัน  

ประเด็นขอ 2 ก็เห็นดวย เพราะวาทางตัวเลขชัดเจนอยูแลว ท้ังทางทักษะแลวประสบการณ  ลาสุด

ผมไปท่ี จ.ระยอง ไปเจอคุณยายทานหน่ึง นําหลาน 3 ขวบน่ังรถสามลอเข็นขายทุเรียน โดยคุณยายถือกรง  แตเด็ก 3 

ขวบทําหนาที่บิดคันเรง  น่ีหรือประเทศที่เ ขาวาไปเซ็น ตสัญญาทั่วโลกวาอยากจะใหประเทศไทยปลอดภัย  ผมขอ

อางอิงในมติท่ีไปเซ็น ตลงนามกับเ ขาไวท่ีมอสโก นึกไมออกวาเราจะทําอยางไร  เพราะคําพูดเปนคําใหญแตไม

สามารถมาลงรายละเอียดได  ผมยกตัวอยางขอหน่ึงในสิ่งท่ีรัฐบาลไทยไดไปเซ็น ตสัญญาไวในขอท่ี 4 พัฒนา

ตลอดจนการดําเนินการดานนโยบายและโครงสรางพื้นฐาน  ท่ีจะใหความคุมครองตอผูท่ีใชรถใชถนนทุกกลุม 

โดยเฉพาะกลุมท่ีมีความเสี่ยงมากท่ีสุดแตดอยโอกาสท่ีสุดคือใครครับ ในกลุมน้ีถาไมใชเด็กและผูใชมอเตอรไซค 

เขาบอกวาไดแกกลุมผูใชรถใชถนน รถมอเตอรไซค รถสาธารณะท่ีไมมีความปลอดภัย รวมถึงเด็ก ผูสูงอายุและผู

พิการ น่ีคือขอความท่ีประเทศไทยไปเซ็นตลงนามกับท่ัวโลกไวกวา 150 ประเทศท่ีมอสโก  

ในแผนแมบทความปลอดภยัทางถนน ป 2552-2555 ท่ีรฐับาลไทยประกาศใชไปแลว  และ ครม.ก็

รองรับแลว ผมไมไดลงรายละเอียด ถาเราไมทําอะไรใหเปนรูปธรรม กระดาษปกน้ีมันก็ยังเหมือนเดิม อีก 10 ปคอย

มาวากัน เราไดเอาเรื่องน้ีไปพูดคุยท่ีเวทีสมัชชาชาติแลว  เราต้ังวงกับทุกภาคีเครือขายท่ัวประเทศ มีขอเสนอแนะ 5 

ขอที่สอดคลองกับขอเสนอที ่อ.อดิศักด์ิเสนอวันน้ี   

(ขอท่ี 3) ใหมีการบังคับใชเรื่องหมวกนิรภัยและงดใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีรอยเปอรเซ็น  
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(ขอท่ี 4) การเก็บภาษีรถจักรยานยนตในอัตราตามเครื่องยนตหรือซีซี เหมาะสมสอดคลองกับเด็ก

ท่ีจะใหใช  

(ขอท่ี 5) ใหยกระดับการออกใบอนุญาตขับขี่ใหมีคุณภาพสอดคลองกับท่ี  อ.อดิศักดิ์ไดบอกวาให

มี 2 ระดับ อันน้ีคนท้ังประเทศลงนาม  

(ขอท่ี 6) ผลักดันใหเกิดแผนชุมชนดานความปลอดภัยสอดคลองกับแผนท่ีใหชุมชนมีสวนรวม

ในการจัดการนําไปสูการทําแผนชุมชน  

(ขอท่ี 7) ใหมีและใชหลักสูตรดานความปลอดภัยทางถนน จะเห็นวาขอมูลท่ีมีความลงความเห็น

จากท้ังประเทศก็ตรงกับเราจาก 11 ขอ   

ทายสุด การท่ีเราจะทําใหเรื่องวันน้ีเปนรูปธรรม รัฐบาลไทยไดประกาศวาป 2554 เปนปแหงการ

รณรงคสวมหมวกนิรภัยรอยเปอรเซ็น ผมขอแยกคําวาการบังคับใชกฎหมายกับคําวากฎหมาย มีอยู 2 ประเด็นคื อ(1) 

การมีกฎหมาย (2) การบังคบัใชกฎหมาย  ถาจะใหดีตองเปนกฎหมายท่ีสามารถปฏิบัติตามได ยกตัว อยาง กฎหมาย

ท่ีดิน กฎหมายเรื่องมรดกทรัพยสิน เราไมตองมีใครบังคับเราก็สามารถเดินทางเขาไปท่ีสํานักงานท่ีดินได เพราะวา

เปนการโอน  ถือวาเปนสิทธิ  เปนการรับรูวาเราตองปฏิบัติ  เม่ืออายุครบตองไป ทําบัตรประชาชน น่ีคือสิทธิท่ีเรา

ดําเนินการตามสิทธิโดยไมมีใครมาบังคับ เชนเดียวกัน กฎหมายสามารถออกไดในกรณีน้ีเพื่อใหพอแมผูปกครองท่ี

ยังไมไดรับรูไดรับรู  เน่ืองจากเด็กเปนดวงตาดวงใจของทาน ผมวาคนไทยทุกคนพรอมโดยเฉพาะพอแมยินดีท่ีจะ

ปฏิบตัติามกฎหมาย ” 

 

นายภูมิเดชา วรกรรมพินิจ  สช.สป.ศธ.   กลาววา  

“ ขอเสนอขอ 1 ไมเห็นดวย  เพราะวามันเปนความจําเปน สมมุติวาเราอยูตางจังหวัด  เรามีลูก ลูก

จะน่ังรถไปอยางไร?  ความปลอดภยัหรอืไมปลอดภัยมันอยูท่ีคนขับและคนท่ีรวมใชถนน มอเตอรไซคท่ีมีปญหาก็

