
 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 

 

 

~ 344 ~ 
 

มาตรการคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับน่ังนิรภัยส าหรับเด็ก 
Legal protection measures regarding child safty seats 

 
เทิดพงศ์ เขจรรกัษ์1 

1คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

*Email: terdpongkjr@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
 วิทยานิพนธ์เรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการคุ้มครองทางกฎหมายเก่ียวกับที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก  โดยใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาอุบัติเหตุจราจร ซ่ึงส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในขณะเดินทางอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงเกิดจากการที่ประชาชนไม่มีความรู้และไม่มีความเข้าใจ ไม่ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นของที่
น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก เม่ือไม่มีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล จึงท าให้เกิดปัญหา
เด็กไม่ได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยจากการโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่
น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล ประชาชนจะตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นของที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก สามารถ
ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กลงได้ 
 ดังน้ันผู้เขียนจึงเสนอให้ มีการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก ซ่ึงในเน้ือหาของ
กฎหมายจะต้องมีการก าหนดบทนิยามของที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก และมีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับ
เด็ก ควรน าหลักการแนวคิดของกฎหมายต่างประเทศในส่วนกฎหมายเก่ียวกับมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล มาปรับใช้เพื่อจะช่วยให้ประเทศไทยแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็ก
จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ค าส าคัญ: ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก, อุบัติเหตุทางการจราจร, การคุ้มครองความปลอดภัยในขณะเดินทาง 

 
Abstract 

The story of this thesis aims to study the legal protection measures regarding child safety seats. 
Currently the country Thailand faced the problem of traffic accidents. Which results in children not 
receiving security protection while travelling, adequate and appropriate. Which caused people I don't 
know and don't understand the. Not recognizing the importance and necessity of safety seats for 
children. When there are no measures to encourage public use of child safety seats in cars, thereby 
causing issues kids don't get coverage from a private car passenger set appropriately, and to encourage 
public use of child safety seats in cars. Citizens are aware of the importance and the need of the child 
safety seat can reduce injuries and deaths of children down. 

Therefore, the author has plenty to offer. The law on enforcement, child safety seats, in which 
the content of the law, there must be a defined definitions of safety seats for children, and measures to 
encourage public use of child safety seats should apply the concept of international law on the part of 
law concerning measures to encourage the public use of child safety seats in cars coming deployment 
to Thailand will help countries solve problems with injuries and deaths of children from car accidents 
effectively. 
Keywords: Child safety seats, Traffic accidents, The protection of security while traveling. 
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1. บทน า 
 จากการศึกษาข้อมูลการตายและข้อมูลการ
บาดเ จ็บในระบบการ เฝ้าระ วังการบาดเ จ็บ  28 
โรงพยาบาลของส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
ในปี 2554 พบว่าในประเทศไทย เด็กเสียชี วิตจาก
อุบัติเหตุจราจรเป็นจ านวนมาก การตายจากอุบัติเหตุ
จราจรในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี มีจ านวนเท่ากับ 614 
ราย และมีการบาดเจ็บรุนแรง 18,402 ราย หรือคิดเป็น
อัตราส่วน 1 รายที่ตายต่อ 30 รายที่บาดเจ็บรุนแรง 
(ส า นั กโ รค ไ ม่ติ ดต่ อ  กรมควบคุ ม โ รค  กระทรวง
สาธารณสุข, 2559 : 52) เป็นการบาดเจ็บในผู้โดยสาร
ยานพาหนะต่างๆ (passenger injuries) ร้อยละ 43.8 
เป็นผู้ขับขี่เอง (driver injuries) ร้อยละ 44.1 เป็นการ
บาดเจ็บในผู้เดินถนน (pedestrian injuries) ร้อยละ 
11.2 ยานพาหนะของเด็กผู้โดยสารที่บาดเจ็บรุนแรงเป็น
รถจักรยานยนต์ร้อยละ 70.4 เป็นจักรยานร้อยละ 6.6 
และเป็นรถยนต์ประเภทต่างๆ ร้อยละ 18 ยานพาหนะ
ของเด็กผู้ขับขี่ที่บาดเจ็บรุนแรงเป็นรถจักรยานยนต์ร้อย
ละ 72.8 เป็นจักรยานร้อยละ 26.6 และเป็นรถยนต์
ประเภทต่างๆ ร้อยละ 0.3 (ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย, 2557 : 106) ทั้งน้ี สถานการณ์อุบัติเหตุ
ทางถนนในเด็กของประเทศไทย จากรายงานของส านัก
ระบาดวิทยา  กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเก็บข้อมูลจาก
โรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บ จ านวน 33 
แห่งใน ปี พ.ศ. 2553 – 2556 พบว่าเด็กอายุน้อยกว่า 15 
ปี มีสถานะเป็นผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บรุนแรงจ านวน 
15,843 รายหรือเฉลี่ยปีละ 4,000 คน เม่ือพิจารณาตาม
ประเภทรถ พบว่า เด็กได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการ
โดยสารกระบะ 1,948 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.30 ของ
เด็กที่บาดเจ็บรุนแรงและจากการโดยสารรถเก๋ง 433 ราย
หรือร้อยละ 2.73 ของเด็กที่บาดเจ็บรุนแรงและร้อยละ 
3.31 ของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเสียชีวิต 524 ราย 
ทั้งน้ี ร้อยละ 23.85 ของเด็กที่เสียชีวิตเป็นเด็กที่โดยสาร
รถปิคอัพและร้อยละ 6.68 เป็นเด็กที่โดยสารรถเก๋ง (ราช
วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2557 : 107)  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การใช้ระบบ
ยึดเหน่ียวตัวเด็กในรถ ซ่ึงประกอบด้วยที่น่ังพิเศษส าหรับ
เด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี (child seat) และเข็มขัดยึด
เหน่ียวเด็กให้ติดกับที่น่ังรวมทั้งเข็มขัดที่จะยึดที่น่ังให้ติด
กับเบาะรถยนต์ สามารถป้องกันและลดความรุนแรงของ
การบาดเจ็บลงได้ การที่ประเทศไทยประสบปัญหาเด็ก
ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร  เน่ืองจาก

