รายงาน
เวทีวิพากษขอเสนอเพื่อความปลอดภัยของเด็กในการใชรถจักรยานยนต

วันจันทรที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 13.45 น.
ณ หอง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวมดานการแพทย คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผูเขารวมวิพากษ
1. นายปรีชา ชูทรัพย
(ประธาน)
2. ดร.เตือนใจ ฟุกุดะ
(ประธาน)
3. รศ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ
(ผูดําเนินรายการ)
4. ศ.นพ.ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล
5. ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท
6. นายสมหวัง ทองขาว
7. นายปกรณ อนิวัตกูลชัย
8. พ.ต.อ.พงษสันต คงตรีแกว
9. นายพรหมมินทร กัณธิยะ
10. นายสุเทพ ขันธโสภา
11.นายสุรสิทธิ์ ศิลปะงาม
12.นายสุทัศน ชูรักษ
13.นายไพฑูณ อุปสิทธิ์
14.พญ.พิมพภา เตชะกมลสุข
15.คุณนงนุช ตันติธรรม

16.คุณทัศนีย ศิลปบุตร
17.นายศักดิ์ชาย บุญสุวรรณ

คณะอนุกรรมการสรางความเขมแข็งชุมชนดานปองกันอุบัติภัย
และสาธารณภัย กปอ.
นักวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยนิฮอน ประเทศญี่ปุน
หัวหนาศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นักวิชาการขนสงชํานาญการ สํานักสวัสดิภาพการขนสงทางบก
นักศึกษาปริญญาเอก สถาบัน AIT Asian Institute of Technology
อาจารยคณะตํารวจศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ
ผูอํานวยการสํานักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
ผูจัดการสวนบริหารทั่วไป บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
ผูจัดการมูลนิธิเมาไมขับ
ผช.ผจก.ทั่วไปฝายสงเสริมขับขี่ปลอดภัย บริษัท เอ.พี.ฮอนดา
ประธานกรรมการศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยบานเนินหัวโล
จ.พิจิตร
แพทยชํานาญการพิเศษ สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ชํานาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุข
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและการจราจร สนข.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักกิจการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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18.นายวิรัช อินทรัตน
19.นายแสงไทย มีสุนทร
20.พ.ต.อ.ปรีดา เปยมวารี
21.พ.ต.ท.วิรัช เสือสืบพันธ
22.นางสุกัญญา เวชศิลป
23.คุณวิยะดา โสภณ
24.คุณดวงพร เฉินบํารุง
25.คุณอัญชลี สิทธิกุลธร
26.คุณศิริกุล กุลเลียบ
27.นายอรัณย โตทวด
28.นายณัฐวัตร กอนทอง
29.คุณสุวรรณา ธุระพันธ
30.คุณนันทพร เนาวรัตนจําเนียร
31.คุณปณรสี ขอนพุดชา
32.นางสุดา ลาวัณยรัตนากุล
33.นายศุภชัย บุหงาแดง
34.นางพิมพา แดงเรือง
35.คุณสุกัญญา จินประพัฒน
36.นายอวยพร แสงนภา
37.คุณอารี ดีเจริญ
38.ร.อ.อนุรักษ พิลาสุข
39.นายชาญชัย นพรัตน
40.คุณอุไรวรรณ อิศรางกูล ณ อยุธยา
41.นายเทพพล เครื่องจันทร
42.คุณวันเพ็ญ แกนทองแดง
43.คุณปยะพร หาดทราย
44.นายสุรชัย นุกิจ
45.คุณชฎาพร วงศสระทอง

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
สํานักงานเลขานุการ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ผบก.ผก. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สว.จร. สน.พญาไท
ผูเชียวชาญดานเด็ก สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน (ปภ.)
นิติกรปฏิบัติการ
สํานักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน (ปภ.)
นักวิชาการ สํานัก 4 (สสส.)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางานสนับสนุนการดําเนินงานปองกัน
ปญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนํารอง(สอจร.)
หัวหนาแผนกบรรเทา มูลนิธิปอเตกตึ๊ง
ผูชวยหัวหนากฎหมาย มูลนิธิปอเตกตึ๊ง
Asian Transportation Research Society (ATRANS )
Asian Transportation Research Society (ATRANS )
นักวิชาการ ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
ชุมชนซอยสวนเงิน
ชุมชนซอยสุเหรา (เพชรบุรี7)
ชุมชนซอยสุเหรา (เพชรบุรี7)
ชุมชนซอยมั่นสิน
ชุมชนหลังกรมทางหลวง
ชุมชนโคงรถไฟยมราช
ชุมชนกองพล 1 รักษาพระองค
ชุมชนซอยแดงบุหงา
ชุมชนสระแกว
ชุมชนวัดมะกอกสวนหนา
ชุมชนจารุรัตน
ชุมชน สน.พญาไท
ชุมชนเคหะบางบัว
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กพัวซิวติ่ง-ลิ้มเซาะคิ้ม
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46.คุณนภาพร อาชวเจริญ
47.คุณบังอร ตงสาลี
48.คุณมารีนา มานวงศ
49.คุณกิตติมา มีปญญา
50.คุณนงนุช อิมามี
51.คุณนาราภัทร งามศักดิ์กุล
52.นายไพฑูรย ศรีแสง
53.นายจตุรงค ศิริบรรณากูล
54.คุณรัตติการ วิเคียน
55.คุณฉัตรรัศมี แกวมรกต
56.คุณประชา พันธมานิต
57.คุณภากุลญา นิไชยโยค
58.คุณเนตรนภา รัตนพิบูลย
59.คุณวรวรรณ ธันยากร
60.นายภูมิเดชา วรกรรมพินิจ
61.คุณธัญกานต สุรคุปต
62.คุณปานทิพย จันทรโชติ
63.คุณกมลรัตน กิตติพัฒนานนท
64.คุณงามตา รอดสนใจ
65.คุณประจวบ ผลิตผลการพิมพ
66.คุณกรวิการ บุญตานนท
67.คุณนุจนา กันแกว
68.คุณศรีสุภา เพ็ชรจีนพะเนา
69.นายเกียรติศักดิ์ แสงสวาง
70.นายอภิชาติ มหิงสพันธุ
71.นายวุฒิพงษ เพิ่มมณีรัตน
72.คุณสุพัฒตรา อุประแกว
73.คุณกรรณิการ กาญจนานุกลู
74.คุณอภิรมยฤดี สนองอุทัย
75.คุณนฤมล เชื้อนิล
76.คุณเพียงใจ หะวะนิช
77.คุณกานต ฉลาดธัญญกิจ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนสามัคคีคลองสองตนนุน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคูคต
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนราษฎรพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนรวมพัฒนาบานปา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดารุสซุนนี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปากน้ําฝงเหนือ
แกนนําชมรมเด็กไทยปลอดภัย
กอง บก. นิตยสารบันทึกคุณแม
จดหมายขาวสรางสุข (สสส.)
อาจารย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
พยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
พยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
พยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
นักวิชาการศึกษา สช.สป.ศธ.
พยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
พยาบาล งานอนามัยโรงเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพของประชากรไทย
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
พยาบาล งานการพยาบาลอนามัยชุมชน
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก
ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก
ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก
ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก
ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก
ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก
ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก
ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก
ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก
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78.คุณสุวัฒน จารุพินทุโสภณ
และผูเขารวมอีกจํานวน 20 ทานจากหนวยงานทางการแพทย (เขียนชื่อไมชัดเจน จึงไมสามารถสะกดชื่อที่ถูกตองได)
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เริ่มการวิพากษ เวลา 13.45 น.
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงทราบ
1.1

กลาวเปดเวทีวิพากษ และชี้แจงกําหนดการ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 บรรยายเรื่องพัฒนาการของเด็กและความปลอดภัยในการใชรถจักรยานยนต
โดย รศ.
นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ
(ไดสงสไลดประกอบการบรรยายของ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ ไปทางอีเมลของ
ผูเขารวมบางทานแลว หากทานใดตองการสไลดดังกลาว โปรดแจงอีเมลของทานมาที่คุณกรวิการ
zunsha@hotmail.com )
2.2
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ นําเสนอขอเสนอเพื่อความปลอดภัยของเด็กในการใช
รถจักรยานยนตจาํ นวน 3 ขอ พรอมเห็นดวยทั้ง 3 ขอ และนําเขาสูการแสดงความเห็นของผูเขารวม
ความปลอดภัยขั้นสูง

ทารก : แรกเกิด -1 ป

เด็กเล็ก /เด็กกอนวัย
เรียน : 2-6 ป

• ไมอนุญาตใหทารกและเด็กอายุ
นอยกวา 2 ปโดยสาร
รถจักรยานยนต
• เพิ่มการวิจัยทางหลักกลศาสตร
เพื่อผลิตนวัตกรรมปองกันการ
บาดเจ็บที่เหมาะสมสําหรับเด็ก
ทารกและเด็กอายุนอยกวา 2 ป
อันประกอบดวย หมวกนิรภัย ที่
นั่งนิรภัย หรือระบบยึดเหนี่ยว
อื่นๆ รวมกับการจํากัดความเร็ว
รถ เพื่อการเดินทางอยาง
ปลอดภัยของเด็กวัยนี้ในอนาคต
• ไมอนุญาตใหเด็กเล็ก /เด็กอายุต่ํา
กวา 6 ป โดยสารรถจักรยานยนต
โดยมีกฎหมายหามโดยสารอยาง