คือพวกเด็กซิ่งเพราะวาขับโดยประมาท  แตพวกน้ีไมคอยตาย ปญหาคือผูขับ แตเด็กท่ีน่ังมาดวยมันขึ้นอยูกับ

ผูปกครองวาขับดีไหม ผมก็เปนคนหน่ึงท่ีเปนผูดอยโอกาส ผมมีปญหาดานรางกายจึงจําเปนตองใชมอเตอรไซค  

สวนขอ 2 มันมีความจําเปน  อยางระบบท่ีผมเจอคือเรื่องเด็กเลนเกมสฆากัน แตไมเคยมีเจาหนาท่ี

เขาไปดู มันก็เกิดปญหา และระบบขนสงมวลชนของเราลมเหลวมาก  มีอยู 2 เหตุผลที่ตองใชมอเตอรไซค คือความ

จําเปนและช่ัวโมงเรงดวน  สรุปคือมันแกไมไดเพราะเด็กตองน่ัง   

ประเด็นที่ 3 เห็นดวย เพราะการออกใบขับขี่ใหมันยากขึ้น  เพราะเด็กพวกน้ีไมมีประสบการณไม

เคยเจ็บ บางทีตายเลยก็มี ท่ีอยากชี้ใหเห็นคือปญหาการทํางานพรอมกัน  ไมมีเจาหนาท่ีเปล่ียนเว รทําหนาท่ี โรงเรียน

ก็เหมือนกัน เปดเทอมรถติด การเปล่ียนแปลงในแตละชวงเวลาควรแบงใหเปนระบบ ” 
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นางสุกญัญา เวชศิลป สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 

และผูสูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  กลาววา  

“ เห็นดวยทั้ง 3 ขอ   ขอ 1 เห็นดวยเพราะเปนการปองกันกอนภัยจะเกิด ทุกคนก็บอกวาเปน

ความจําเปน เพราะวาลูก ดิฉันตอนเล็กก็มีเพื่อนบานเอาลูกโดยสารรถมอเตอรไซคเลน แตถามองวามันเปนความ

จําเปนโดยไมมองไปถึงอนาคตในการแกไขปญห า ซึ่งเรามีเด็กพิการเยอะมากขึ้น  หรือเด็กท่ีเราจะตองดูแล  เห็น

ดวยกับเรื่องท่ีมันมีระบบอางความจําเปนและเรายังไมวางเง่ือนไขอะไร ดิฉันคิดวาสังคมไทยเปนสังคมท่ีเอ้ืออาทร 

ถาเกิดความจําเปนจริงๆ เชน ลูกปวยแลวตองซอนมอเตอรไซคไปก็อาจจะยกเวนได ระบบสวัสดิการทางสังคมก็

นาจะเขามาชวยเหลือประชาชนได โดยหนวยงานของทองถ่ินจะตองเขามามีสวนรวมดวย  

สวนขอที่ 2 เห็นดวย  แตมีขอยกเวนวาจะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกของอุปกรณเกิดขึ้น  

สวนขอ3 ไมเห็นดวย  ท่ีจะออกใบขับขี่ใหเด็กอายุ 13-15 ป ” 

 

นายสมหวงั ทองขาว สํานักสวัสดิภาพการขนสงทางบก กรมการขนสงทางบก   กลาววา  

“ มันเปนการฝนสังคมท่ีจะไมใหเด็กอายุตํ่ากวา 2 ปโดยสารรถมอเตอรไซค และ คิดวามันเปนไป

ไมได  ผมเขาใจวาทุกคนอยากใหมีความปลอดภัย แตจะมีวิธีการท่ีจะผอนใหเบาลงหนอยได ไหม? จะทําอยางไรให

เด็ก 2-6 ปไปกับมอเตอรไซคไดอยางปลอดภัย รถมอเตอรไซคอาจจะทํา ท่ีพวงขางรถก็ได  อาจทําเปนคอกหรือกรง

ใหเด็กน่ัง หรือมีอุปกรณท่ีปองกันเด็กไมใหตกจากรถ  

สวนในขอ 3 เด็กอายุ  13-15ป   เดี๋ยวน้ี 15 ปก็ทําใบขับขี่ไดแลว  แตในตางจังหวัดเด็ก  8-9ปขับขี่

มอเตอรไซคเต็มไปหมด การออกใบขับขี่หลายระดับมันไมมีประโยชน   เด็กๆไมมทีางยอม  ถาเราสามารถท่ีจะทํา

ความปลอดภัยเกิดขึ้นได ถามรัฐบาลวาทําได ไหมท่ีจะใหมีการทําชองทางเดินรถมอเตอรไซคท้ังในกรุงเทพและ

ตางจังหวัด ออกกฎลดความเร็วในการว่ิงรถมอเตอรไซคและรถยนต ” 

 

นายไพฑรูย  ศรแีสง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปากนํ้าฝงเหนือ   กลาววา  

“ไมเห็นดวยทั้ง 3 ขอ   ขอ 1 มันมีความจําเปนเพราะเปนครอบครัวเดี่ยว และรถติด  แตเนนการ

ปองกันเปนหลัก เชน การสวมหมวกนิรภยั  มาดูปญหาเรื่องยาเสพติด /สุราก็เก่ียวของกับมอเตอรไซคท้ังสิ้น ปญหา

เกิดจากวัยรุนอายุไมถึง 18  ป  เดี๋ยวน้ีขับรถเกงแ ละดื่มสุรา ควรปรับอายุผูขับขี่มอเตอรไซคใหเปน อายุ  20 ป  

เพราะวามีความรับผิดชอบสูง ผานการเกณฑทหาร ควรออกใบขับขี่โดยไมหวังผลการเก็บภาษี  ใหออกใบขบัขี่