ไม่มีกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก
ในรถยนต์  
 จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับความปลอดภัยในการเดินทางหลายฉบับอัน
ได้ แ ก่  พ ระร าชบัญญัติ จราจรทางบก พ .ศ .2522  
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และ พระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 123 วรรคสอง ก าหนด
ว่า “ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับ
ที่ น่ังในขณะขับขี่รถยนต์ และต้องจัดให้คนโดยสาร
รถยนต์รัดร่างกายไว้กับที่ น่ังด้วยเข็มขัด นิรภัยขณะ
โดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าวต้องรัด
ร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่ น่ั งในขณะโดยสาร
รถยนต์ด้วย” จะเห็นได้ว่า  ยังไม่มีกฎหมายฉบับใด
ก าหนดให้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็กขณะการเดินทางโดย
รถยนต์ส่วนบุคคล ดังน้ัน ผู้ เขียนขอกล่าวถึงปัญหา
เก่ียวกับการบังคับใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วน
บุคคลในประเทศไทย (กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2554)  ดังต่อไปน้ี 
 1) ปัญหาการไม่มีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการ
บังคับใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล   
ในปัจจุบันกฎหมายมีการก าหนดให้คนโดยสารรถยนต์
ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัด นิรภัยไ ว้กับที่ น่ั งในขณะ
โดยสารรถยนต์ แต่ไม่มีการก าหนดให้ใช้ที่ น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็ก ซ่ึงการที่ไม่มีกฎหมายก าหนดไว้น้ันส่งผลให้
เด็กไม่ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยขณะเดินทาง
อย่างเพียงพอและเหมาะสม จึงท าให้ไม่มีมาตรการในการ
คุ้มครองเด็กขณะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ส่งผลให้
เม่ือเกิดอุบัติเหตุทางถนน เด็กอาจได้รับอันตรายบาดเจ็บ
อย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ 
 จากที่กล่ าวมาข้างต้น จะเห็นได้ ว่าการที่
ประเทศไทยไม่มีการก าหนดกฎหมายเก่ียวกับการบังคับ
ใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล จึงไม่
สอดคล้องกับทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ได้แก่ ทฤษฎี
ภารกิจของรัฐ หลักการเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ (ชาญ
ชัย แสวงศักดิ์, 2542) ทฤษฎีการตรากฎ จึงส่งผลท าให้
เกิดปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการไม่มีกฎหมายเก่ียวกับ
การบังคับใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล 
ท าให้เด็กที่โดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลได้รับบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยประสบปัญหา
เด็กได้รับอันตรายแก่กายหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
รถยนต์ เน่ืองจากไม่มีกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใช้ที่น่ัง 
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นิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล และกฎหมายใน
ปัจจุบันไม่ได้ก าหนดให้เด็กที่โดยสารรถยนต์ส่วนบุคคล
ต้องมีที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก ประกอบกับการใช้เข็มขัด
นิรภัยไม่สามารถใช้ กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากเข็มขัดนิรภัยสายบนแทนที่จะพาดตรึง ไหล่ 
และกลางอก ก็กลับมารัดล าคอของเด็ก (กระทรวง
คมนาคม, 2542) ส่วนเข็มขัดนิรภัยสายล่างจะมารัดตรง
ท้องน้อยแทนที่จะพาดบนหน้าตักและแนบตรึงบริเวณเชิง
กราน ซ่ึงหากรถยนต์เบรกกะทันหัน เข็มขัดนิรภัยจะท า
อันตรายแก่ล าคอและอวัยวะภายในช่องท้องของเด็กได้ 
นอกจากน้ีเม่ือเกิดเหตุและรถมีถุงลมนิรภัย ถุงลมนิรภัย
จะระเบิดกางออก ถ้าเด็กที่น่ังตักแม่ท าให้เด็กอยู่ห่างจาก
ระยะระเบิดของถุงลมน้อยเกินไป จะเกิดอันตรายจาก
การกระแทกของถุงลม ประเทศไทยยังไม่มีการตรา
กฎหมายเพื่อบังคับใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์
ส่วนบุคคล ซ่ึงที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อ
ความปลอดภัยที่ลดการตายและบาดเจ็บอย่างรุนแรงของ
เด็กได้ 
 2) ปัญหาการก าหนดบทนิยามของที่น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนปีเพิ่มมากขึ้น ความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน
ยังคงมีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีทั้งในภาพรวมของประเทศ 
และในแต่ละภูมิภาค ปัจจุบัน สาเหตุส าคัญได้แก่ การ
เดินทางด้วยรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ยังคงเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้น
มาก ของอุบัติเหตุทั้งหมด และยิ่งจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
มากเรื่อยๆ และที่ส าคัญไปกว่าน้ันก็คือ การเสียชีวิตจาก
การเดินทางด้วยรถยนต์ ก็มีสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้
ยานพาหนะแทบทั้ งสิ้น ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนไม่
เพียงแต่จะสร้างความสูญเสียในด้านเศรษฐกิจเพียงอย่าง
เดียวเท่ า น้ัน แต่ ยั งน ามาซ่ึงความสูญเสียทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นหัวใจส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
เป็นอย่างมาก ถึ งเวลาแล้วที่ควรจะร่วมกันก าหนด
นโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน โดยจัดหาเจ้าหน้าที่
ด้านความปลอดภัย ให้การอบรมเสริมความรู้ในการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตลอดจนมีการควบคุมพฤติกรรม
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน รวมไปถึงการเดินทาง
ที่เด็กติดตามผู้ปกครองไปด้วย ตลอดจนบุคคลากรใน
องค์กร โดยร่วมมือร่วมใจกันก าหนดมาตรการองค์กร 
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้
เกิดขึ้นใน เพื่อลดการบาดเจ็บ และสูญเสียชี วิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน  