ความปลอดภัยขั้นต่ํา
เพื่อหาจุดลงตัวระหวางสิทธิความปลอดภัย
ในเด็กและความจําเปนในการดําเนินชีวติ
• ออกแบบรถสามลอมีที่นั่งเฉพาะ
สําหรับผูโดยสาร มีโครงสรางหอง
ผูโดยสารที่ปกปองผูโดยสารได
ระดับหนึ่ง และใชเข็มขัดนิรภัย
รวมกับที่นั่งนิรภัยที่ใชกับรถยนต
เปนระบบยึดเหนี่ยวเด็ก เพื่อปองกัน
เด็กหลุดออกจากหองผูโดยสารเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ
(ในกรณีเด็ก 9 เดือนขึ้นไป อาจสวม
หมวกนิรภัยจักรยานเปน
อุปกรณเสริมเพิ่มเติม)
• เด็กอายุ 2 - 6 ปใหโดยสารไดเฉพาะ
เมื่อเด็กสามารถเหยียบบนที่วางเทา
ได โดยตองใชอุปกรณเสริมความ
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ชัดเจน
• เพิ่มการวิจัยทางหลักกลศาสตร
เพื่อผลิตนวัตกรรมปองกัน
บาดเจ็บที่เหมาะสมสําหรับเด็ก
วัยนี้ เชน หมวกนิรภัย ที่นั่ง
นิรภัย อยางไรก็ตามที่นั่งนิรภัย
และระบบยึดเหนี่ยวเด็กเพื่อ
ปองกันการตกจาก
รถจักรยานยนตนั้น หากติดตั้ง
บนรถจักรยานยนตโดยปราศจาก
โครงสรางโลหะแข็งแรง
ลอมรอบผูโดยสาร อาจทําใหเด็ก
ไดรับบาดเจ็บมากขึ้นเมื่อเกิด
อุบตั เิ หตุแบบชนกระแทก
เนื่องจากเด็กจะถูกกระแทกดวย
โมเมนตัมทีม่ ากขึน้ (น้ําหนักตัว
เด็กรวมกับน้าํ หนักรถจักรยานยต
ที่ยึดติดกันไว)

เด็กอายุ 6 - 15 ป

• ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 15
ป ขับขี่รถจักรยานยนต
• หามเด็กที่ไมสามารถวางเทาบน
ที่วางเทา โดยสาร
รถจักรยานยนต
• ตองใชอุปกรณเสริมความ
ปลอดภัยที่มีอยูทั้งหมดไดแก
หมวกนิรภัย เสื้อแขนยาว กางเกง
ขายาว รองเทาหุมขอ
• ผูขับขี่ตองมีใบขับขี่เฉพาะ
สําหรับการรับผูโดยสารเด็กอายุ
ต่ํากวา 12 ป ซึ่งตองผานการ
ทดสอบการดูแลผูโดยสารเด็ก

ปลอดภัยที่มีอยูทุกครั้งที่โดยสาร
รถจักรยานยนต ไดแก
- หมวกนิรภัย : มีหมวกนิรภัยที่
พอดีกับศีรษะของเด็ก
- เครื่องแตงกาย : กางเกงขายาว
เปนสิ่งจําเปนที่เด็กตองสวมใส
เพื่อปองกันบาดเจ็บที่ขาในกรณี
เกิดอุบัติเหตุ, ไมควรใส
กระโปรงหรือกางเกงขาสั้น
- รองเทา : สวมรองเทาหุมขอที่
ผลิตจากยาง /หนัง เพื่อปองกัน
บาดเจ็บที่เทาในกรณีเกิด
อุบัติเหตุ
- มีระบบยึดเหนี่ยวเด็กปองกัน
การตก ขั้นต่ําตองมีเข็มขัดยึด
เหนี่ยวผูโดยสารเด็กไวกับผูขับ
ขี่
• ผูขับขี่ตองมีใบขับขี่เฉพาะสําหรับ
การรับผูโดยสารเด็กอายุต่ํากวา 12 ป
ซึ่งตองผานการทดสอบการดูแล
ผูโดยสารเด็กกอน
• ตองติดตั้งที่นั่งที่ออกแบบมาเปน
พิเศษสําหรับเด็กที่เทาไมสามารถ
วางบนที่วางเทาได
• ออกแบบหลักสูตรการอบรมความรู
ควบคูไปกับการฝกทักษะการขับขี่ที่
ปลอดภัย และฝกการรับรูความเสี่ยง
ที่เหมาะสมในแตละชวงวัย (เชนใน
เด็กอายุ 13 – 15 ป และ เด็กอายุ 16 18 ป) โดยมีเงื่อนไข ...
- มีผูควบคุมทุกครั้งในการขับขี่
ชวงแรกๆ ของเด็ก (โดยเฉพาะ
ในชวง 2-3 เดือนแรกของการ
ขับขี่)
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กอน

-

จํากัดความเสี่ยง (เชน ถนนที่ขับ
ขี่, หามขับกลางคืน, ไมใหมีเด็ก/
เพื่อนซอนทาย)

วิธีการดังกลาวนี้ จะทําใหเด็กและเยาวชนลด
ความสนใจ และชะลอการเริ่มเปนผูขับขี่ อัน
จะสงผลใหลดอัตราการบาดเจ็บและตายใน
เด็กกลุมนี้
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วาระที่ 3 เรื่องการวิพากษโดยผูเขารวม

3.1 มีผูแสดงความเห็นจํานวน 19 ทาน (จากผูเขารวมทั้งหมด 93 ทาน)

ศ.นพ.ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี กลาววา
“ ผมขอชื่นชมวางานนี้กําลังปกปองผูออนแอ ผมถือวาผูที่ใชจักรยานยนต /บุคคลคนเดินเทาใน
ประเทศไท ยนั้นคือผูที่ดอยโอกาส ไมวาเ ขาจะรวยหรือจนก็ตาม เพราะเราทราบดีวาถาขึ้นบนหลังจักรยานยนต
เมื่อไหรแลวมีโอกาสที่จะตายเปนรอยเทาของพวกที่อยูบนรถไฟ
ประเด็นที่ 1 ถาเราไมสามารถเปลี่ยนบริบทในแงของครอบครัวเดี่ยว ซึ่งชัดเจนวาเรื่องนี้เราก็แตะ
ตองไมได สังคมไมมีวันที่จะหันไปสูครอบครัวขยายเมื่อเขามาสูครอบครัวเดี่ยว ในสภาพของระบบการจราจร
ขนสงที่ไมเอื้ออํานวยใหมีระบบโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย คนก็เลยถูกบีบใหใชจักรยานยนตโดยปริยาย รวมทั้ง
ผังเมืองที่ออกแบบมาแลวสงเสริมใหคนเดินทางโดยไมจําเปน เชน เด็กๆอาจจะตองนั่งรถไกลถึง 10 กิโลเมตรเพื่อ
ไปโรงเรียน ในขณะที่ในเมืองนอกแคขามถนนก็ถึงโรงเรียน เรื่องมลภาวะที่กระทบตอสุขภาพ เชน หอบหืด และ
อื่นๆตามมา ประเด็นเหลานี้มันนํามาสูปญหาที่ อ.อดิศักดิ์ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นที่ 2 ถาจะเปลี่ยนแปลงไปตามขอเสนอของ อ.อดิศักดิ์ วาบรรทัดฐานของสังคมขณะนีไ้ ม
ยอมรับเพราะเราอยูกับสิ่งนี้มานานเหลือเกิน ถาวันนี้ผมถูกหามวาไมสามารถ นําลูก 2 ขวบขึ้นจักรยานยนตได ผม
ก็จะถามรัฐบาลวามีทางเลือกอะไรใหผม? หรือเวลาลูกไมสบาย ผมก็ตอ งนํา ลูกไปโรงพยาบาล แลวจะใหผมทํา
อยางไร? ถาเราไมมีคําตอบใหกับสิ่งเหลานี้ก็จะลําบาก
อ.อดิศักดิ์ เสนอเรื่องกฎหมายทั้งในแงของการหามและการออกกระบวนการที่จะทําใหการได
ใบขับขี่ยากขึ้นเรื่อยๆ โดยตรรกกะแลวผมเห็นดวย และโดยหลักฐานจํานวนหนึง่ ที่ อ.อดิศักดิ์เสนอผมก็เห็นดวย แต
ทุกวันนี้เราก็รูดีวาหมวกนิรภัยมีปญหาเรื่องการบังคับใช (ยกเวนในกรุงเทพและเมืองใหญๆไมกี่เมือง ) ซึ่งก็ตองเห็น
ใจตํารวจ เพราะเ ขาอยูในบริบทที่พึ่งพาอาศัยกับชาวบาน และใชจับทั้งๆที่บรรทัดฐานของสังคมไมยอมรับ อ.อดิ
ศักดิ์เสนอวาใหพอแมเปนคนกํากับดูแลเด็ก ที่ใชจกั รยานยนตตอน 13 ขวบ ในหลักการผมเห็นดวย แตมองไมเห็น
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติภายใตวิถชี ีวิตที่ตองปากกัดตีนถีบในปจจุบัน
อยางไรก็ตาม ขอเสนอแนะของ อ.อดิศักดิ์ ผมถือวาเปนประตูไปสูสิ่งที่ใหญกวา หมายถึงวาถาเรา
สามารถทําใหขอเสนอนี้ทําใหเกิดเวทีสาธารณะที่ใหญกวานี้ มีผูมีสวนไดเสียมากกวานี้ มาพูดกัน ใชหรือไมวา
เพราะผังเมืองของเราไมเปนใจ หรือระบบขนสงสาธารณะของเรามีปญหา มีงานวิจัยกอนหนานี้สัก 30 ป รพ.
วชิระกับ รพ.ศิริราช รวมทําการศึกษาใน กทม.พบวา แมแตรถรับสงนักเรียนที่เราเรียกวารถตู ก็ยังมีความปลอดภัย
มากกวารถเกงที่พอแมพาลูกไปโรงเรียน (ใน กทม.) ถาเราจะสงเสริมใหระบบนี้เกิดขึ้นนั้น เราจะมีขอเสนอแนะอื่น
ดีไหม? เชน รัฐจะตองเขาไปอุดหนุนเพื่อใหผูดอยโอกาสเขาถึงบริการพวกนี้ ไมมีกําแพงทางดานเงินตราเขามากีด
ขวาง ขอจํากัดของขอเสนอแนะก็คือ ถาเผอิญมีหนวยงานที่เกี่ยวของคลอยตามขอเสนอแนะของ อ.อดิศักดิ์ เปนได
หรือไมวาสังคมก็จะถูกหันเหความสนใจไปสูเรื่องของจักรยานยนต เพราะวามันแกปญหาเฉพาะหนาได แตอยา
ลืมเรื่องของผังเมือง และระบบขนสงสาธารณะซึ่งเปนเรื่องใหญ และพวกเราก็ทราบดีวากรุงเทพและปริมณฑล
โครงการแสนลานทุมลงมาที่นี่ แลวพื้นที่เมืองที่เหลืออีก 76 เมือง ก็อยูตามยถากรรม นี่คือความไมเทาเทียมกันใน
สังคม
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ประเด็นที่ 3 ผมชอบเรื่องสามลอปลอดภัย ผมวาเรื่องนี้มีทางเปนไปไดในทางการเมือง เพราะวา
เปนที่ทราบกันดีในเชิงของการทองเที่ยว สามลอนั้นคือเอกลักษณการทองเที่ยวของไทย และโดยเทคโนโลยียาน
ยนตนั้น ผมเชื่อวามีความเปน ไปได ในการ ควบคุมปรับปรุงความปลอดภัยของเทคโนโลยีน้ี และอุตสาหกรรม
จักรยานยนตมีความไปไดเชนกันในการที่จะปรับปรุงทางเทคนิคที่จะลงทุนเพื่อเทียบกับนาโนคารของอินเดีย ผม
เชื่อวาเราสามารถทําสามลอไทย และอาจจะราคาถูกกวานาโนคารของอินเดีย และตีตลาดโลกได สุดทายก็คือการ
อุดหนุนแทกซี่ รถตู เพื่อใหคนที่มีรายไดต่ําสามารถเขาถึงไดนี่เปนการแกปญหาเฉพาะหนา ”
ร.อ.อนุรักษ พิลาสุข
ชุมชนกองพล 1 รักษาพระองค กลาววา
“ขอแรกผมไมเห็นดวย ในความเปนจริงเราไมสามารถที่จะใชบังคับได สิ่งเหลานี้เมื่อ ออกเปน
กฎหมายแลวในที่สุดเมื่อไมปฏิบัติตาม พอมีความผิดขึ้นมามันก็จะเกิดปญหาสองตอ อยางแรกเกี่ยวกับกฎหมาย
อยางที่สองการจราจรก็ไมดี เราจะทําอยางไรที่จะหาวิธีการปองกันไดดีกวาการหาม หามไปก็ทําไมได
ขอที่ 2 ผมเห็นดวย ที่เห็นดวยเพราะสิ่งเหลานี้มันจะไปรองรับเวลาเกิดอุบัติเหตขึ้นมา อยางที่ อ.
อดิศักดิ์พูดวา มันจะนําไปสูเรื่องของสินไหมทดแทนและการประกันชีวิต