ยากๆ สวนขอท่ี 3 การแขงขันมอเตอรไซคของเด็กวัยรุนเยอะมาก เราควรจะปองกันเรื่องน้ีอยางไร ” 
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พญ.พิมพภา เตชะกมลสุข     สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  กลาววา  

“ การบาดเจ็บการตายท่ีสูงท่ีสุดก็คือการบาดเจ็บทางขนสง  ขอมูลการบาดเจ็บท่ัวประเทศจาก 33 

โรงพยาบาลใน 32 จังหวัด มีการวิเคราะหแลวเห็นวาเกิดจากมอเตอรไซคสูงมาก  เปนปญหาท่ีควรไดรับการจัดการ  

เห็นดวยทั้ง 3 ประเด็น ในประเดน็แรกตองบอกวา  ¾ ของเด็กท้ังหมดท่ีไดรับบาดเจ็บเกิดขึ้นจาก

มอเตอรไซค สวนเด็กอายุ 6  ป มีถึง 900 คนท่ีไดรับบาดเจ็บ  และ 3 %ท่ีเสียชีวิต ในประเด็นท่ี 3 จากขอมูลคือเด็กท่ี

อายุ15 ป  หรือตํ่ากวาน้ีไดรับบาดเจ็บจากมอเตอรไซคถึง 6,000 คน  แตขอมูลท่ีเก็บมาไมไดเก็บมาท้ังหมด  76 

จังหวัด แลวเด็กท่ีอายุตํ่ากวา 15ป แบงไดเปนผูซอนทาย 50 % และผูขับขี่ 50% แลววิเคราะหตอเรื่องเด็กอายุ 15-18  

ปดื่มแอลกอฮอลสูงขึ้น 3 % แบบปตอป  แลวถาเปนเด็กอายุตํ่ากวา15  ปจะสวมหมวกนอยกวาคาเฉล่ีย แตเปนกา ร

ยากท่ีจะบังคับขับขี่ ในเด็กอายุ  15-18 ป เพราะความจําเปนและยาก ตอการควบคมุ แตการออกใบขบัขีค่วรจะใหมี

มาตรฐานท่ีดี อยากใหเห็นประเด็นเรื่องความปลอดภัยเปนหลัก ” 

 

พ.ต.อ.ปรีดา เปยมวารี สํานักงานตํารวจแหงชาติ  กลาววา  

“สวนใหญเราจะพูดถึงผูปฏิบัติคือชาวบาน คนที่รับบทหนักคือชาวบาน แตถาดูองคประกอบแลว

คนท่ีมีสวนจริงๆ  จะมีอยู 3 สวน คอื ผูใหญ เจาหนารัฐ และผูผลิต ประเด็นขอที่ 1 มันเปนไปไมได  เพราะปจจุบัน

เปนครอบครัวเดี่ยว ตอนไปคลอดลูกอาจจะเปนไปไดในการเอารถยนตไปรับ แตการท่ีลูกปวยหรือตองไปฉีดวัคซีน

ก็จําเปนท่ีจะตองเอาลูกไปกับพอแมโดยรถมอเตอรไซค สวนประเด็นขอ 2 เราควรออกกฎใหผูผลิต ผลิตรถ

มอเตอรไซคตํ่ากวา 80 ซีซี แลวลดการออกตัวของมอเตอรไซคใหชากวาท่ีเปนในปจจุบัน  ใหใชเวลาในการออกตัว

ชาๆ เพื่อใชไปสงลูกไปโรงเรียนและจับจายซื้อของ และอายุตํ่ากวา 15 ปก็สามารถใชได  เจาหนาท่ีก็ไมเครงครัดใน

กฏจราจรแถมปฏิบัติผิดเอง นาจะมีนวัตกรรมใหมๆในการพวงขาง   

ประเด็นที่ 2 เราไปหามไมได ในการรับสงเด็กอายุตํ่ากวา 6 ปไปโรงเรียน และขอสุดทายก็ตอง

มองไปท่ีการผลิตอีก แลวเราก็ตองมีการปรับเปล่ียนภาษีจากเสียนอยลงเปนมากขึ้นตาม ซีซีรถ แลวจะตองใหผูใหญ 

เจาหนารัฐ และผูผลิตมีสวนในการดูแลและแกไขท้ังระบบ ” 

 

พ.ต.อ.พงษสนัต คงตรแีกว คณะตํารวจศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ  กลาววา  

“ปจจุบันมีแคประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน  3-4 ประเทศเทาน้ัน ท่ีใชรถจักรยานยนต   ท่ัว

โลกไมมีใครใช   ประเด็นท่ีเสนอคอื  

 1. ) มอเตอรไซคคือ ยนตรกรรมอันตรายของศตวรรษ 

 2. ) ธุรกิจผลิตมอเตอรไซคตองมีสวนในการผลิตมอเตอรไซคใหมท่ีปลอดภัย  

 3. ) พอแมตองรูวามอเตอรไซคอันตราย แตกตางจากจักรยาน เหมือนงูเหาไมใชงูเขียว 

 4. ) การแกกฎหมาย ตองบังคับใชได เชน การจับเด็กหรือจับคนขับ 
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 5. ) รถจะตองเปน 2 แบบ ประชาชนท่ัวไปจํากัดความเรว็ 70 กม./ชม. แบบท่ี 2 ของเด็ก 13-18 ป

จํากัดความเร็ว 40 กม/ชม.  เหมือนรถไฟฟา 

 6. ) ควรผลักดันมติ ครม.ใหเพิ่มกําลังตํารวจดวย แลวจึงบังคบัใช ” 

 

อ.เนตรนภา  ขนุทอง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   กลาววา  

“ ในแงของสิทธิเด็กควรไดรับการปกปอง ในเชิงปฏิบัติก็ตองมีเง่ือนไข  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง

ออกมาตรการรองรับ และดานการเล้ียงเด็กท่ีอายุตํ่ากวา 2 ป ยกตัวอยาง ทางโรงงานก็ตองมีการอํานวยความสะดวก

จัดหาท่ีอยูใหพอแมไดอยูเล้ียงดูเด็กอยางใกลชิด แลวพอเกิน 2 ปขึน้ไปก็เปนบทบาทในชมุชน  โรงเรียน ศพด. เห็น

ดวยทั้ง 3 ขอ และตองผลักดันรัฐบาลใหมีการรองรับในเรื่องการดูแลเปนมาตรการรองรับ ” 

 

นายแสงไทย มีสนุทร สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ  

กลาววา  

“ เห็นดวยทั้ง 3 ขอ เพราะมันออกมาจากความปรารถนาดีท่ีจะใหเด็กๆ มีความปลอดภยั  แตติดที่

ขอ 1 ควรเพิ่มทางเลือก  และกําหนดความเร็วรถมอเตอรไซค แตถาเราไมเริ่มตนทําอะไรเลย มันก็จะเปนอยางน้ีอยู

ตอไป ” 

 

นายไพฑูณ  อุปสิทธิ์ ชุมชนวังทรายพูน จ.พิจิตร  กลาววา  

“ในเรื่องไมใหเด็ก 2 ขวบโดยสารรถมอเตอรไซค เห็นดวย60% ไมเห็นดวย40% ท่ีเห็นดวยเพราะ

ในวันน้ีเรายังพอเห็นชองทางในการปรับปรุงปญหา เพราะวามันเปนความเคยชินในการ นําเด็กๆซอนมอเตอรไซค  

ขับขี่รอบบานเพื่อใหเด็กไมงอแง ถามีมาตรการบังคับใชแตตองทําความเขาใจสื่อ /ชุมชนเขาใจ ถาสมมุติวามีเหตุ

ฉุกเฉินตองไปโรงพยาบาล ท่ีโรงพยาบาลก็จะมีรถฉุกเฉินมารับ แตปญหาคือเจาหนาท่ีไมไดอยูตลอด 24 ชั่วโมง เรา

ควรจะจัดการระบบใหดี และในชุมชนผมสังเกตเห็นวาถาชาวบานจะไปท่ีไกลๆ  เขาจะนิยมใชรถยนต  แตถาไป

ใกลๆ เชน ไปโรงเรียน ไปตลาด ชาวบานก็จะใชมอเตอรไซค เพราะวามันเปนวิถีชีวิต สรางความเขาใจมันก็จะเกิด

ความเปล่ียนแปลง แตควรมีกรอบบังคบัไว  

ขอท่ี 2 ในชุมชนมีนอยมากท่ีจะเดินมาเรียน  สวนมากจะน่ังมอเตอรไซคมาเรียน  แลวพอแมก็ไป

ทํางานใน กทม. ผมจึงไมเห็นดวยเพราะมันจําเปน  แตท่ีไมเห็นดวยก็ตองมีมาตรการใหชาวบานรับรู และปญหา

ของรัฐก็คือ รัฐบาลสมัยกอนกับนายกสมัยใหมจะไมทํา MOU เกา แตจรงิๆ แลวเรื่องดีๆ  ก็ควรจะเดินตอ แลวเรื่อง

การเดินทางควรจะมีการดําเนินการตอโดยจะทําอยางไรท่ีจะใหเดินทางอยางปลอดภัย   

ในประเด็นสุดทาย การทําใบขับขี่ระดับมาตรฐานไมเทากัน  ประชาชนสามารถเลือกไดวาท่ีไหน

ไดรับใบอนุญาตงาย และการแกระบบขนสงจังหวัด สังเกตเห็นวาเด็ก ม .1 และ ม.2 จะใชรถรับสงนักเรียน แตพอ 

ม.3 เด็กๆ จะเลือกขับรถมอเตอรไซคไปเองมากกวา และ ใหในแตละโรงเรียนเปดสอนการขับขี่ตามระดับช้ัน  ไลไป

ต้ังแตสอนขับจักรยาน พอโตขึ้นก็ขับมอเตอรไซค อยูในระบบการสอนในโรงเรยีน  เปนหลักสูตรการขับขี่ แลวพอ
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โตขึ้นไปก็ไปเขาสูระบบการสอบใบขับขี่ เราสามารถเก็บขอมูลไดไหมวาเด็กๆ เสียชีวิตจากรถยี่หอใดมากท่ีสุด เพื่อ

กระตุนใหบริษัทน้ันปรับปรุงใหผลิตมอเตอรไซคปลอดภัยมากขึ้น ” 

 

นายสุทัศน ชูรักษ        ฝายสงเสริมขับขี่ปลอดภัย  บริษัท เอ.พี.ฮอนดา  กลาววา  

“ เห็นดวยทั้ง 3 ขอ  เด็กมีสิทธิไดรับความปลอดภัย การใหความรูการขับขี่ควรเริ่มต้ังแต อาย ุ7 ป

ขึ้นไป  เอาเรื่องกฎหมายท่ีเด็กควรรูไปสอนเด็ก อยากใหพัฒนาโปรแกรมการสอนการขับขี่มอเตอรไซคท่ีดี  ฝากให

ญ่ีปุนพัฒนาโปรแกรม riding trainer  สวนเรื่องการเผยแพรความรูผมก็รับผิดชอบอยู  เราใหความรูท่ัวประเทศ  

ดาํเนินการมา 8 ปแลว แตยังเจาะลึกไดไมมาก ถาจะสงคนมาใหฝกสอนก็ยินดี  ติดตอ 081- 989 - 1675 ” 

 

ศ.ดร.พชิยั ธานีรณานนท คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  กลาววา  

“ พูดถึงบริษัท AP. HONDA วา จากรายไดท้ังหมดก็ควรใหงบประมาณใหความรูมากกวาน้ี และ

ควรพัฒนารถมอเตอรไซคใหปลอดภัยไดมาก เชน ทําท่ีน่ังเด็กใหปลอดภัย เราควรจะพูดคุยตกลงกับผูผลิตใหผลิต