 อย่างไรก็ตาม มาตรการด้านความปลอดภัยใน
การเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางที่มีเด็กร่วมเดินทางไป
ด้วยน้ัน จะต้องมีอุปกรณ์เสริมพิเศษในรถยนต์ เพื่อที่จะ
เป็นมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับเด็กในรถยนต์และ
จะต้องท าการติดตั้งที่น่ังที่มีจุดยึดเบาะส าหรับเด็กเพื่อ
ความปลอดภัยที่สูงขึ้นของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่มี
เด็กร่วมเดินทางไปด้วย ตลอดจนมีการก าหนดบทนิยาม
ของอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในรถยนต์น้ัน ควรที่จะมีการก าหนด
เป็นการเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีการแสดงถึงความหมาย ค า
จ ากัดความที่เหมาะสมกับ ต่อการที่ต้องน าเอาอุปกรณ์สิ่ง
น้ันติดตั้งเพิ่มเติมในรถยนต์ เพื่อที่จะให้การเดินทางที่มี
เด็กร่วมเดินทางไปด้วยเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง
โดยรถยนต์ 
 ดัง น้ัน การ ใช้ ระบบยึด เห น่ียวตั ว เด็ กบน
ยานพาหนะ ซ่ึงประกอบที่เรียกว่า ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก 
หรื อเบาะ เสริม  ร่วมกับการใช้ เ ข็ มขั ด นิรภัย  จึ ง มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อชี วิต เด็ก และให้ความส าคัญ
เป็นมาก ควรจะมีกฎหมายก าหนดในเรื่องน้ีชัดเจน ถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับ
เด็ก ตลอดจนการก าหนดบทนิยามความหมายของที่น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็ก โดยเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้ในเรื่องการใช้ที่
น่ังนิรภัยส าหรับเด็กกับแม่ที่มาคลอดตั้งแต่ก่อนออกจาก
โรงพยาบาล ก่อนกลับบ้าน จะคอยให้ค าแนะน า และถาม
ว่าพ่อแม่ว่า มีที่น่ังนิรภัยในรถหรือยัง เพราะไม่อย่างน้ัน
เด็กจะออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ ซ่ึงจะเห็นได้ ว่าไม่
เพียงแต่พ่อแม่และผู้ปกครองที่มีบทบาทส าคัญกับเรื่องน้ี
เท่าน้ัน หน่วยงานภาครัฐยังเข้ามามีบทบาทในการกระตุ้น
และส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ปกครองใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับ
เด็กตั้งแต่แรกเกิด โดยการให้ความรู้เพื่อปรับทัศนคติที่
ถูกต้องว่า การใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็กจะช่วยปกป้อง
ชีวิตลูกน้อยได้อย่างแน่นอน 
 3 )  ปัญห าการ ไ ม่ มี มาตรการ ส่ ง เส ริ ม ให้
ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล 
ในปัจจุบันอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศไทยมีมาก ท า
ให้เด็กได้รับการบาดเจ็บและเสียชีวิต รัฐจึงจ าเป็นต้อง
บัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพื่อน ากฎหมายไปบังคับใช้และที่
ส าคัญ คือ รัฐต้องมีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล  เพราะประชาชน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ตระหนักถึงความส าคัญและ
จ าเป็นของที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก ซ่ึงรัฐต้องมีมาตรการ
ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์
ส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นของที่น่ังนิรภัย
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ส าหรับเด็ก ซ่ึงจะท าให้ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิต
ของเด็กจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ ว่า การที่
ประเทศไทยไม่มีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่ น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล จึงไม่สอดคล้องกับ
หลักการส่งเสริมความปลอดภัย ส่งผลท าให้เกิดปัญหา
ทางกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล ท าให้เด็กที่โดยสาร
รถยนต์ส่วนบุคคลได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางรถยนต์ ในประเทศไทยยังไม่มีมาตรการ
ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์
ส่วนบุคคล  ท าให้ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ     
ไม่ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นของที่ น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็ก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักว่าด้วยการส่งเสริม
ความปลอดภัย   
 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า การที่ประเทศไทยประสบ
ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุทาง
รถยนต์ เกิดจากการที่ประชาชนไม่มีความรู้และไม่มีความ
เข้าใจ ไม่ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นของที่น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็ก เม่ือไม่มีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชน
ใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล  จึงท าให้
เกิดปัญหาเด็กไม่ได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยจาก
การโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และการ
ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์
ส่วนบุคคล ประชาชนจะตระหนักถึงความส าคัญและ
จ าเป็นของที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก สามารถลดการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตของเด็กลงได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีภารกิจของรัฐ 
หลักการเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ ทฤษฎีการตรากฎ 
หลักการส่งเสริมความปลอดภัย แนวคิดเก่ียวกับการ
คุ้มครองเด็ก แนวคิดเก่ียวกับการคุ้มครองเด็กตามหลัก
สากล  แนวคิดเก่ียวกับการคุ้มครองเด็กของประเทศไทย 
 2. เพื่อศึกษากฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับการ
บังคับใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคลของ
ต่างประเทศ 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายที่เกิดจาก
การบังคับใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล 
 4. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย  เพื่อให้ เด็กได้รับการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในขณะเดินทาง 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการศึกษาวิทยานิพนธ์เล่มน้ีใช้การวิธี
วิจัยทางเอกสาร โดยท าการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ 
เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยและกฎหมายที่
เก่ียวข้อง รวมถึงข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เก่ียวข้อง
ในการค้นคว้าเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาหา
ข้อเสนอแนะต่อไป  
 
4. ผลการวิจัย 

1. ปัญหาการไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับ
การบังคับใช้ที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล   

การใช้ที่ น่ังพิเศษส าหรับเด็กน้อยมาก โดยมี
สาเหตุมาจากการไม่ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก
ที่อยู่บนรถยนต์ และเห็นว่าหากเป็นเด็กเล็ก ผู้ปกครองจะ
อุ้มให้เด็กอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่างรถกับผู้อุ้ม เม่ือเกิด
แรงกระแทก มีโอกาสที่เด็กจะกระเด็นหลุดออกจากอ้อม
กอดได้เพราะตัวผู้อุ้มมีเข็มขัดนิรภัยรัดไม่ให้ร่างกายกระ
เด็กนออกจากเบาะในขณะที่เด็กๆ มีเพียงอ้อมกอดคอย
ประคองไว้เพียงอย่างเดียว จะสังเกตเห็นได้ว่า เวลาที่มี
ข่าวการเกิดอุบัติเหตุ และมีเด็กที่อยู่บนรถ ส่วนใหญ่แล้ว
เด็กจะกระเด็นออกมานอกรถแล้วเสียชีวิต บางรายก็
บาดเจ็บสาหัส ดังน้ัน ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ไม่ควรละเลยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เด็ก 

จากการศึกษา ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
บังคับใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล  
พบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวข้องกับการบังคับใช้
เข็มขัดนิรภัย ได้แก่ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522 มาตรา 14 คณะกรรมการนโยบายการขนส่ง
ทางบกมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี  (4) ก าหนด
มาตรการเก่ียวกับความปลอดภัยและความสะดวกในการ
ขนส่งทางบกเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติ รวมไปถึงใน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  มาตรา 23  
ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและ
พัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควร
แก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น 
แต่ทั้งน้ีต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ า ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความ
ปกครองดูแลของตนมิให้ตก อยู่ในภาวะอันน่าจะเกิด
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ เม่ือพิจารณาถึงเน้ือหาของ
กฎหมายดังกล่าว กลับพบว่า ความปลอดภัยที่ เก่ียวข้อง
กับผู้โดยสารที่เป็นเด็กซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีความ
เปราะบางมากที่สุดกลับถูกละเลยและไม่ได้ถูกค านึงถึง 
การใช้อุปกรณ์ที่เพิ่มความปลอดภัยในเด็ก แต่ก็ยังไม่มี 
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กฎหมายใดออกมาก าหนดข้อบังคับถึงการใช้
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส าหรับเด็กในขณะการ
เดิ นท า ง โ ด ย ร ถยนต์  ต ลอดจน  โ ด ย เ ห็ น ไ ด้ จ าก 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา123 
วรรคสอง ที่ก าหนดเพียง” ให้ผู้ขับขี่และผู้ โดยสาร
ด้านข้างคนขับต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย”ท าให้
พบว่ามิได้ มีข้อก าหนดให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องปฏิบัติ 
ต่อเด็กอย่างไรในขณะที่เด็กเป็นผู้โดยสารในรถยนต์ และ
ไม่มีข้อก าหนดและบังคับถึงการติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะ
ส าหรับเด็กที่ปลอดภัย เพียงแต่ก าหนดให้คนโดยสาร
รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่น่ังในขณะ
โดยสาร และพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมิได้บังคับให้ใช้ที่
น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ไว้  ทั้งที่การใช้ที่น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็กที่เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บและการ
เสียชีวิตจากการเดินทางด้วยรถยนต์ลงได้  