มันจะนําไปสูก ารแกไขกฎหมาย

พยายามที่จะใหมีใบอนุญาตขับขี่ตั้งแต 13 – 16 ป แตก็ควรคัดกรอง
ขอที่ 3 ก็เห็นดวย ปจจุบันนี้เด็กมีพฤติกรรมที่อยากรูอยากเห็น เรียนรูจากสิ่งที่ไดประสบอยู แถว
หลังคลองมักกะสัน ตอนเย็นจะมีแขงรถจักรยานยนต แลวเด็กเหลานี้ก็ไมมีใบขับขี่ ไมมีใบอนุญาตอะไรเลย เ ขา
มองเห็นชีวิตของเ ขาไรคารึไงไมทราบ อันนี้เราตองดูลึกลงไปอีกวา สังคมชุมชนเห็นคาของชีวิตมากนอยเพียงใด
เราควรเนนเรื่องความปลอดภัยใหมากขึ้น เพราะเวลาผิดพลาดขึ้นมาจะมีปญหาหลายอยาง เพราะถาไมมีใบอนุญาต
ขับขี่ ก็ไมมีสิทธิ์ไดรับการประกัน เพราะฉะนั้นก็เปนการปองกันอีกทางหนึ่ง ”
ศ.ดร.พิชยั ธานีรณานนท คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลาววา
“ ในสมัยโบราณ เวลาออกศึกเราตองมีมาที่ดีที่สุด พวกจอมทัพมีมาที่ดีที่สุด

โอกาสรอด มาก

เปรียบเทียบกับคนปจจุบัน คนชั้นสูงมีสตางคก็จะขับรถเกงยี่หอดังๆ เวลาชนก็จะมีแอรแบ็คออกมาปองกันไมให
เสียชีวิต ในทางกลับกันชนชั้นลางที่เปนไพรหรือพลทหารก็ขี่ลาหรือวาเดินเทาก็จะตายกอน เหมือนกับคนปจจุบัน
ที่มีรายไดต่ําก็จะตองขี่มอเตอรไซคก็จะตายกอนหรือตายมาก
สถิติการขายมอเตอรไซคในเดือนมกราคมปนี้ มีมอเตอรไซคขายอยู 150,700 คัน ถาขายเทากัน
ทุกเดือน ปหนึ่งๆ จะมีมอเตอรไซคขายอยู 1.8 ลานคัน คัน หนึ่งประมาณ 40,000 บาท มูลคาอยูที่ 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 สาเหตหลักๆก็คือเด็กนั่งมอเตอรไซคที่ไมปลอดภัย
เรากําลังพูดถึงวามอเตอรไซคไมปลอดภัย ขอ 3 พูดถึงวาคนขับไมปลอดภัย แต 2 ขอแรกเหมือนวาตัวรถ
มอเตอรไซคไมปลอดภัย เปาหมายของเราก็คือการจัดที่ในการเดินทางของผูที่ใชรถใชถนน การจัดใหมีการเดินทาง
ที่ปลอดภัยสําหรับทุกคน แตตอนนี้เราพูดถึงการใชมอเตอรไซค เราจะพูดวาการจัดที่เปนการเดินทางที่ปลอดภัย
ใหกับรถมอเตอรไซคปลอดภัยสําหรับเด็กพอ ไหมครับ? ผมวาไมพอ เพราะวาถาเด็กปลอดภัย แตพอแมที่ขับตาย
หรือเสียชีวิต เด็กอายุ 2 ขวบจะรอด ไหม? มันเปนไปไมไดที่เราจะดูแคเด็ก 2 ขวบหรือต่าํ กวา 2 ขวบใหปลอดภัย
เพราะถาพอแมเสียชีวิต เด็กที่นั่งมามีโอกาสรอดไหม ก็ตายเหมือนกัน
วิธกี ารมี 3 อยาง คนขับจะตองเปนคนขับที่ดีและปลอดภัย ซึ่ง อ.อดิศักดิ์ ไดพูดแลว วาใหมีการฝก
เด็กหรือผูใหญ เด็กวันนี้อีก 2-3 ปเขาก็เปนผูใหญ ตองฝกใหดี ผมก็เห็นดวย ยังขาดอีก 2 ตัวคือ รถมอเตอรไซคที่ดี
มีไหม? มอเตอรไซคที่ดีที่คนนั่งและขาก็ไมเขาไปและก็ตัดขาคนและคนนั่งก็ไมลมลงไป ที่สําคัญที่สุดทั่วโลก
กําลังทําเรื่องนี้อยูคือ ตองมีถนนที่ดีและเอาคนขับที่ดีขี่มอเตอรไซคดีๆ แต ดันไปขับที่ขางรถบรรทุก /รถเกงที่ขับ
ดวยความเร็ว 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง มีโอกาสตายไหม? โอกาสบาดเจ็บแลวก็ตายสูง ทั้ง 3 อยางนี้ตองไปดวยกัน
เราอยาเอาแควาคนขับดีอยางเดียวไมได รถมอเตอรไซคตองดีและถนนตองดีดวย ผมยกตัวอยางรัฐบาลลงทุนไป 4
แสนลาน สรางถนนเยอะ โครงการไทยเขมแข็งเราคงจะเคยไดยิน ถนนก็แข็ง แตแคหารถบรรทุกนักเรียนอนุบาลไป
สงบานเนีย่ หาไมได แตดนั ไปสรางถนนปลอดฝุน แทนทีส่ รางถนนปลอดภัย อยางนี้ถือวาแกไมถูกจุด ไมเขาใจ
ประเด็นแรกการมีชีวิตอยู เราตองมีชีวิตอยูกอน กอนที่ถนนสะอาดหรือไมมีฝุน แตถา เราตายไปถนนไมมฝี นุ มัน
สําคัญสําหรับเรา ไหม? ไมมีป ระโยชนครับ เราจะตองเอาตามลําดับความสําคัญ คือตองมีชีวิตอยูกอน แลวชีวิต
คอยๆ ดีขึ้นตามมาทีหลัง
ผมโหวตขอแรกไมเห็นดวย เพราะวาเขาจะเดินทางอยางไร? นี่คือคําถาม ยกเวนเราไปบอกนายก
อภิสิทธิ์วานายกนั่งรถเกงทุกวัน คุณนาจะจัดหารถใหกับสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาล

ผมเห็นใน

ตางประเทศ ดร.เตือนใจคงจะรูที่ญี่ปุน/ทุกประเทศเวลาโรงเรียนเลิก เขาจะเอารถโดยสารมารับนักเรียนไฮสคูล อายุ
ตัง้ แต 8-9 ปไปสงบาน ไมตองเอารถมอเตอรไซคไปสง ประเทศไทยเราก็ไมไดจน เพียงแตเอาเงิน 4-5 แสนลานไป
ทําถนนแข็งๆ มันก็แปลก แทนที่จะเอามาใชกับคนจนไดใชถนนอยางปลอดภัย ใชรถที่รัฐจัด ถาไปรถไฟฟาคงแก
ตายกอน แตรถตูหรือรถอะไรที่มันไมแพงเกิน มันอยูในวิสัยที่ทําไดที่จะจัดรถใหเด็กเล็ก หรือแมแตโรงเรียนก็จะ
แกปญหาตรงนี้ไดทันที แตในระยะยาวก็ตองเปน Solution ของคุณหมอไพบูลย ”
นายพรหมมินทร กัณธิยะ ผูอํานวยการสํานักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กลาววา
“ผมทํากิจกรรมการรณรงคมานับ 10 ป ภายใตการสนับสนุนของ สสส. ทุกครั้งที่มีการรณรงคเรา
มักจะพูดอยูเสมอวา สถานการณตอนนี้อยูตรงไหน ? ตอนนีป้ ระเ ทศเราตองยอมรับวาเยาวชนตายมากสุด แลวทุก
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ครั้งที่รจะทํา media เพื่อโฆษณา ทุกคนก็ชอบตัง้ คําถามวาสรางจิตสํานึกได ไหม? แตไมมีใครบอกวาสรางอยางไร ?
บอกแตวาใหสรางจิตสํานึกแลวก็โยนใหครูวาใหดูแลใหดี ตอนหลังมาบอกใหพอแมสอนใหดีหนอย
เหตุผลที่โหวตใหทั้ง 3 ขอผานหมด เพราะวาผมมีขอมูลที่จะรับรองเรื่องนี้ เนื่องจากผมทํางาน
อยูในเครือขายกับบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ ตัวเลขที่ ดร.พิชัยพูด เรื่องที่มีคนบาดเจ็บป ละเปนแสน เจ็บตาย
เปนหลักหมื่นหลักพัน ผมยังขอยืนยันวาถาจะใหครบถวนตองเอา 3 คูณ สาเหตุเพราะบาดเจ็บเล็กนอย เทาฉีก นอง
เปนแผล เย็บเล็กนอ ยที่สถานีอนามัย ไมไดเขาระบบรายงาน อสม.ทําแผลเองที่บาน ถาเอามาบวกตรงนี้ จะเพิ่ม อีก
มหาศาล ผมมีประสบการณมาแลวที่ตองเย็บเทาหรือเย็บนองของเด็กที่เขาไปในรถจักรยานยนต ฉ

ะนัน้ ก็ขอให

เพิ่มเติม จากรายงานสถานการณก็บอกวาเด็กอายุต่ํากวา 15 ปบาดเจ็บมากกวาแสนราย และตองนอนโรงพยาบาล
มากกวา 1.31 โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ํากวา 9 ป เสียชีวิตจากอุบัติเหตจราจร 440 คนตอป
ผมมีขอเสนอวาผมสนับสนุนประเด็นที่ 1 เพราะวาเมื่อ 4 เดือนที่แลว ผมไดมีโอกาสเอารถไปรับ
หลานออกจากโรงพยาบาล มีทานใดที่เอารถจักรยานยนตไปรับหลาน

แลวจิตสํานึกที่ทานบอกวาจะใหเอารถ

มอเตอรไซคไปรับหลาน ทานกลาไหม? นั่นคือของขวัญที่ดีที่สุดของลูกหลานเราครับ แลวจะใหจิตสํานึกเตือนคน
ทัง้ ประเทศ ผมวาใชชวงเวลานี้ดีที่สุด เปนโอกาสที่ทั้งครอบครัวไดไปรับหลานดวยการเอารถยนตไปรับ สําหรับ
คนตางจังหวัดก็ไมไดดูถูกดูแคลนและไมไดร่ํารวยมากมาย แตคนในชนบททีบ่ อกวาไมมโี อกาส ตอนนีม้ ที างออก
ครับ ใหเพื่อนๆหรือญาติที่มีรถไปรับกลับมาถือเปนการสรางจิตสํานึกรวมกัน
ประเด็นขอ 2 ก็เห็นดวย เพราะวาทางตัวเลขชัดเจนอยูแลว ทัง้ ทางทักษะแลวประสบการณ ลาสุด
ผมไปที่ จ.ระยอง ไปเจอคุณยายทานหนึ่ง นําหลาน 3 ขวบนั่งรถสามลอเข็นขายทุเรียน โดยคุณยายถือกรง แตเด็ก 3
ขวบทําหนาที่บิดคันเรง นี่หรือประเทศที่เ ขาวาไปเซ็น ตสัญญาทั่วโลกวาอยากจะใหประเทศไทยปลอดภัย ผมขอ
อางอิงในมติที่ไปเซ็น ตลงนามกับเ ขาไวที่มอสโก นึกไมออกวาเราจะทําอยางไร เพราะคําพูดเปนคําใหญแตไม
สามารถมาลงรายละเอียดได ผมยกตัวอยางขอหนึ่งในสิ่งที่รัฐบาลไทยไดไปเซ็น ตสัญญาไวในขอที่ 4 พัฒนา
ตลอดจนการดําเนินการดานนโยบายและโครงสรางพื้นฐาน

ที่จะใหความคุมครองตอผูที่ใชรถใชถนนทุกกลุม

โดยเฉพาะกลุมที่มีความเสี่ยงมากที่สุดแตดอยโอกาสที่สุดคือใครครับ ในกลุมนี้ถาไมใชเด็กและผูใชมอเตอรไซค
เขาบอกวาไดแกกลุมผูใชรถใชถนน รถมอเตอรไซค รถสาธารณะที่ไมมีความปลอดภัย รวมถึงเด็ก ผูสูงอายุและผู
พิการ นี่คือขอความที่ประเทศไทยไปเซ็นตลงนามกับทั่วโลกไวกวา 150 ประเทศทีม่ อสโก
ในแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน ป 2552-2555 ทีร่ ฐั บาลไทยประกาศใชไปแลว และ ครม.ก็
รองรับแลว ผมไมไดลงรายละเอียด ถาเราไมทําอะไรใหเปนรูปธรรม กระดาษปกนี้มันก็ยังเหมือนเดิม อีก 10 ปคอ ย
มาวากัน เราไดเอาเรื่องนี้ไปพูดคุยที่เวทีสมัชชาชาติแลว เราตั้งวงกับทุกภาคีเครือขายทั่วประเทศ มีขอ เสนอแนะ 5
ขอที่สอดคลองกับขอเสนอที่ อ.อดิศักดิ์เสนอวันนี้
(ขอที่ 3) ใหมีการบังคับใชเรื่องหมวกนิรภัยและงดใชโทรศัพทเคลื่อนที่รอยเปอรเซ็น
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(ขอที่ 4) การเก็บภาษีรถจักรยานยนตในอัตราตามเครื่องยนตหรือซีซี เหมาะสมสอดคลองกับเด็ก
ที่จะใหใช
(ขอที่ 5) ใหยกระดับการออกใบอนุญาตขับขี่ใหมีคุณภาพสอดคลองกับที่ อ.อดิศักดิ์ไดบอกวาให
มี 2 ระดับ อันนี้คนทั้งประเทศลงนาม
(ขอที่ 6) ผลักดันใหเกิดแผนชุมชนดานความปลอดภัยสอดคลองกับแผนที่ใหชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดการนําไปสูการทําแผนชุมชน
(ขอที่ 7) ใหมีและใชหลักสูตรดานความปลอดภัยทางถนน จะเห็นวาขอมูลที่มีความลงความเห็น
จากทั้งประเทศก็ตรงกับเราจาก 11 ขอ
ทายสุด การที่เราจะทําใหเรื่องวันนี้เปนรูปธรรม รัฐบาลไทยไดประกาศวาป 2554 เปนปแหงการ
รณรงคสวมหมวกนิรภัยรอยเปอรเซ็น ผมขอแยกคําวาการบังคับใชกฎหมายกับคําวากฎหมาย มีอยู 2 ประเด็นคื อ(1)
การมีกฎหมาย (2) การบังคับใชกฎหมาย ถาจะใหดีตองเปนกฎหมายที่สามารถปฏิบัติตามได ยกตัว อยาง กฎหมาย
ที่ดิน กฎหมายเรื่องมรดกทรัพยสิน เราไมตองมีใครบังคับเราก็สามารถเดินทางเขาไปที่สํานักงานที่ดินได เพราะวา
เปนการโอน ถือวาเปนสิทธิ เปนการรับรูวาเราตองปฏิบัติ เมื่อ อายุครบตองไป ทํา บัตรประชาชน นี่คือสิทธิที่เรา
ดําเนินการตามสิทธิโดยไมมีใครมาบังคับ เชนเดียวกัน กฎหมายสามารถออกไดในกรณีนี้เพื่อใหพอแมผูปกครองที่
ยังไมไดรับรูไดรับรู เนื่องจากเด็กเปนดวงตาดวงใจของทาน ผมวาคนไทยทุกคนพรอมโดยเฉพาะพอแมยินดีที่จะ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ”
นายภูมิเดชา วรกรรมพินิจ