ใหได เพราะผูผลิตคือสิ่งสําคัญท่ีสุดในเรื่องน้ี ” 

 

นายสุเทพ  ขนัธโสภา บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด  กลาววา  

“รูสึกวาการแกปญหาในเรื่องน้ีมันเร็วเกินไป  ตอนน้ีมอเตอรไซคเปนเหมือนปจจัยที่ 6 ของคน

ไทย นอกจากปจจัย 4 แลว ปจจัยท่ี 5 ก็คือโทรศัพท  มอเตอรไซคเยอะมากเทียบคือประมาณครึ่ง หน่ึงของประเทศ 

ปญหามีอยู 4 อยาง คอื คน ถนน หมวกกันน็อค เหตุการณ เรามีกฎเรือ่งหมวกกันน็อคแลว ถนนเราก็ตองใช

งบประมาณเยอะ เหตุการณเราก็ควบคุมไมไดอยูแลว เชน สภาพอากาศ แตสิ่ง ท่ีเราควบคุมไดคือรถ  เรารูอยูแลววา

บริษัทผลิตมีไมถึง 10 บริษัท  ถาเราควบคุมเรื่องความปลอดภัยของตัวรถและความเร็วรถ นาจะทําไดงายและเปน

รปูธรรมไดมากกวา และท้ัง 10 บริษัทตองมีมาตรฐานเทาเทียมกัน รถเล็กลอโตมันนาจะเกิดขึ้น  

ปญหาในการประกัน สวนใหญแลวเกิดจากความเร็วม ากกวาเรื่องความคึกคะนองและดื่มเหลา 

สวนใหญอุบัติเหตุเกิดจากเด็กวัยรุน   ถาเราแกปญหาในวงกวางนาจะดีกวาท่ีจะเนนในการจํากัดอายุ ถาเปนไปได

อยากใหเนนการบังคับใช ถาไมบังคับเลยอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้น ถาบังคับมากไปก็จะหาวาบังคับกันมากเกินไป ” 

 

นายปกรณ อนิวัตกูลชัย สถาบัน AIT Asian Institute of Technology   กลาววา  

“ ขอเสนอท่ี 1 และ 2 เปนขอเสนอท่ีดี  แตถาเปนทางเลือกทางออกใหกับผูขับขี่ และระบบขนสง

สาธารณะ ขอเปล่ียนเปนไมเห็นดวย  เพราะประเทศไทยคงไมพรอมท่ีจะบังคับหามโดยสาร และถาบทลงโทษไมมี

ความรุนแรงเพียงพอ เขาก็ยังฝาฝนอยูดี เพราะท้ังหมดคือคาใชจาย เขาก็เลือกฝาฝนดีกวา  
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ขอเสนอที่ 3 ไมเห็นดวย  เพราะอาจไมพรอมท้ังวุฒิภาวะและรางกาย  จากการศึกษาวิจัยการขับขี่

พบวา 43%  ฝกดวยตัวเอง  35% ฝกจากพอแม   และ 67% ฝกจากสถานท่ีจริง   น่ันหมายความวาระบบการฝกฝนยงั

ไมดีพอ เหมือนกับวาเราสงเสริมใหบุคคลที่ยังไมพรอมขับขี่  เขาไปเพิ่มจํานวนใหเพิ่มความอันตรายมากขึ้น   เรา

ควรเปดสอนในโรงเรียน และเรื่องกวดขันของตํารวจอยางเขมงวด ”  

 

นายจตุรงค ศิรบิรรณากลู ชมรมเด็กไทยปลอดภัย  กลาววา  

“ การบังคับมันเกิดขึ้นยาก และเด็กตางจังหวัดจําเปนตองใช กฎจราจรกย็งัไมเขม  ผูขับขี่จึงไม

เขด็ในการโดนจับ การบังคับเด็กไมใหใชรถมันยาก และประเด็นการสอนใบขับขี่ท่ีแบงเปนระยะมันตองมีการ

ดําเนินการอยางดีและเปนระบบมากขึ้น เพราะถามีแตกฎบังคับ ยังไงเด็กๆก็ไมเชื่อและจะไมทําตาม ” 

 

ดร.เตือนใจ ฟุกุดะ         มหาวิทยาลัยนิฮอน ประเทศญ่ีปุน  กลาววา  

“ เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป  ในญ่ีปุนหามเด็ดขาดไมใหเด็กโดยสารรถมอเตอรไซค  และอนุญาตใหขี่

รถจักรยานได เทาน้ัน  ในเมืองไทยไมอยากใหทุกคนคิดวาตัวเองดอยคา โดยปจจุบันคนสวนใหญจะคิดวาคุณคา

ของเวลามีคามากกวาชีวิต ท่ีญ่ีปุนเคามี 2 อยางคือ  คุณคาของชีวิตและคุณคาของเวลา ญ่ีปุนคํานึงคุณคาของชีวิต

มากกวาคุณคาของเวลา  หลายคนคิดวามันไมทันเวลาจะทําอยางไรไดถาไมมีมอเตอรไซคกับลูกตาย  ถามวากอนจะ

ไปถึงโรงพยาบาลใครจะตายกอนกัน ตายระหวางทางหรือตายท่ีโรงพยาบาล มูลคาของชีวิตมันสําคัญมากกับการท่ี

เราเอาความคิดของเราเปนใหญ  เพราะเราคิดวาเราเปนคนทํามาหากิน เล้ียงลูก แตจะทํายังไงใหลูกเราไมเหมือนเรา

เพราะวาเราลําบาก และเราจะทํายังไงใหลูกเราไดดี เราควรคิดในสิ่งดีๆ  มองโลกในแงดี ทุกคนมีทางเลือก เราจะ

เลือกใหลูกเราเปนเด็กแวนตหรือ?   