ดังน้ัน การที่ประเทศไทยประสบปัญหาเด็ก
ได้รับอันตรายแก่กายหรือเสียชี วิตจากอุบัติเหตุทาง
รถยนต์ เน่ืองจากไม่มีกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใช้ที่น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล และกฎหมายใน
ปัจจุบันไม่ได้ก าหนดให้เด็กที่โดยสารรถยนต์ส่วนบุคคล
ต้องมีที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก ประกอบกับการใช้เข็มขัด
นิรภัยไม่สามารถใช้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไป
ถึงการประเมินว่ามีการใช้ที่น่ังพิเศษส าหรับเด็กน้อยมาก 
สาเหตุมาจากการไม่ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก
ที่อยู่บนรถยนต์ จะสังเกตเห็นได้ว่า เวลาที่มีข่าวการเกิด
อุบัติเหตุ และมีเด็กที่อยู่บนรถ ส่วนใหญ่แล้วเด็กจะ
กระเด็นออกมานอกรถแล้วเสียชีวิต บางรายก็บาดเจ็บ
สาหัส ตลอดจนที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก จึงเป็นสิ่งส าคัญที่
ไม่ควรละเลยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เด็ก อีกทั้ง
ประเทศไทยยังไม่มีการตรากฎหมายเพื่อบังคับใช้ที่ น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล ซ่ึงที่ น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็กเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัยที่ลดการ
ตายและบาดเจ็บอย่างรุนแรงของเด็กได้ 

1.1 ปัญหาการก าหนดบทนิยามของที่นั่ ง
นิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล  

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนปีเพิ่มมากขึ้น ความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน
ยังคงมีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีทั้งในภาพรวมของประเทศ 
และในแต่ละภูมิภาค ปัจจุบัน สาเหตุส าคัญได้แก่ การ
เดินทางด้วยรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น  ยังคงเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้น
มาก ของอุบัติเหตุทั้งหมด และยิ่งจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
มาก เรื่อยๆ และที่ส าคัญไปกว่าน้ันก็คือ การเสียชีวิตจาก
การเดินทางด้วยรถยนต์ ก็มีสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้

ยานพาหนะแทบทั้งสิ้น ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนไม่
เพียงแต่จะสร้างความสูญเสียในด้านเศรษฐกิจเพียงอย่าง
เดียวเท่าน้ัน แต่ยังน ามาซ่ึงความ สูญเสียทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นหัวใจส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
เป็นอย่างมาก ถึงเวลาแล้วที่  ควรจะร่วมกันก าหนด
นโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน โดยจัดหาเจ้าหน้าที่
ด้านความ ปลอดภัย ให้การอบรมเสริมความรู้ในการใช้
รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย (กระทรวงคมนาคม, 2540) 
ตลอดจนมีการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ 
ประชาชน รวมไปถึง การเดินทางที่เด็กติดตามผู้ปกครอง
ไปด้วย ตลอดจน บุคคลากรในองค์กร โดยร่วมมือร่วมใจ
กันก าหนดมาตรการองค์กร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นใน เพื่อลดการบาดเจ็บ 
และสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
 อย่างไรก็ตาม มาตรการด้านความปลอดภัยใน
การเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางที่มีเด็กร่วมเดินทางไป
ด้วยน้ัน จะต้องมีอุปกรณ์เสริมพิเศษในรถยนต์ เพื่อที่จะ
เป็นมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับเด็ก ในรถยนต์และ
จะต้องท าการ ติดตั้งที่น่ังที่มีจุดยึดเบาะส าหรับเด็กเพื่อ
ความปลอดภัยที่สูงขึ้นของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่มี
เด็กร่วมเดินทางไปด้วย ตลอดจน มีการก าหนดบทนิยาม
ของอุปกรณ์ ที่ เพิ่มขึ้น ในรถยนต์ น้ัน ควรที่จะมีการ
ก าหนด เป็นการเฉพาะ เพื่อที่ จะได้ มีการแสดงถึ ง
ความหมาย ค าจ ากัดความที่เหมาะสมกับ ต่อการที่ต้อง
น าเอาอุปกรณ์สิ่งน้ันติดตั้งเพิ่มเติมในรถยนต์ เพื่อที่จะให้
การเดินทางที่มีเด็กร่วมเดินทางไปด้วยเกิดความปลอดภัย
ในการเดินทางโดยรถยนต์ 
 จากกการศึกษาข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง พบว่า 
ประเทศไทยมีการก าหนดค านิยามของกฎหมายเก่ียวกับ
ความปลอดภัยในการเดินทาง ได้แก่ พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ .ศ . 2522 ตาม มาตรา 4 ให้
พระราชบัญญัติน้ี (15) "รถ" หมายความว่ายานพาหนะ
ทางบกทุกชนิดเว้นแต่รถไฟและรถราง (พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (15)) และ "รถยนต์" 
หมายความว่ารถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยก าลัง
เครื่องยนต์ก าลังไฟฟ้าหรือ พลังงานอ่ืน ยกเว้นรถที่เดิน
บนราง พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีนิยามศัพท์ค าว่า “ที่น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็ก” (พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 ตาม มาตรา 4 (16)) มีแต่เพียงการก าหนดบท
นิยามของรถ รถยนต์ แต่มิได้มีการก าหนด อุปกรณ์เสริม
ในรถยนต์ที่เรียกว่า ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กที่มีลักษณะเป็น
เบาะเสริม เพื่อความปลอดภัยของเด็กในขณะขับรถยนต์ 
ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการตีความ
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กฎหมาย ในการก าหนดความหมายของที่ น่ัง นิรภัย
ส าหรับเด็ก เพื่อที่จะได้น ามาใช้ในการก าหนดในเรื่อง
มาตรฐานด้านความปลอดภัยส าหรับเด็กในการเดินทาง
ด้วยรถยนต์ ดังน้ัน ควรมีการก าหนดค านิยามของค าว่า 
“ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก” ไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
แต่กลับมีเพียงการก าหนด นิยามศัพท์ ของ ค าจ ากัด
ความประเภทอ่ืนๆที่มีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ต่างๆ แต่กลับมิได้ มีการก าหนด ค าจ ากัดความของ 
ประเภทที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กไว้ในกฎหมาย ทั้งที่ ที่น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็กเป็นสิ่งส าคัญที่ควรจะมีการก าหนด 
นิยามศัพท์ไว้เป็นการเฉพาะ เ น่ืองจากเก่ียวคล่องกับ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน 
ซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องมีการปฏิบัติ เพื่อที่เป็นการน าไปใช้
เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่มีเด็กร่วม
เดินทางบนท้องถนนน้ันเอง 