สช.สป.ศธ. กลาววา

“ ขอเสนอขอ 1 ไมเห็นดวย เพราะวามันเปนความจําเปน สมมุติวาเราอยูตางจังหวัด เรามีลูก ลูก
จะนัง่ รถไปอยางไร? ความปลอดภัย หรือไมปลอดภัยมันอยูที่คนขับและคนที่รวมใชถนน มอเตอรไซคที่มีปญหาก็
คือพวกเด็กซิ่งเพราะวาขับโดยประมาท

แตพวกนี้ไมคอยตาย ปญหาคือผูขับ แตเด็กที่นั่งมาดวยมันขึ้นอยูกับ

ผูปกครองวาขับดีไหม ผมก็เปนคนหนึ่งที่เปนผูดอยโอกาส ผมมีปญหาดานรางกายจึงจําเปนตองใชมอเตอรไซค
สวนขอ 2 มันมีความจําเปน อยางระบบที่ผมเจอคือเรื่องเด็กเลนเกมสฆากัน แตไมเคยมีเจาหนาที่
เขาไปดู มันก็เกิดปญหา และระบบขนสงมวลชนของเราลมเหลวมาก มีอยู 2 เหตุผลที่ตองใชมอเตอรไซค คือความ
จําเปนและชั่วโมงเรงดวน สรุปคือมันแกไมไดเพราะเด็กตองนั่ง
ประเด็นที่ 3 เห็นดวย เพราะการออกใบขับขี่ใหมันยากขึ้น เพราะเด็กพวกนี้ไมมีประสบการณไม
เคยเจ็บ บางทีตายเลยก็มี ที่อยากชี้ใหเห็นคือปญหาการทํางานพรอมกัน ไมมีเจาหนาที่เปลี่ยนเว รทําหนาที่ โรงเรียน
ก็เหมือนกัน เปดเทอมรถติด การเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลาควรแบงใหเปนระบบ ”
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นางสุกญ
ั ญา เวชศิลป

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส

และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย กลาววา
“ เห็นดวยทั้ง 3 ขอ ขอ 1 เห็นดวยเพราะเปนการปองกันกอนภัยจะเกิด ทุกคนก็บอกวาเปน
ความจําเปน เพราะวาลูก ดิฉันตอนเล็กก็มีเพื่อนบานเอาลูกโดยสารรถมอเตอรไซคเลน แตถามองวามันเปนความ
จําเปนโดยไมมองไปถึงอนาคตในการแกไขปญห า ซึ่งเรามีเด็กพิการเยอะมากขึ้น หรือเด็กที่เราจะตองดูแล เห็น
ดวยกับเรื่องที่มันมีระบบอางความจําเปนและเรายังไมวางเงื่อนไขอะไร ดิฉันคิดวาสังคมไทยเปนสังคมที่เอื้ออาทร
ถาเกิดความจําเปนจริงๆ เชน ลูกปวยแลวตองซอนมอเตอรไซคไปก็อาจจะยกเวนได ระบบสวัสดิการทางสังคมก็
นาจะเขามาชวยเหลือประชาชนได โดยหนวยงานของทองถิ่นจะตองเขามามีสวนรวมดวย
สวนขอที่ 2 เห็นดวย แตมีขอยกเวนวาจะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกของอุปกรณเกิดขึ้น
สวนขอ3 ไมเห็นดวย ที่จะออกใบขับขี่ใหเด็กอายุ 13-15 ป ”
นายสมหวัง ทองขาว

สํานักสวัสดิภาพการขนสงทางบก กรมการขนสงทางบก กลาววา

“ มันเปนการฝนสังคมที่จะไมใหเด็กอายุต่ํากวา 2 ปโดยสารรถมอเตอรไซค และ คิดวามันเปนไป
ไมได ผมเขาใจวาทุกคนอยากใหมีความปลอดภัย แตจะมีวิธีการที่จะผอนใหเบาลงหนอยได ไหม? จะทํา อยางไรให
เด็ก 2-6 ปไปกับมอเตอรไซคไดอยางปลอดภัย รถมอเตอรไซคอาจจะทํา ที่พวงขางรถก็ได อาจทําเป นคอกหรือกรง
ใหเด็กนั่ง หรือมีอุปกรณที่ปองกันเด็กไมใหตกจากรถ
สวนในขอ 3 เด็กอายุ 13-15ป เดี๋ยวนี้ 15 ปก็ทําใบขับขี่ไดแลว แตในตางจังหวัดเด็ก 8-9ปขับขี่
มอเตอรไซคเต็มไปหมด การออกใบขับขี่หลายระดับมันไมมีประโยชน เด็กๆไมมที างยอม ถาเราสามารถที่จะทํา
ความปลอดภัยเกิดขึ้นได ถามรัฐบาลวาทําได ไหมที่จะใหมีการทําชองทางเดินรถมอเตอรไซคทั้งในกรุงเทพและ
ตางจังหวัด ออกกฎลดความเร็วในการวิ่งรถมอเตอรไซคและรถยนต ”
นายไพฑูรย ศรีแสง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปากน้ําฝงเหนือ กลาววา
“ไมเห็นดวยทั้ง 3 ขอ ขอ 1 มันมีความจําเปนเพราะเปนครอบครัวเดี่ยว และรถติด แตเนนการ
ปองกันเปนหลัก เชน การสวมหมวกนิรภัย มาดูปญหาเรื่องยาเสพติด /สุราก็เกี่ยวของกับมอเตอรไซคทั้งสิ้น ปญหา
เกิดจากวัยรุนอายุไมถึง 18 ป เดี๋ยวนี้ขับรถเกงแ ละดื่มสุรา ควรปรับอายุผูขับขี่มอเตอรไซคใหเปน อายุ 20 ป
เพราะวามีความรับผิดชอบสูง ผานการเกณฑทหาร ควรออกใบขับขี่โดยไมหวังผลการเก็บภาษี
ยากๆ สวนขอที่ 3 การแขงขันมอเตอรไซคของเด็กวัยรุนเยอะมาก เราควรจะปองกันเรื่องนี้อยางไร ”

ใหออกใบขับขี่
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พญ.พิมพภา เตชะกมลสุข สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กลาววา
“ การบาดเจ็บการตายที่สูงที่สุดก็คือการบาดเจ็บทางขนสง ขอมูลการบาดเจ็บทั่วประเทศจาก 33
โรงพยาบาลใน 32 จังหวัด มีการวิเคราะหแลวเห็นวาเกิดจากมอเตอรไซคสูงมาก เปนปญหาที่ควรไดรับการจัดการ
เห็นดวยทั้ง 3 ประเด็น ในประเด็นแรกตองบอกวา ¾ ของเด็กทั้งหมดที่ไดรับบาดเจ็บเกิดขึ้นจาก
มอเตอรไซค สวนเด็กอายุ 6 ป มีถึง 900 คนที่ไดรับบาดเจ็บ และ 3 %ที่เสียชีวิต ในประเด็นที่ 3 จากขอมูลคือเด็กที่
อายุ15 ป หรือต่ํากวานี้ไดรับบาดเจ็บจากมอเตอรไซคถึง 6,000 คน

แตขอมูลที่เก็บมาไมไดเก็บมาทั้งหมด 76

จังหวัด แลวเด็กที่อายุต่ํากวา 15ป แบงไดเปนผูซอนทาย 50 % และผูขับขี่ 50% แลววิเคราะหตอเรื่องเด็กอายุ 15-18
ปดื่มแอลกอฮอลสูงขึ้น 3 % แบบปตอ ป แลวถาเปนเด็กอายุต่ํากวา15 ปจะสวมหมวกนอยกวาคาเฉลี่ย แตเปนกา ร
ยากที่ จะบังคับขับขี่ ในเด็กอายุ 15-18 ป เพราะความจําเปนและยาก ตอการควบคุม แตการออกใบขับขีค่ วรจะใหมี
มาตรฐานที่ดี อยากใหเห็นประเด็นเรื่องความปลอดภัยเปนหลัก ”
พ.ต.อ.ปรีดา เปยมวารี

สํานักงานตํารวจแหงชาติ กลาววา

“สวนใหญเราจะพูดถึงผูปฏิบัติคือชาวบาน คนที่รับบทหนักคือชาวบาน แตถาดูองคประกอบแลว
คนที่มีสวนจริงๆ จะมีอยู 3 สวน คือ ผูใหญ เจาหนารัฐ และผูผลิต ประเด็นขอที่ 1 มันเปนไปไมได เพราะปจจุบัน
เปนครอบครัวเดี่ยว ตอนไปคลอดลูกอาจจะเปนไปไดในการเอารถยนตไปรับ แตการที่ลูกปวยหรือตองไปฉีดวัคซีน
ก็จําเปนที่จะตองเอาลูกไปกับพอแมโดยรถมอเตอรไซค สวนประเด็นขอ 2 เราควรออกกฎใหผูผลิต ผลิตรถ
มอเตอรไซคต่ํากวา 80 ซีซี แลวลดการออกตัวของมอเตอรไซคใหชากวาที่เปนในปจจุบัน ใหใชเวลาในการออกตัว
ชาๆ เพื่อใชไปสงลูกไปโรงเรียนและจับจายซื้อของ และอายุต่ํากวา 15 ปก็สามารถใชได เจาหนา ที่ก็ไมเครงครัดใน
กฏจราจรแถมปฏิบัติผิดเอง นาจะมีนวัตกรรมใหมๆในการพวงขาง
ประเด็นที่ 2 เราไปหามไมได ในการรับสงเด็กอายุต่ํากวา 6 ปไปโรงเรียน และขอสุดทายก็ตอง
มองไปที่การผลิตอีก แลวเราก็ตองมีการปรับเปลี่ยนภาษีจากเสียนอยลงเปนมากขึ้นตาม ซีซีรถ แลวจะตองใหผูใหญ
เจาหนารัฐ และผูผลิตมีสวนในการดูแลและแกไขทั้งระบบ ”
พ.ต.อ.พงษสนั ต คงตรีแกว คณะตํารวจศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ กลาววา
“ปจจุบันมีแคประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน 3-4 ประเทศเทานั้น ที่ใชรถจักรยานยนต ทั่ว
โลกไมมีใครใช ประเด็นที่เสนอคือ
1.
2.
3.
4.