เราอยาไปโทษรถมอเตอรไซคอยางเดียว มันไมถูกตอง น่ันเปนทางเลือกท่ี 3 มากกวา มันอยูท่ีเรา 

เราจะสอนลูกเลยหรอืวา ถาลูกอยากตายก็ไปเปนเด็กแวน แตถาอยากใหลูกเราอยูกับเราจนแกเฒา เราควรจะสอนลูก

ในแบบอ่ืน อยาเอาความกดดันของสังคมมากดดันลกูเรา   มองเมืองไทยตอนน้ีกับประเทศญ่ีปุน  เหมือนเรามอง

ยอนกลับไป 35 ป รฐับาล ญ่ีปุนสอนประชาชนใหมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน ใหความม่ันใจซึ่งกันและกัน

ระหวางประชาชนกับรฐับาล  และปฏิบัติไปในทางเดียวกัน  และคดิถงึอนาคตของเด็กเปนหลกั   จะทํายงัไงให

สังคมไปในทางท่ีดีพรอมกัน แกปญหาพรอมกัน ตองมีคําสั่งจากรัฐบาลสั่งใหผลิตรถมอเตอรไซคท่ีปลอดภัยได

ตามท่ีตองการ  

ท่ีญ่ีปุนนักเรียนอายุ 15 ป  จึงจะมีใบขับขี่ท่ีสามารถขับรถมอเตอรไซคท่ีตํ่ากวา 50  ซีซี และ

สามารถขับไดในถนนเสนรองเทาน้ัน  หามขับในเวลากลางคืน รถท่ีตํ่ากวา  250 ซีซี หามมีผูโดยสาร  และหามขึ้น

ทางดวน  ท่ีญ่ีปุนตํารวจตองดูแลประชาชน เ ขาพยายามปลูกฝงใหตํารวจเปนมิตรกับประชาชน เราควรจะอบรม
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ผูใหญดวย ท่ีญ่ีปุนโรงเรียนอนุบาลจะสอนใหนักเรียนเดินขามถนน ป.3-ป.5 สอนขี่จักรยาน  ป.6 ขึ้นไปสอนใหเด็ก

ขี่จักรยานอยางไร ใหปลอดภยั  และจะมีตํารวจมาชวยดูแล สําหรับนักเรียนท่ีมีใบขับขี่ ในแตละอําเภอก็จะมี

คอสสอนการขับขี่มอเตอรไซค มีจุดใหความรูและอบรม อยากใหเมืองไทยเปนแบบน้ีบาง   

มองดูตัวเองถาพอแมยิ่งหามเราก็จะไมเชื่อ และเรา ก็ไมสามารถดูแลความปลอดภัยของเด็กได ท่ี

ญ่ีปุนพอเปล่ียนรัฐบาลใหมเ ขาก็สามารถดําเนินงานตอเน่ืองไปได  พูดถึงเรื่องระบบ ผังเมือง  ถาเรามัวแตรอให

ระบบการขนสงพรอม  แลวเราจะรอไปถึงเม่ือไร?  กอนท่ีจะไปถึงตรงน้ัน เราเองสามารถเอามาตรการมารองรับ

กอนได ดีกวาเราไมทําอะไรเลย แลวสิ่งท่ีเสนอก็เปนสิ่งดีๆ  ท่ีคิดถึงเรื่องความปลอดภัยของเด็ก และไมอยากใหเด็ก

อาย ุ13-15ปไดขับรถมอเตอรไซคเพราะเด็กยังไมบรรลุนิติภาวะ  การพัฒนาความคิดความอาน  การตัดสินใจยังไมดี 

ประเด็นขอ 1 และ 2 เห็นดวย  แตขอ 3 ไมเห็นดวย กับชวงอาย ุ13 – 15 ปมีใบขับขี่ ” 
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วาระท่ี 4 เร่ืองการลงความเห็น (การโหวต) ตอขอเสนอ 3 ประเดน็  

 

  4.1   จํานวนผูโหวต 79 ทาน  ไดลงคะแนนให … 

1. ขอเสนอที่ 1 : เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป หามโดยสารรถจักรยานยนต   โดยไมมีขอยกเวนใดๆ 

ท้ังสิ้น 

 เห็นดวย  จํานวน 48 คะแนนเสียง 

 ไมเห็นดวย  จํานวน 31 คะแนนเสียง 

  

2. ขอเสนอที่ 2 : เด็กอายุ 2 – 6 ป หามโดยสารรถจักรยานยนต  ยกเวนถามีการปฏิบัติ   

(ติดตั้งระบบยึดเหนี่ยวปองกันเด็กตกจากรถจักรยานยนต / สวมหมวกนิรภัยใหเด็กทุกครั้ง / ใหเดก็สวม

ใสเครือ่งแตงกายทีเ่หมาะสมและไดมาตรฐาน  เชน เส้ือหนงัแขนยาว กางเกงขายาว รองเทาผาใบหรอื

ยาง)  

 เห็นดวย  จํานวน 58 คะแนนเสียง 

 ไมเห็นดวย  จํานวน 21 คะแนนเสียง 

 

3. ขอเสนอที่ 3 : ออกใบอนุญาตขบัขีแ่บบ Graduated driving licence 2 ระดับ คือ 

ใบขับขี่สําหรับเด็กอายุ 13-15 ป และ 16-18 ป  โดยมีเง่ือนไข   ( จํากัดขนาดกระบอกสูบรถ / 

ชวงเวลาขับขี่ / ถนนท่ีขับขี่  / ผูควบคุมการขับขี่  เชน มีผูปกครองโดยสารไปดวยทุกครั้ง  ผูปกครอง

ลงนามอนุญาตทุกครั้งที่จะขับขี่ / จํากัดผูโดยสาร เชน หามมีเด็กหรือเพ่ือนซอนทาย ) 

 เห็นดวย  จํานวน 65 คะแนนเสียง 

 ไมเห็นดวย จํานวน 10 คะแนนเสียง 

 

 เห็นดวยเฉพาะเด็กอายุ 16-18 ป  จํานวน 5 คะแนนเสียง 

 ไมเห็นดวยเฉพาะเด็กอายุ 13-15 ป จํานวน 5 คะแนนเสียง  

 

นอกจากการลงคะแนนเสียงเห็นดวยและไมเห็นดวยแลว ผูวิพากษยังไดแสดงเหตุผลเพิ่มเติมใน 

3 ขอเสนอดังกลาว  ยกตัวอยาง ...   