ดัง น้ัน  การ ใช้ ระบบยึด เห น่ียวตัว เด็กบน
ยานพาหนะ ซ่ึงประกอบที่เรียกว่า ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก 
หรื อเบาะ เสริม  ร่วมกับการใช้ เ ข็ มขั ด นิรภัย  จึ ง มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อชี วิตเด็ก และให้ความส าคัญ
เป็นมาก ควรจะมีกฎหมายก าหนดในเรื่องน้ีชัดเจน ถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับ
เด็ก ตลอดจน การก าหนดบทนิยามความหมาย ของที่น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็ก โดยเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้ในเรื่องการใช้ที่
น่ังนิรภัยส าหรับเด็กกับแม่ที่มาคลอดตั้งแต่ก่อนออกจาก
โรงพยาบาล ก่อนกลับบ้าน จะคอยให้ค าแนะน า และถาม
ว่าพ่อแม่ว่า มี ที่น่ังนิรภัยในรถหรือยัง เพราะไม่อย่างน้ัน
เด็กจะออกจากโรงพยาบาลไม่ได้  ซ่ึงจะเห็นได้ ว่าไม่
เพียงแต่พ่อแม่และผู้ปกครองที่มีบทบาทส าคัญกับเรื่องน้ี
เท่าน้ัน หน่วยงานภาครัฐยังเข้ามามีบทบาทในการกระตุ้น
และส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ปกครองใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับ
เด็กตั้งแต่แรกเกิด โดยการให้ความรู้เพื่อปรับทัศนคติที่
ถูกต้องว่า การใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็กจะช่วยปกป้อง
ชีวิตลูกน้อยได้อย่างแน่นอน  
 1.2 ปัญหาการไม่มีมาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนใช้ที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
จากการใช้รถใช้ถนนสูงติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยใน
ปี พ.ศ. 2554 องค์การอนามัยโลกได้ประเมินว่าประเทศ
ไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงถึง 26,000 คนต่อ
ปี ในขณะที่ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการของหน่วยงาน
ทางด้านอุบัติเหตุของไทย ประเมินว่าไทยมีอัตราการ
เสียชีวิต จากอุบัติเหตุประมาณปีละ 24,000 คน ซ่ึงถือว่า
สูงมาก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เป็นทางการจากส านักงาน 

ต ารวจแห่งชาติ ประเทศไทยมีอัตราการเสียชี วิตในปี
ดั งกล่าวที่  9,060 คน และข้อ มูลจากกระทรวง
สาธารณสุข ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตที่ 14,033 
คน ในปี พ.ศ. 2550 องค์การอนามัยโลกประเมินว่า
อุบัติ เหตุสร้างความเสียหายให้ กับประเทศไทยถึง 
230,000 ล้านบาทต่อปี หรือเท่ากับร้อยละ 2.81 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ดังน้ัน หากข้อมูลของ 
องค์การอนามัยโลกเป็นจริงประเทศไทยอาจมีการสูญเสีย
จากอุบัติเหตุสูงถึง 450,000 แสนล้านบาทต่อปี หรือ 
เท่ากับร้อยละ 5.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติก็ได้ 
ไม่ว่าอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจะเป็น 2.81 
หรือ 5.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือไม่ว่าจะ
มีอัตราการเสียชีวิตที่ 9,060 หรือ 24,000 คนต่อปี ก็เป็น
ตัวเลขที่มิอาจยอมรับได้ทั้งสิ้น ดังน้ัน เรื่องอุบัติเหตุจึงได้
ถูกก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ และทุกหน่วยงานได้เข้า
มาร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง ซ่ึงเป็น 2 ปัจจัยหลัก จาก 4 
ปัจจัยของสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งปัจจัยของ
การเ กิดอุบัติ เหตุกว่าร้อยละ 80 มาจากผู้ขับรถ 
หน่วยงานของรัฐจึงเป็นผู้ที่ มีบทบาทหลักในด้านการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนโดย ปริยาย 
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพไม่
ว่าปัญหาน้ันจะเป็นเรื่องใดก็ตาม รวมทั้ง เรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งคือ
ทิศทางที่ชัดเจน ซ่ึงการมีทิศทางที่ชัดเจนจะ เกิดขึ้นได้
จากการวางแผนภายใต้กระบวนการที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการเท่าน้ัน แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาใน การแก้ไข
ปัญหาด้านอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนยังมิได้
มีแผนหลัก หรือแผน ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยใน
การขนส่ง แต่เน่ืองจากอุบัติเหตุและความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนนเป็นเรื่องส าคัญ ประเทศไทยจึงยังไม่มี
มาตรการในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับ
เด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล จะมีแต่มาตรการทั่วไปหรือการ
รณรงค์ให้ประชาชนใช้เข็มเข็ดนิรภัย 
 จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 123 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถยนต์
ยอมให้ผู้ อ่ืนน่ังที่ น่ังตอนหน้าแถวเดียวกับ  ที่น่ังผู้ขับขี่
รถยนต์เกินสองคน ผูข้ับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็ม
ขัดนิรภัยไว้กับที่น่ังในขณะขับขี่รถยนต์และต้องจัดให้คน
โดยสารรถยนต์ ซ่ึงน่ังที่น่ังตอนหน้าแถวเดียวกับที่น่ังผู้ขับ
ขี่รถยนต์รัดร่างกายไว้กับที่น่ังด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะ
โดยสารรถยนต์และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าวต้องรัด
ร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่น่ังในขณะโดยสาร 
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รถยนต์ด้วย ประเภทหรือชนิดของรถยนต์ ลักษณะและ
วิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่อธิบดี
ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท าให้พบว่า 
มิได้มีการก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ภาคประชาชนใช้ที่
น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในการเดินทาง ที่ภาครัฐควรส่งเสริม
ให้พ่อแม่และผู้ปกครองตะหนักถึงความปลอดภัยในการ
ใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กว่ามีความปลอดภัยเพียงใด หาก
พ่อแม่ผู้ปกครองมีความจ าเป็นที่จะต้องพาเด็กน่ังรถยนต์ 
ควรจัดให้ มีหน่วยงานที่ ให้ความรู้ กับผู้ปกครองถึ ง
ความส าคัญของที่น่ังนิรภัย และส่งเสริมความตระหนัก
ให้กับประชาชนเพื่อให้เห็นความส าคัญของการใช้อุปกรณ์
ด้วย ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานทางการศึกษา โรงพยาบาล 
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อย่างไรก็ตาม สาเหตุดังกล่าวเป็นผลมาจากการ
ที่ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ที่น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็ก เน่ืองจากไม่มีกฎหมายในการส่งเสริมให้
ประชาชนใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล 
รวมไปถึงการใช้ที่ น่ังพิเศษส าหรับเด็กน้อยมาก เกิดจาก
การไม่ค านึงถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับเด็กที่อยู่บน
รถยนต์  ตลอดจนการดูแลเด็กเล็กที่อยู่บนรถยนต์ 
ผู้ปกครองจะอุ้มตัวเด็กขณะที่รถท าการว่ิงบนถนน (จุฑา
ทิพย์ ศรีประดิษฐ์ : ออนไลน์ )  เม่ือเกิดแรงกระแทก ก็
จะมีโอกาสที่ เด็กจะกระเด็นหลุดออกจากอ้อมกอดได้
เพราะตัวผู้ปกครองมีแต่เพียงเข็มขัดนิรภัยรัดเพื่อมิให้
ร่างกายกระเด็กนออกจากเบาะที่น่ัง แต่ขณะเดี่ยวกัน
เด็กๆ มีเพียงอ้อมกอดคอยประคองไว้เพียงอย่างเดียว 
ส่วนใหญ่แล้วเด็กจะกระเด็นออกมานอกรถแล้วเสียชีวิต 
บางรายก็บาดเจ็บสาหัส ดังน้ัน ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก จึง
เป็นสิ่งส าคัญที่ไม่ควรละเลยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่
เด็ก เพื่อเพิ่มการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในขณะ
เดินทางโดยรถยนต์ ท าให้ลดโอกาสที่จะศูนย์เสียจาก
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยการส่งเสริมให้ประชาน
หรือผู้ปกครองที่มีเด็กเล็ก ให้ใช้หรือติดตั้งที่ น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็ก เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับเด็กน้ันเอง 
 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า การที่ประเทศไทยประสบ
ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุทาง
รถยนต์ เกิดจากการที่ประชาชนไม่มีความรู้และไม่มีความ
เข้าใจ ไม่ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นของที่น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็ก เม่ือไม่มีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชน
ใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล จึงท าให้
เกิดปัญหาเด็กไม่ได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยจาก
การโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และการ

ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์
ส่วนบุคคล ประชาชนจะตระหนักถึงความส าคัญและ
จ าเป็นของที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก สามารถลดการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตของเด็กลงได้ 

2 การเปรียบเทียบกฎหมายประเทศไทยกับ
กฎหมายต่างประเทศ 

1 เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการบังคับใช้ที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กของประเทศ
ไทยกับต่างประเทศ 

จากการที่ มาตรฐานความปลอดภัยของเข็ม
ขัดนิรภัย ความแข็งแรงของจุดยึดเข็มขัดนิรภัยและความ 
ปลอดภัยส าหรับเด็ก ตามมาตรฐานในเรื่องของเข็มขัด
นิรภัย รถยนต์ทุกคันจะต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่ผ่าน 
มาตรฐานมาพร้อมกับรถ ส่วนเรื่องของจุดยึดเข็มขัด
นิรภัยจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอท าให้ไม่เกิดความ 
เสียหายขณะเกิดการชน สุดท้ายคือส่วนของมาตรฐาน
ความปลอดภัยส าหรับเด็กในรถยนต์จะต้องท าการ ติดตั้ง
ที่น่ังที่มีจุดยึดเบาะส าหรับเด็กที่ โดยภาครัฐต้องประกาศ
ให้มีมาตรฐานขึ้นในประเทศ เพื่อเป็นการบังคับให้ผู้ผลิต
รถยนต์ต้องขายรถที่มีมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความ
ปลอดภัยที่สูงขึ้นของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในประเทศ
ไทย มีการก าหนดพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 มาตรา 123 วรรคสอง ที่ก าหนดเพียง” ให้ผู้ขับขี่
และผู้โดยสารด้านข้างคนขับต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัด
นิรภัย” แต่ไม่ได้มีข้อก าหนดให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ต้อง
ปฏิบัติต่อเด็กอย่างไรในขณะที่ เด็กเป็นผู้ โดยสารใน
รถยนต์ และไม่มีข้อก าหนดและบังคับถึงการติดตั้ ง
อุปกรณ์ที่เหมาะส าหรับเด็กที่ปลอดภัย  เก่ียวข้องกับ
ผู้โดยสารที่เป็นเด็กซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีความ
เปราะบางมากที่สุดกลับถูกละเลยและไม่ได้ถูกค านึงถึง 
การใช้อุปกรณ์ที่เพิ่มความปลอดภัยในเด็ก แต่ก็ยังไม่มี
กฎหมายใดออกมาก าหนดข้อบังคับถึงการใช้อุปกรณ์เพื่อ
ความปลอดภัยส าหรับเด็กในขณะการเดินทางโดยรถยนต์ 
แต่ ในต่างประเทศกับมีการก าหนดบทบัญญัติของ
กฎหมายเก่ียวกับที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก อาทิ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา กฎหมายที่น่ังนิรภัยเพื่อปลอดภัยส าหรับ
เด็ก American Academy of Pediatrics (AAP) ข้อ
ควรแนะน าให้มีการบังคับใช้เพื่อปกป้องส่วนที่บอบบาง
ที่สุดของร่างกายของเด็กเล็ก – ศีรษะ ล าคอและหลัง ใน
ต าแหน่งที่น่ังในรถ เพื่อช่วยให้เด็กสามารถปลอดภัยได้ดี
ที่สุดในการป้องกันอุบัติเหตุ 

กฎหมายของสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายเก่ียวกับ
ที่น่ังส าหรับเด็กเพื่อความปลอดภัยส าหรับแต่ละรัฐใน 50 
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รัฐและ District of Columbia ตาม Safe Kids 
Worldwide และสถาบันประกันภัยทางหลวง (IIHS)  

โดยทั่วไปก าหนดให้เด็กต้องน่ังในรถยนต์อย่าง
เหมาะสม ในที่น่ังเสริมซ่ึงยึดตามระบบความปลอดภัย
ของยานยนต์ ที่ครอบคลุมอายุของเด็กและข้อก าหนดอ่ืน 
ๆ จะแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ และกฎหมายของแต่ละ
รัฐไม่จ าเป็นต้องเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมือนกัน ตลอดจน
ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐเป็นข้อก าหนดขั้นต่ า
ส าหรับความปลอดภัยของเด็กขณะเดินทาง เด็กควรใช้ที่
น่ังเสริมจนกว่าจะมีน้ าหนักระหว่าง 80 ถึง 100 ปอนด์สูง
ประมาณ 4 ฟุต 9 น้ิว (57 น้ิว) และสามารถผ่านการ
ทดสอบ 5 ขั้นตอน ส าหรับเด็กส่วนใหญ่ที่จะอยู่ระหว่าง 
8 และ 12 ปี รวมไปถึง กฎหมายของประเทศแคนาดา ก็
ได้  มีการก าหนด เ ก่ียว กับที่ น่ั ง นิ รภั ย ในเด็ ก ไ ว้ ใ น 
พระราชบัญญัติยานยนต์ ภายใต้มาตรา 175 (8) ของ 
เข็มขัดนิรภัยและข้อบังคับของระบบควบคุมการท างาน
ของเด็ก กฎหมายโดยทั่วไปก าหนดให้เด็ก ต้องน่ังในที่น่ัง
อย่างเหมาะสมในที่น่ังเสริมซ่ึงยึดโดยระบบสายพานเพื่อ
ความปลอดภัยของยานยนต์  ครอบคลุมอายุ และ
ข้อก าหนดอ่ืน ๆ เด็กควรใช้ที่น่ังเสริมจนกว่าจะมีน้ าหนัก
ระหว่าง 80 ถึง 100 ปอนด์ สูงประมาณ 4 ฟุต 9 น้ิว (57 
น้ิว) และสามารถผ่านการทดสอบ 5 ขั้นตอน ส าหรับเด็ก
ส่วนใหญ่ที่จะอยู่ระหว่าง 8 และ 12 ปี ส าหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเก่ียวกับกฎหมายที่น่ังและการใช้เข็มขัดนิรภัย
ส าหรับเด็ก 