) มอเตอรไซคคือ ยนตรกรรมอันตรายของศตวรรษ
) ธุรกิจผลิตมอเตอรไซคตองมีสวนในการผลิตมอเตอรไซคใหมที่ปลอดภัย
) พอแมตองรูวามอเตอรไซคอันตราย แตกตางจากจักรยาน เหมือนงูเหาไมใชงูเขียว
) การแกกฎหมาย ตองบังคับใชได เชน การจับเด็กหรือจับคนขับ
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5.
) รถจะตองเปน 2 แบบ ประชาชนทัว่ ไปจํากัดความเร็ว 70 กม./ชม. แบบที่ 2 ของเด็ก 13-18 ป
จํากัดความเร็ว 40 กม/ชม. เหมือนรถไฟฟา
6.
) ควรผลักดันมติ ครม.ใหเพิ่มกําลังตํารวจดวย แลวจึงบังคับใช ”
อ.เนตรนภา ขุนทอง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี กลาววา
“ ในแงของสิทธิเด็กควรไดรับการปกปอง ในเชิงปฏิบัติก็ตองมีเงื่อนไข จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ออกมาตรการรองรับ และดานการเลี้ยงเด็กที่อายุต่ํากวา 2 ป ยกตัวอยาง ทางโรงงานก็ตอ งมีการอํานวยความสะดวก
จัดหาที่อยูใหพอแมไดอยูเลี้ยงดูเด็กอยางใกลชิด แลวพอเกิน 2 ปขน้ึ ไปก็เปนบทบาทในชุมชน โรงเรียน ศพด. เห็น
ดวยทั้ง 3 ขอ และตองผลักดันรัฐบาลใหมีการรองรับในเรื่องการดูแลเปนมาตรการรองรับ ”

กลาววา

นายแสงไทย มีสนุ ทร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

“ เห็นดวยทั้ง 3 ขอ เพราะมันออกมาจากความปรารถนาดีที่จะใหเด็กๆ มีความปลอดภัย แตติดที่
ขอ 1 ควรเพิ่มทางเลือก และกําหนดความเร็วรถมอเตอรไซค แตถาเราไมเริ่มตนทําอะไรเลย มันก็จะเปนอยางนี้อยู
ตอไป ”
นายไพฑูณ อุปสิทธิ์ ชุมชนวังทรายพูน จ.พิจิตร กลาววา
“ในเรื่องไมใหเด็ก 2 ขวบโดยสารรถมอเตอรไซค เห็นดวย60% ไมเห็นดวย40% ที่เห็นดวยเพราะ
ในวันนี้เรายังพอเห็นชองทางในการปรับปรุงปญหา เพราะวามันเปนความเคยชินในการ นําเด็กๆซอนมอเตอรไซค
ขับขี่รอบบานเพื่อใหเด็กไมงอแง ถามีมาตรการบังคับใชแตตองทําความเขาใจสื่อ /ชุมชนเขาใจ ถาสมมุติวามีเหตุ
ฉุกเฉินตองไปโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลก็จะมีรถฉุกเฉินมารับ แตปญหาคือเจาหนาที่ไมไดอยูตลอด 24 ชั่วโมง เรา
ควรจะจัดการระบบใหดี และในชุมชนผมสังเกตเห็นวาถาชาวบานจะไปที่ไกลๆ เขาจะนิยมใชรถยนต แตถาไป
ใกลๆ เชน ไปโรงเรียน ไปตลาด ชาวบานก็จะใชมอเตอรไซค เพราะวามันเปนวิถีชีวิต สรางความเขาใจมันก็จะเกิด
ความเปลีย่ นแปลง แตควรมีกรอบบังคับไว
ขอที่ 2 ในชุมชนมีนอยมากที่จะเดินมาเรียน สวนมากจะนั่งมอเตอรไซคมาเรียน แลวพอแมก็ไป
ทํางานใน กทม. ผมจึงไมเห็นดวยเพราะมันจําเปน แตที่ไมเห็นดวยก็ตองมีมาตรการใหชาวบานรับรู และปญหา
ของรัฐก็คือ รัฐบาลสมัยกอนกับนายกสมัยใหมจะไมทํา MOU เกา แตจริงๆ แลวเรื่องดีๆ ก็ควรจะเดินตอ แลวเรื่อง
การเดินทางควรจะมีการดําเนินการตอโดยจะทําอยางไรที่จะใหเดินทางอยางปลอดภัย
ในประเด็นสุดทาย การทําใบขับขี่ระดับมาตรฐานไมเทากัน ประชาชนสามารถเลือกไดวาที่ไหน
ไดรับใบอนุญาตงาย และการแกระบบขนสงจังหวัด สังเกตเห็นวาเด็ก ม .1 และ ม.2 จะใชรถรับสงนักเรียน แตพอ
ม.3 เด็กๆ จะเลือกขับรถมอเตอรไซคไปเองมากกวา และ ใหในแตละโรงเรียนเปดสอนการขับขี่ตามระดับชั้น ไลไป
ตั้งแตสอนขับจักรยาน พอโตขึ้นก็ขับมอเตอรไซค อยูใ นระบบการสอนในโรงเรียน เปนหลักสูตรการขับขี่ แลวพอ
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โตขึ้นไปก็ไปเขาสูระบบการสอบใบขับขี่ เราสามารถเก็บขอมูลไดไหมวาเด็กๆ เสียชีวิตจากรถยี่หอใดมากที่สุด เพื่อ
กระตุนใหบริษัทนั้นปรับปรุงใหผลิตมอเตอรไซคปลอดภัยมากขึ้น ”
นายสุทัศน ชูรักษ ฝายสงเสริมขับขี่ปลอดภัย บริษัท เอ.พี.ฮอนดา กลาววา
“ เห็นดวยทั้ง 3 ขอ เด็กมีสิทธิไดรับความปลอดภัย การใหความรูการขับขี่ควรเริ่มตั้งแต อายุ 7 ป
ขึ้นไป เอาเรื่องกฎหมายที่เด็กควรรูไปสอนเด็ก อยากใหพัฒนาโปรแกรมการสอนการขับขี่มอเตอรไซคที่ดี ฝากให
ญี่ปุนพัฒนาโปรแกรม riding trainer สวนเรื่องการเผยแพรความรูผมก็รับผิดชอบอยู เราใหความรูทั่วประเทศ
ดําเนินการมา 8 ปแลว แตยังเจาะลึกไดไมมาก ถาจะสงคนมาใหฝกสอนก็ยินดี ติดตอ 081- 989 - 1675 ”
ศ.ดร.พิชยั ธานีรณานนท คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลาววา
“ พูดถึงบริษัท AP. HONDA วา จากรายไดทั้งหมดก็ควรใหงบประมาณใหความรูมากกวานี้ และ
ควรพัฒนารถมอเตอรไซคใหปลอดภัยไดมาก เชน ทําที่นั่งเด็กใหปลอดภัย เราควรจะพูดคุยตกลงกับผูผลิตใหผลิต
ใหได เพราะผูผลิตคือสิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องนี้ ”
นายสุเทพ ขันธโสภา บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด กลาววา
“รูสึกวาการแกปญหาในเรื่องนี้มันเร็วเกินไป ตอนนี้มอเตอรไซคเปนเหมือนปจจัยที่ 6 ของคน
ไทย นอกจากปจจัย 4 แลว ปจจัยที่ 5 ก็คือโทรศัพท มอเตอรไซคเยอะมากเทียบคือประมาณครึ่ง หนึ่งของประเทศ
ปญหามีอยู 4 อยาง คือ คน ถนน หมวกกันน็อค เหตุการณ เรามีกฎเรือ่ งหมวกกันน็อคแลว ถนนเราก็ตอ งใช
งบประมาณเยอะ เหตุการณเราก็ควบคุมไมไดอยูแลว เชน สภาพอากาศ แตสิ่ง ที่เราควบคุมไดคือรถ เรารูอยูแลววา
บริษัทผลิตมีไมถึง 10 บริษัท ถาเราควบคุมเรื่องความปลอดภัยของตัวรถและความเร็วรถ นาจะทําไดงายและเปน
รูปธรรมไดมากกวา และทัง้ 10 บริษัทตองมีมาตรฐานเทาเทียมกัน รถเล็กลอโตมันนาจะเกิดขึ้น
ปญหาในการประกัน สวนใหญแลวเกิดจากความเร็วม ากกวาเรื่องความคึกคะนองและดื่มเหลา
สวนใหญอุบัติเหตุเกิดจากเด็กวัยรุน ถาเราแกปญหาในวงกวางนาจะดีกวาที่จะเนนในการจํากัดอายุ ถา เปนไปได
อยากใหเนนการบังคับใช ถาไมบังคับเลยอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้น ถาบังคับมากไปก็จะหาวาบังคับกันมากเกินไป ”
นายปกรณ อนิวัตกูลชัย