 

ขอเสนอที่ 1 : เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป หามโดยสารรถจักรยานยนต   โดยไมมีขอยกเวนใดๆท้ังสิ้น 

 

o กรณีเห็นดวย 

- เปนอันตรายและไมสมควรอยางมากท่ีอุมลูกตัวเล็กๆ น่ังซอนทายมอเตอรไซค 

ไมมีความปลอดภัย ไมมีเครื่องยึดเหน่ียวปองกันอันตราย 
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- เด็กตํ่ากวา 2 ปไมสามารถดูแลตัวเองไดเลยหากเกิดอุบัติเหตุ อุปกรณเสริมลด

อุบัติเหตุก็ไมสามารถชวยได  

- มองถึงชีวิตเด็กเล็กๆ อยามองแตความสะดวกสบาย รูวาประชาชนยอมรับยาก 

แตความปลอดภัยในเด็กจะสูงมากๆ ถาทําได  

- เพราะอุบัติเหตจะเกิดขึ้นเม่ือไรอยางไรไมมีใครรู เด็กอายุตํ่ากวา 2 ปน้ันยังเล็ก

มากในการโดยสารรถ หามเลยถือวาดีท่ีสุด  

- แตควรมีพาหนะใหเด็กสามารถโดยสารได โดยเฉพาะในชวงเวลาฉุกเฉิน 

- แตตองพัฒนารถสาธารณะท่ีเขาถึงชุมชนได ไมเชนน้ันจะเปนการลําบากของ

คนชนบท เพราะไมมรีถสาธารณะออกมาจากชมุชน  

- อยาเห็นแกความสะดวกสบายจนเกินไป เรามีบทเรยีนมากมายกับการตามใจ

ตัวเองมากไปแลวก็มาน่ังเสียใจทีหลัง แลวก็โทษคนอ่ืนโดยท่ีไมดูตัวเอง ตอให

ออกแบบรถปลอดภัยมากๆ คนขับมีทักษะมากๆ แตก็ไมพนขับออกไปเจอแตความ

เสี่ยงเดิมๆท่ีไมไดถูกแกไข ทําควบคูไปกับการสรางทางเลือกใหพอแมดวย ไมมีคํา

วาเปนไปไมได ถายังไมคิดจะเริ่ม 

 

o กรณีไมเห็นดวย 

- อยากจะเห็นดวย แตผูมีรายไดนอยท่ีมีมอเตอรไซคเปนพาหนะใชทุกวันจะทํา

อยางไร น่ันคือบริบทความเปนจริงของชีวิตชาวบานในประเทศกําลังพัฒนา รถ

โดยสารไมไดมีใหตลอดเวลา ในขณะท่ีธุระ/การเดินทางของเขาไมสัมพันธกับ

เวลารถโดยสาร มันจึงเปนความคิดบนหอคอย คิดวานาจะทําการวิจัยดีกวาวาจะมี

ระบบยึดเหน่ียวหรือปองกันอยางไร โดยใหผูผลิต / ผูไดประโยชน เปนผูลงทุน

วิจัย / ทําการวิจัย เพราะถาออกเปนกฎหมายแลว เม่ือทําผิด(เพราะขาดโอกาส) สิ่ง

ท่ีจะตามมาคือ ผูมีรายไดนอยจะเสียซ้ําเสียซอน เปนการบีบความเปนอยูทางสังคม

ใหกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น (ออกเปนกฎหมายใหอยูนาน+แกไขยาก / ลําบาก เปน

การซ้ําเติมประชาชน)  หรืออาจจํากัดเวลาในการขับขี่ เชน งดกลางคืน 

- กรณีฉุกเฉิน การโดยสารถจักรยานยนตยังจําเปนสําหรับประเทศไทย เพราะ

พาหนะอ่ืนๆ ยังไมปลอดภัยและเขาถึงไดงาย ควรปรับปรุงระบบบริการสาธารณะ

ของทารกใหปลอดภยักอน  

- คอนขางขัดกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และยังไมมีการขนสงมวลชนท่ีมี

ประสิทธิภาพและเพียงพอแกความตองการของประชาชน  

- คนจนท่ีอยูในเมืองตองใชมอเตอรไซค  

- ควรหาทางเลือกใหพอแมกอน 
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ขอเสนอที่ 2 : เด็กอายุ 2 – 6 ป หามโดยสารรถจักรยานยนต  ยกเวนถามีการปฏิบัติ   (ติดตั้งระบบ

ยึดเหนี่ยวปองกันเด็กตกจากรถจักรยานยนต / สวมหมวกนิรภัยใหเด็กทุกครั้ง / ใหเด็กสวมใสเครื่องแตง

กายทีเ่หมาะสมและไดมาตรฐาน  เชน เส้ือหนงัแขนยาว กางเกงขายาว รองเทาผาใบหรอืยาง)  