ดังน้ัน ประเทศไทยควรมีการก าหนดกฎหมายที่
เก่ียวกับการบังคับใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก เพื่อที่สร้าง
ความตระหนักให้กับประชาชนเห็นความส าคัญของ
ปัญหาที่มิได้มีการใช้เบาะนิรภัยส าหรับเด็กในการเดินทาง 
ภ า ค รั ฐ เ ห็ น ค ว า ม ส า คั ญ  ค ว ร มี ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักเบาะนิรภัยเพิ่มมากขึ้น 
ให้เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่จะท าให้ประเทศไทย
สามารถแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ใน
กรณีที่มีเด็กร่วมเดินทางไปด้วยน้ันเอง 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการพิจารณาศึกษาถึงการที่ประเทศไทย
ประสบปัญหาการบาดเจ็บและเสียชี วิตของเด็กจาก
อุบัติเหตุทางรถยนต์ เกิดจากการที่ประชาชนไม่มีความรู้
และไม่มีความเข้าใจ ไม่ตระหนักถึงความส าคัญและ
จ าเป็นของที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก เ ม่ือไม่มีมาตรการ
ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์
ส่วนบุคคล จึงท าให้เกิดปัญหาเด็กไม่ได้รับความคุ้มครอง

ความปลอดภัยจากการโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลอย่าง
เหมาะสม และการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่ น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล ประชาชนจะตระหนักถึง
ความส าคัญและจ าเป็นของที่ น่ั ง นิรภัยส าหรับเด็ก 
สามารถลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กลงได้ รวมไป
ถึง มาตรการส่งเสริมให้ภาคประชาชนใช้ที่ น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็กในการเดินทาง ตลอดจนภาครัฐควรส่งเสริมให้
พ่อแม่และผู้ปกครองตะหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ที่
น่ังนิรภัยส าหรับเด็กว่ามีความปลอดภัยเพียงใด หากพ่อ
แม่ผู้ปกครองมีความจ าเป็นที่จะต้องพาเด็กน่ังรถยนต์ 
ควรจัดให้ มีหน่วยงานที่ ให้ความรู้ กับผู้ปกครองถึ ง
ความส าคัญของที่น่ังนิรภัย และส่งเสริมความตระหนัก
ให้กับประชาชนเพื่อให้เห็นความส าคัญของการใช้อุปกรณ์
ด้วย ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานทางการศึกษา โรงพยาบาล 
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

1 ปัญหาการไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการ
บังคับใช้ที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล   

การที่ประเทศไทยประสบปัญหาเด็กได้รับ
อันตรายแก่กายหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
เน่ืองจากไม่มีกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใช้ที่ น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล  และกฎหมายในปัจจุบัน
ไม่ได้ก าหนดให้เด็กที่โดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลต้องมีที่น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็ก ประกอบกับการใช้เข็มขัดนิรภัยไม่
สามารถใช้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ
ประเมินว่ามีการใช้ที่น่ังพิเศษส าหรับเด็กน้อยมาก สาเหตุ
มาจากการไม่ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กที่อยู่
บนรถยนต์ และเห็นว่าหากเป็นเด็กเล็ก ผู้ปกครองจะอุ้ม
ให้เด็กอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่างรถกับผู้อุ้ม เม่ือเกิด
แรงกระแทก มีโอกาสที่เด็กจะกระเด็นหลุดออกจากอ้อม
กอดได้เพราะตัวผู้อุ้มมีเข็มขัดนิรภัยรัดไม่ให้ร่างกายกระ
เด็กนออกจากเบาะในขณะที่เด็กๆ มีเพียงอ้อมกอดคอย
ประคองไว้เพียงอย่างเดียว จะสังเกตเห็นได้ว่า เวลาที่มี
ข่าวการเกิดอุบัติเหตุ และมีเด็กที่อยู่บนรถ ส่วนใหญ่แล้ว
เด็กจะกระเด็นออกมานอกรถแล้วเสียชีวิต บางรายก็
บาดเจ็บสาหัส ตลอดจนที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ไม่ควรละเลยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เด็ก 
ประเทศไทยควรน าแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่
มี กฎหมายที่ น่ั ง นิร ภั ย เ พื่ อปลอดภั ย ส าห รั บ เ ด็ ก 
American Academy of Pediatrics (AAP) ข้อควร
แนะน าให้มีการบังคับใช้เพื่อปกป้องส่วนที่บอบบางที่สุด
ของร่างกายของเด็กเล็ก – ศีรษะ ล าคอและหลัง ใน
ต าแหน่งที่น่ังในรถ เพื่อช่วยให้เด็กสามารถปลอดภัยได้ดี
ที่สุดในการป้องกันอุบัติเหตุ กฎหมายของสหรัฐอเมริกา  
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มีกฎหมายเก่ียวกับที่น่ังส าหรับเด็กเพื่อความ
ปลอดภัยส าหรับแต่ละรัฐใน 50 รัฐและ District of 
Columbia ตาม Safe Kids Worldwide และสถาบัน
ประกันภัยทางหลวง (IIHS) โดยทั่วไปก าหนดให้เด็กต้อง
น่ังในรถยนต์อย่างเหมาะสม ในที่น่ังเสริมซ่ึงยึดตามระบบ
ความปลอดภัยของยานยนต์ ที่ครอบคลุมอายุของเด็ก
และข้อก าหนดอ่ืน ๆ จะแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ และ
กฎหมายของแต่ละรัฐไม่จ าเป็นต้องเป็นแนวทางปฏิบัติที่
เหมือนกัน ตลอดจนขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ
เป็นข้อก าหนดขั้นต่ าส าหรับความปลอดภัยของเด็กขณะ
เดินทาง  