สถาบัน AIT Asian Institute of Technology กลาววา

“ ขอเสนอที่ 1 และ 2 เปนขอเสนอที่ดี แตถาเปนทางเลือกทางออกใหกับผูขับขี่ และระบบขนสง
สาธารณะ ขอเปลี่ยนเปนไมเห็นดวย เพราะประเทศไทยคงไมพรอมที่จะบังคับหามโดยสาร และถาบทลงโทษไมมี
ความรุนแรงเพียงพอ เขาก็ยังฝาฝนอยูดี เพราะทั้งหมดคือคาใชจาย เขาก็เลือกฝาฝนดีกวา
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ขอเสนอที่ 3 ไมเห็นดวย เพราะอาจไมพรอมทั้งวุฒิภาวะและรางกาย จากการศึกษาวิจัยการขับขี่
พบวา 43% ฝกดวยตัวเอง 35% ฝกจากพอแม และ 67% ฝกจากสถานที่จริง นัน่ หมายความวาระบบการฝกฝนยัง
ไมดีพอ เหมือนกับวาเราสงเสริมใหบุคคลที่ยังไมพรอมขับขี่ เขาไปเพิ่มจํานวนใหเพิ่มความอันตรายมากขึ้น เรา
ควรเปดสอนในโรงเรียน และเรื่องกวดขันของตํารวจอยางเขมงวด ”
นายจตุรงค ศิรบิ รรณากูล ชมรมเด็กไทยปลอดภัย กลาววา
“ การบังคับมันเกิดขึ้นยาก และเด็กตางจังหวัดจําเปนตองใช กฎจราจรก็ยงั ไมเขม ผูขับขี่จึงไม
เข็ดในการโดนจับ การบังคับเด็กไมใหใชรถมันยาก และประเด็นการสอนใบขับขี่ที่แบงเปนระยะมันตองมีการ
ดําเนินการอยางดีและเปนระบบมากขึ้น เพราะถามีแตกฎบังคับ ยังไงเด็กๆก็ไมเชื่อและจะไมทําตาม ”
ดร.เตือนใจ ฟุกุดะ

มหาวิทยาลัยนิฮอน ประเทศญี่ปุน กลาววา

“ เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ในญี่ปุนหามเด็ดขาดไมใหเด็กโดยสารรถมอเตอรไซค และอนุญาตใหข่ี
รถจักรยานได เทานั้น ในเมืองไทยไมอยากใหทุกคนคิดวาตัวเองดอยคา โดยปจจุบันคนสวนใหญจะคิดวาคุณคา
ของเวลามีคามากกวาชีวิต ที่ญี่ปุนเคามี 2 อยางคือ คุณคาของชีวิตและคุณคาของเวลา ญี่ปุน คํานึงคุณคาของชีวิต
มากกวาคุณคาของเวลา หลายคนคิดวามันไมทันเวลาจะทําอยางไรไดถาไมมีมอเตอรไซคกับลูกตาย ถามวากอนจะ
ไปถึงโรงพยาบาลใครจะตายกอนกัน ตายระหวางทางหรือตายที่โรงพยาบาล มูลคาของชีวิตมันสําคัญมากกับการที่
เราเอาความคิดของเราเปนใหญ เพราะเราคิดวาเราเปนคนทํามาหากิน เลี้ยงลูก แตจะทํายังไงใหลูกเราไมเหมือนเรา
เพราะวาเราลําบาก และเราจะทํายังไงใหลูกเราไดดี เราควรคิดในสิ่งดีๆ มองโลกในแงดี ทุกคนมีทางเลือก เราจะ
เลือกใหลูกเราเปนเด็กแวนตหรือ?
เราอยาไปโทษรถมอเตอรไซคอยางเดียว มันไมถูกตอง นั่นเปนทางเลือกที่ 3 มากกวา มันอยูที่เรา
เราจะสอนลูกเลยหรือวา ถาลูกอยากตายก็ไปเปนเด็กแวน แตถาอยากใหลูกเราอยูกับเราจนแกเฒา เราควรจะสอนลูก
ในแบบอืน่ อยาเอาความกดดันของสังคมมากดดันลูกเรา มองเมืองไทยตอนนี้กับประเทศญี่ปุน เหมือนเรามอง
ยอนกลับไป 35 ป รัฐบาล ญี่ปุน สอนประชาชนใหมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน ใหความมั่นใจซึ่งกันและกัน
ระหวางประชาชนกับรัฐบาล และปฏิบัติไปในทางเดียวกัน และคิดถึงอนาคตของเด็กเปนหลัก จะทํายังไงให
สังคมไปในทางที่ดีพรอมกัน แกปญหาพรอมกัน ตองมีคําสั่งจากรัฐบาลสั่งใหผลิตรถมอเตอรไซคที่ปลอดภัยได
ตามที่ตองการ
ที่ญี่ปุนนักเรียนอายุ 15 ป จึงจะมีใบขับขี่ที่สามารถขับรถมอเตอรไซคที่ต่ํากวา 50

ซีซี และ

สามารถขับไดในถนนเสนรองเทานั้น หามขับในเวลากลางคืน รถที่ต่ํากวา 250 ซีซี หามมีผูโดยสาร และหามขึ้น
ทางดวน ที่ญี่ปุนตํารวจตองดูแลประชาชน เ ขาพยายามปลูกฝงใหตํารวจเปนมิตรกับประชาชน เราควรจะอบรม
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ผูใหญดวย ที่ญี่ปุนโรงเรียนอนุบาลจะสอนใหนักเรียนเดินขามถนน ป.3-ป.5 สอนขี่จักรยาน ป.6 ขึ้นไปสอนใหเด็ก
ขี่จักรยานอยางไร ให ปลอดภัย และจะมีตํารวจมาชวยดูแล สําหรับนักเรียนที่มีใบขับขี่ ในแตละอําเภอก็จะมี
คอสสอนการขับขี่มอเตอรไซค มีจุดใหความรูและอบรม อยากใหเมืองไทยเปนแบบนี้บา ง
มองดูตัวเองถาพอแมยิ่งหามเราก็จะไมเชื่อ และเรา ก็ไมสามารถดูแลความปลอดภัยของเด็กได ที่
ญี่ปุนพอเปลี่ยนรัฐบาลใหมเ ขาก็สามารถดําเนินงานตอเนื่องไปได พูดถึงเรื่องระบบ ผังเมือง ถาเรามัวแตรอให
ระบบการขนสงพรอม แลวเราจะรอไปถึงเมื่อไร? กอนที่จะไปถึงตรงนั้น เราเองสามารถเอามาตรการมารองรับ
กอนได ดีกวาเราไมทําอะไรเลย แลวสิ่งที่เสนอก็เปนสิ่งดีๆ ที่คิดถึงเรื่องความปลอดภัยของเด็ก และไมอยากใหเด็ก
อายุ 13-15ปไดขับรถมอเตอรไซคเพราะเด็กยังไมบรรลุนิติภาวะ การพัฒนาความคิดความอาน การตัดสินใจยังไมดี
ประเด็นขอ 1 และ 2 เห็นดวย แตขอ 3 ไมเห็นดวย กับชวงอายุ 13 – 15 ปมีใบขับขี่ ”
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วาระที่ 4 เรื่องการลงความเห็น (การโหวต) ตอขอเสนอ 3 ประเด็น
4.1 จํานวนผูโหวต 79 ทาน ไดลงคะแนนให
…
1. ขอเสนอที่ 1 : เด็กอายุต่ํากวา 2 ป หามโดยสารรถจักรยานยนต โดยไมมีขอยกเวนใดๆ
ทั้งสิ้น
 เห็นดวย จํานวน 48 คะแนนเสียง
 ไมเห็นดวย จํานวน 31 คะแนนเสียง
2. ขอเสนอที่ 2 : เด็กอายุ 2 – 6 ป หามโดยสารรถจักรยานยนต ยกเวนถามีการปฏิบัติ
(ติดตั้งระบบยึดเหนี่ยวปองกันเด็กตกจากรถจักรยานยนต / สวมหมวกนิรภัยใหเด็กทุกครั้ง / ใหเด็กสวม

ใสเครือ่ งแตงกายทีเ่ หมาะสมและไดมาตรฐาน เชน เสือ้ หนังแขนยาว กางเกงขายาว รองเทาผาใบหรือ
ยาง)

 เห็นดวย จํานวน 58 คะแนนเสียง
 ไมเห็นดวย จํานวน 21 คะแนนเสียง

3. ขอเสนอที่ 3 : ออกใบอนุญาตขับขีแ่ บบ Graduated driving licence 2 ระดับ คือ
ใบขับขี่สําหรับเด็กอายุ 13-15 ป และ 16-18 ป โดยมีเงื่อนไข (จํากัดขนาดกระบอกสูบรถ /
ชวงเวลาขับขี่ / ถนนที่ขับขี่ / ผูควบคุมการขับขี่ เชน มีผูปกครองโดยสารไปดวยทุกครั้ง ผูปกครอง
ลงนามอนุญาตทุกครั้งที่จะขับขี่ / จํากัดผูโดยสาร เชน หามมีเด็กหรือเพื่อนซอนทาย )
 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 : เด็กอายุต่ํากวา 2 ป หามโดยสารรถจักรยานยนต โดยไมมีขอยกเวนใดๆทั้งสิ้น
o