 

o กรณีเห็นดวย 

- ถามีการใชเครื่องปองกันก็ควรยกเวน เพราะปญหาเศรษฐกิจท่ีแตละบุคคลไม

สามารถมีรถยนตขับได ก็ตองใชรถจักรยานยนต 

- หากมีอุปกรณปองกันอยางปลอดภัย แตตองชวยกันรณรงคใหเปนรูปธรรม

อยางจรงิจัง 

- แตผูท่ีตรวจอุปกรณตองเขมงวดและไมเลือกปฏิบัติ 

- ชี้ใหเห็นอันตราย เพราะเด็ก 2-6 ป ยังควบคุมตัวเองไดไมดี เด็กอาจหลับ ควรมี

สื่อทีวี ควรจัดท่ีน่ังปลอดภัยถาจําเปนตองซอน 

- ถาใสหมวกนิรภัยปองกันและหามน่ังดานหนา มีท่ีน่ังนิรภัยท่ีปลอดภัย 

(รถจักรยานยนตเฉพาะสําหรับการโดยสารสําหรับเด็ก คลาย car seat แตเปน  

motorcycle seat safe ) และจะตองมีผูดูแลดานหลังเด็กในการเดินทาง 

- พิจารณาการบังคับใชในเบ้ืองตน ใหเหมาะสมในแตละพื้นท่ี 

 

o กรณีไมเห็นดวย 

- สวนใหญผูปกครองจะไมยอมใสหมวกนิรภัยใหเด็กเวลานําลูกโดยสาร

รถจักรยานยนต ดวยคิดวาไมเปนอะไร เพราะเดินทางใกลๆ 

- เปนการเพิ่มคาใชจายใหผูขับขี่ 

- เพราะเด็กเล็กจะตองเดินทางไปกลับกับผูปกครอง เชน ไปโรงเรียน ผูใหญตอง

ไปทํางาน แตการปองกันไดคือ ผูขับขี่ควรตองเปนคนมีอายุ 20 ปขึ้นไป จะมีความ

รับผิดชอบไดดีกวา เพราะมีประสบการณมากกวา  

 

ขอเสนอที่ 3 : ออกใบอนุญาตขบัขีแ่บบ Graduated driving licence 2 ระดับ คือ ใบขับขี่สําหรับ

เด็กอายุ 13-15 ป และ 16-18 ป โดยมีเง่ือนไข  (จํากัดขนาดกระบอกสูบรถ / ชวงเวลาขับขี่ / ถนน

ท่ีขับขี่  / ผูควบคุมการขับขี ่ เชน มีผูปกครองโดยสารไปดวยทุกครั้ง ผูปกครองลงนามอนุญาตทุกครั้ง

ที่จะขับขี ่/ จํากัดผูโดยสาร เชน หามมีเด็กหรือเพ่ือนซอนทาย ) 

 

o         กรณีเห็นดวย 

- ตองเปนเด็กอายุ 16  ปขึ้นไป ท่ีเขามีความรับผิดชอบและมีความระมัดระวังใน

เรื่องความปลอดภัย  
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- การกําหนดใหออกใบอนุญาตตองมีการอบรมสอนการขับขี่ เพื่อผูขับขี่จะได

ขับขี่อยางมีคุณภาพและถูกตอง ดีกวาขับขี่เองอยางทุกวันน้ี  

- สวนใหญถามีเงินก็จะมีการทําใบอนุญาตขับขี่ไดงาย แลวพอแมเห็นลูกขับรถ

ไดก็ยอมซื้อรถให และกฎหมายบานเราไมบังคับใชอยางจริงจัง พรอมการปฏิบัติ

จริง มีการขับโชวเพื่อน  

- ถาปฏิบัติไดจะเปนการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน  

- เห็นดวยเฉพาะเด็ก 16-18 ป สวนเด็ก 13-15 ปยังไมควรใหมีใบขับขี่  

- ตองมีการฝกสอนและปฏิบัติอยางจริงจัง นอกจากดูเรื่องความสามารถในการ

ขับขี่แลว ตองศึกษาวุฒิภาวะ เรื่องสุขภาพจิต แนวคิด และจิตวิทยาในเด็ก เพื่อออก

ใบรบัรองการขบัขี ่ 

- ในเด็ก 13-15 ป หามการขับขี่หลังเวลา 20.00 น. ถาฝาฝนเกิน 2 ครั้ง ยึด

ใบขบัขี ่/ หามขับขี่ 2 ป  อายุ 16-18 ป หามขับขี่หลัง 22.00 น. เวลาท่ีเหมาะสม

เพราะวาเด็กอยูในวัยแรงงาน ควรใชกฎหมายอยางเครงครัด ดานการใชหมวก

นิรภัย ฝาฝนหามการขับขี่นาน 2 ป  

 

o         กรณีไมเห็นดวย  

- ใบขับขี่รถมอเตอรไซคควรใหคนอายุ 20 ปขึ้นไปเทาน้ัน 

- ยังขาดความรับผิดชอบเพราะยังเปนเด็ก ขอเสนอควรมีอายุไมตํ่ากวา 20 ปขึ้น

ไป หรือผานการเปนทหารมาแลว  

- (13-15 ป) ยังไมควรใหขับขี่โดยไมมีขอยกเวนใดๆ หรือขับขี่ไดแตจํากัดความ

แรงของมอเตอรไซค เชน ไมเกิน 90 ซีซี หรือรถท่ีจํากัดความเร็วไมเกิน 60 

(หมายความวาไมจํากัดเพราะอาจทําใหมีแรงตานจากท้ังฝายผูบริโภคและผูผลิต แต

ทําใหมีความยุงยากมากขึ้น หรือมีเง่ือนไขอ่ืนๆ เชน ตออายุใบขับขี่ทุก 6 เดือน โดย

ผานการอบรมทุกครั้ง ฯลฯ  

 

ปดการวิพากษ เวลา  16.45 น.  
 

 
ผูบันทึก  นส.ภัทรนันท โสดาจันทร และ นายอภิชาติ มหิงสพันธุ  
ผูสรุป  นส.กรวิการ บุญตานนท   
ผูตรวจ  รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ  
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