กรณีเห็นดวย
- เปนอันตรายและไมสมควรอยางมากที่อุมลูกตัวเล็กๆ นั่งซอนทายมอเตอรไซค
ไมมีความปลอดภัย ไมมีเครื่องยึดเหนี่ยวปองกันอันตราย
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- เด็กต่ํากวา 2 ปไมสามารถดูแลตัวเองไดเลยหากเกิดอุบัติเหตุ อุปกรณเสริมลด
อุบัติเหตุก็ไมสามารถชวยได
- มองถึงชีวิตเด็กเล็กๆ อยามองแตความสะดวกสบาย รูวาประชาชนยอมรับยาก
แตความปลอดภัยในเด็กจะสูงมากๆ ถาทําได
- เพราะอุบัติเหตจะเกิดขึ้นเมื่อไรอยางไรไมมีใครรู เด็กอายุต่ํากวา 2 ปนั้นยังเล็ก
มากในการโดยสารรถ หามเลยถือวาดีที่สุด
- แตควรมีพาหนะใหเด็กสามารถโดยสารได โดยเฉพาะในชวงเวลาฉุกเฉิน
- แตตองพัฒนารถสาธารณะที่เขาถึงชุมชนได ไมเชนนั้นจะเปนการลําบากของ
คนชนบท เพราะไมมรี ถสาธารณะออกมาจากชุมชน
- อยาเห็นแกความสะดวกสบายจนเกินไป เรามีบทเรียนมากมายกับการตามใจ
ตัวเองมากไปแลวก็มานั่งเสียใจทีหลัง แลวก็โทษคนอื่นโดยที่ไมดูตัวเอง ตอให
ออกแบบรถปลอดภัยมากๆ คนขับมีทักษะมากๆ แตก็ไมพนขับออกไปเจอแตความ
เสี่ยงเดิมๆที่ไมไดถูกแกไข ทําควบคูไปกับการสรางทางเลือกใหพอแมดวย ไมมีคํา
วาเปนไปไมได ถายังไมคิดจะเริ่ม
o

กรณีไมเห็นดวย
- อยากจะเห็นดวย แตผูมีรายไดนอยที่มีมอเตอรไซคเปนพาหนะใชทุกวันจะทํา
อยางไร นั่นคือบริบทความเปนจริงของชีวิตชาวบานในประเทศกําลังพัฒนา รถ
โดยสารไมไดมีใหตลอดเวลา ในขณะที่ธุระ/การเดินทางของเขาไมสัมพันธกับ
เวลารถโดยสาร มันจึงเปนความคิดบนหอคอย คิดวานาจะทําการวิจัยดีกวาวาจะมี
ระบบยึดเหนี่ยวหรือปองกันอยางไร โดยใหผูผลิต / ผูไดประโยชน เปนผูลงทุน
วิจัย / ทําการวิจัย เพราะถาออกเปนกฎหมายแลว เมื่อทําผิด(เพราะขาดโอกาส) สิ่ง
ที่จะตามมาคือ ผูมีรายไดนอยจะเสียซ้ําเสียซอน เปนการบีบความเปนอยูทางสังคม
ใหกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น (ออกเปนกฎหมายใหอยูน าน+แกไขยาก / ลําบาก เปน
การซ้ําเติมประชาชน) หรืออาจจํากัดเวลาในการขับขี่ เชน งดกลางคืน
- กรณีฉุกเฉิน การโดยสารถจักรยานยนตยังจําเปนสําหรับประเทศไทย เพราะ
พาหนะอื่นๆ ยังไมปลอดภัยและเขาถึงไดงาย ควรปรับปรุงระบบบริการสาธารณะ
ของทารกใหปลอดภัยกอน
- คอนขางขัดกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และยังไมมีการขนสงมวลชนที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอแกความตองการของประชาชน
- คนจนที่อยูในเมืองตองใชมอเตอรไซค
- ควรหาทางเลือกใหพอแมกอน
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ขอเสนอที่ 2 : เด็กอายุ 2 – 6 ป หามโดยสารรถจักรยานยนต ยกเวนถามีการปฏิบัติ (ติดตั้งระบบ
ยึดเหนี่ยวปองกันเด็กตกจากรถจักรยานยนต / สวมหมวกนิรภัยใหเด็กทุกครั้ง / ใหเด็กสวมใสเครื่องแตง
กายทีเ่ หมาะสมและไดมาตรฐาน เชน เสือ้ หนังแขนยาว กางเกงขายาว รองเทาผาใบหรือยาง)
o

กรณีเห็นดวย
- ถามีการใชเครื่องปองกันก็ควรยกเวน เพราะปญหาเศรษฐกิจที่แตละบุคคลไม
สามารถมีรถยนตขับได ก็ตองใชรถจักรยานยนต
- หากมีอุปกรณปองกันอยางปลอดภัย แตตองชวยกันรณรงคใหเปนรูปธรรม
อยางจริงจัง
- แตผูที่ตรวจอุปกรณตองเขมงวดและไมเลือกปฏิบัติ
- ชี้ใหเห็นอันตราย เพราะเด็ก 2-6 ป ยังควบคุมตัวเองไดไมดี เด็กอาจหลับ ควรมี
สื่อทีวี ควรจัดที่นั่งปลอดภัยถาจําเปนตองซอน
- ถาใสหมวกนิรภัยปองกันและหามนั่งดานหนา มีที่นั่งนิรภัยที่ปลอดภัย
(รถจักรยานยนตเฉพาะสําหรับการโดยสารสําหรับเด็ก คลาย car seat แตเปน
motorcycle seat safe ) และจะตองมีผูดูแลดานหลังเด็กในการเดินทาง
- พิจารณาการบังคับใชในเบื้องตน ใหเหมาะสมในแตละพื้นที่

o

กรณีไมเห็นดวย
- สวนใหญผูปกครองจะไมยอมใสหมวกนิรภัยใหเด็กเวลานําลูกโดยสาร
รถจักรยานยนต ดวยคิดวาไมเปนอะไร เพราะเดินทางใกลๆ
- เปนการเพิ่มคาใชจายใหผูขับขี่
- เพราะเด็กเล็กจะตองเดินทางไปกลับกับผูปกครอง เชน ไปโรงเรียน ผูใหญตอง
ไปทํางาน แตการปองกันไดคือ ผูขับขี่ควรตองเปนคนมีอายุ 20 ปขึ้นไป จะมีความ
รับผิดชอบไดดีกวา เพราะมีประสบการณมากกวา

ขอเสนอที่ 3 : ออกใบอนุญาตขับขีแ่ บบ Graduated driving licence 2 ระดับ คือ ใบขับขี่สําหรับ
เด็กอายุ 13-15 ป และ 16-18 ป โดยมีเงื่อนไข (จํากัดขนาดกระบอกสูบรถ / ชวงเวลาขับขี่ / ถนน
ที่ขับขี่ / ผูควบคุมการขับขี่ เชน มีผูปกครองโดยสารไปดวยทุกครั้ง ผูปกครองลงนามอนุญาตทุกครั้ง
ที่จะขับขี่ / จํากัดผูโดยสาร เชน หามมีเด็กหรือเพื่อนซอนทาย )
o

กรณีเห็นดวย
- ตองเปนเด็กอายุ 16 ปขึ้นไป ที่เขามีความรับผิดชอบและมีความระมัดระวังใน
เรื่องความปลอดภัย
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- การกําหนดใหออกใบอนุญาตตองมีการอบรมสอนการขับขี่ เพื่อผูขับขี่จะได
ขับขี่อยางมีคุณภาพและถูกตอง ดีกวาขับขี่เองอยางทุกวันนี้
- สวนใหญถามีเงินก็จะมีการทําใบอนุญาตขับขี่ไดงาย แลวพอแมเห็นลูกขับรถ
ไดก็ยอมซื้อรถให และกฎหมายบานเราไมบังคับใชอยางจริงจัง พรอมการปฏิบัติ
จริง มีการขับโชวเพื่อน
- ถาปฏิบัติไดจะเปนการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน
- เห็นดวยเฉพาะเด็ก 16-18 ป สวนเด็ก 13-15 ปยังไมควรใหมีใบขับขี่
- ตองมีการฝกสอนและปฏิบัติอยางจริงจัง นอกจากดูเรื่องความสามารถในการ
ขับขี่แลว ตองศึกษาวุฒิภาวะ เรื่องสุขภาพจิต แนวคิด และจิตวิทยาในเด็ก เพื่อออก
ใบรับรองการขับขี่
- ในเด็ก 13-15 ป หามการขับขี่หลังเวลา 20.00 น. ถาฝาฝนเกิน 2 ครั้ง ยึด
ใบขับขี่ / หามขับขี่ 2 ป อายุ 16-18 ป หามขับขี่หลัง 22.00 น. เวลาที่เหมาะสม
เพราะวาเด็กอยูในวัยแรงงาน ควรใชกฎหมายอยางเครงครัด ดานการใชหมวก
นิรภัย ฝาฝนหามการขับขี่นาน 2 ป
o

กรณีไมเห็นดวย
- ใบขับขี่รถมอเตอรไซคควรใหคนอายุ 20 ปขึ้นไปเทานั้น
- ยังขาดความรับผิดชอบเพราะยังเปนเด็ก ขอเสนอควรมีอายุไมต่ํากวา 20 ปขึ้น
ไป หรือผานการเปนทหารมาแลว
- (13-15 ป) ยังไมควรใหขับขี่โดยไมมีขอยกเวนใดๆ หรือขับขี่ไดแตจํากัดความ
แรงของมอเตอรไซค เชน ไมเกิน 90 ซีซี หรือรถที่จํากัดความเร็วไมเกิน 60
(หมายความวาไมจํากัดเพราะอาจทําใหมีแรงตานจากทั้งฝายผูบริโภคและผูผลิต แต
ทําใหมีความยุงยากมากขึ้น หรือมีเงื่อนไขอื่นๆ 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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