ดังน้ัน ประเทศไทย ควรมีตรากฎหมายเพื่อ
บังคับใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล ซ่ึงที่
น่ังนิรภัยส าหรับเด็กเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัย
ที่ลดการตายและบาดเจ็บอย่างรุนแรงของเด็กได้ รวมไป
ถึงป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กในระหว่างการ
เดินทาง โดยการก าหนด เป็นกฎหมายว่าด้วยที่น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็ก มีการก าหนด ช่วงอายุ น้ าหนัก ส่วนสูง ของ
การใช้งาน ที่น่ังนิรภัยอย่างชัดเจน อุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มใน
รถยนต์ต้องมีมาตรฐาน เพื่อเพิ่มความม่ันใจในการ
เดินทาง และลดการศูนย์ เสียที่ จะเกิดขึ้น จะท าให้
ประเทศไทยแก้ไขปัญหาการบังคับใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับ
เด็กที่เหมาะสมกับอุปกรณ์นิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง 

1.1 ปัญหาการก าหนดบทนิยามของที่นั่ง
นิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล  

การก าหนดบทนิยามความหมาย ของที่ น่ั ง
นิรภัยส าหรับเด็ก โดยเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้ในเรื่องการใช้ที่
น่ังนิรภัยส าหรับเด็กกับแม่ที่มาคลอดตั้งแต่ก่อนออกจาก
โรงพยาบาล ก่อนกลับบ้าน จะคอยให้ค าแนะน า และถาม
ว่าพ่อแม่ว่า มี ที่น่ังนิรภัยในรถหรือยัง เพราะไม่อย่างน้ัน
เด็กจะออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ ซ่ึงจะเห็นได้ ว่าไม่
เพียงแต่พ่อแม่และผู้ปกครองที่มีบทบาทส าคัญกับเรื่องน้ี
เท่าน้ัน หน่วยงานภาครัฐยังเข้ามามีบทบาทในการกระตุ้น
และส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ปกครองใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับ
เด็กตั้งแต่แรกเกิด โดยการให้ความรู้เพื่อปรับทัศนคติที่
ถูกต้องว่า การใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็กจะช่วยปกป้อง
ชีวิตลูกน้อยได้อย่างแน่นอน ตลอดจนน าแนวทางของ 
ประเทศประเทศแคนาดา มีการก าหนดบทนิยาม ของที่
น่ังเสริมส าหรับเด็ก" หมายถึง ที่ น่ังรถส าหรับเด็กซ่ึง
ออกแบบมาเพื่อรองรับเด็กที่มีอายุมากขึ้นและใช้พร้อม
กับเข็มขัดนิรภัยเป็นตัวยึดส าหรับเด็ก จะต้องแสดงข้อมูล
เก่ียวกับที่น่ังและที่น่ังเสริมส าหรับเด็ก รวมไปถึง ประเทศ

สิงคโปร์ มีการก าหนดค านิยาม ของ "เบาะรองน่ังส าหรับ
เด็ก" หมายความว่า อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กน่ัง
บนรถ เพื่อยกระดับความสูงของเด็กดังกล่าวให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม หรือพอดีกับเข็มขัดนิรภัย "อุปกรณ์
ส าหรับเด็ก" หมายความว่า อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้
เด็กในรถมีความปลอดภัยและเพื่อป้องกันหรือลดการ
บาดเจ็บของเด็ก ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์และ
อาจติดตั้งโดยตรงกับที่ยึดหรือใช้ที่เหมาะสม ร่วมกับเข็ม
ขัดนิรภัยส าหรับผู้ ใหญ่และจัดไว้ในสถานที่ โดยการ
ด าเ นินการควบคุมของสายพานน้ัน "เข็มขัด นิรภัย " 
หมายถึง เข็มขัดที่ติดตั้ง ในยานยนต์ตามกฎจราจร 
(ยานพาหนะ, เข็มขัดนิรภัย) ซ่ึงเข็มขัดคาดว่าจะสวมใส่
โดยบุคคลในรถและออกแบบมาเพื่อป้องกันหรือลดการ
บาดเจ็บของผู้สวมใส่ กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถและ
รวมถึงกรณีที่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยส าหรับเด็กเล็ก
เก้าอ้ีพิเศษใด ๆ ที่ติดอยู่กับเข็มขัด 

ดังน้ัน ประเทศไทยควรมีการก าหนดบทนิยาม
ของ เบาะหรืออุปกรณ์เสริม ตลอดจน ที่น่ังนิรภัยส าหรับ
เด็ก ที่ถูกก าหนดให้ติดตั้งบนที่น่ังในรถและถูกออกแบบ
มาเพื่อให้เด็กๆ ปลอดภัย ที่มีมาตรฐาน มีระบบการ
ควบคุมเด็กที่เหมาะสม (ที่น่ังเด็ก) ตามอายุหรือช่วงวัย
ของเด็ก เพื่อที่จะได้น ามาใช้ในการก าหนด ความหมายใน
เรื่องมาตรฐานด้านความปลอดภัยส าหรับเด็กในการ
เดินทางด้วยรถยนต์ ตลอดจนจะท าให้ประเทศไทย
สามารถก าหนดค านิยาม รวมไปถึง ความหมาย ค าจ ากัด
ความของค าว่า ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก ที่ถูกต้องน้ันเอง 

1.2 ปัญหาการไม่มีมาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนใช้ที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล  

การที่ประเทศไทยประสบปัญหาการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เกิดจาก
การที่ประชาชนไม่มีความรู้และไม่มีความเข้าใจ ไม่
ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นของที่น่ังนิรภัยส าหรับ
เด็ก เม่ือไม่มีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล จึงท าให้เกิดปัญหาเด็ก
ไม่ได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยจากการโดยสาร
รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และการส่งเสริมให้
ประชาชนใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล 
ประชาชนจะตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นของที่น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็ก สามารถลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต
ของเด็กลงได้ รวมไปถึง มาตรการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนใช้ที่ น่ั ง นิรภัยส าหรับเด็กในการเดินทาง 
ตลอดจนภาครัฐควรส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ปกครองตะ
หนักถึงความปลอดภัยในการใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กว่ามี
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ความปลอดภัยเพียงใด หากพ่อแม่ผู้ปกครองมีความจ าเป็นที่
จะต้องพาเด็กน่ังรถยนต์ ควรจัดให้มีหน่วยงานที่ให้ความรู้กับ
ผู้ปกครองถึงความส าคัญของที่น่ังนิรภัย และส่งเสริมความ
ตระหนักให้กับประชาชนเพื่อให้เห็นความส าคัญของการใช้
อุปกรณ์ด้วย ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานทางการศึกษา โรงพยาบาล 
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยน าเอาแนวทางของรัฐ
อิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้โดยสารส าหรับเด็กในรัฐอิลลินอยส์ ในการจัดตั้งโครงการ 
ส่งเสริมให้ประชาชนในรัฐ ใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก เพื่อความ
ปลอดภัย ในการป้องกันและความปลอดภัยของเด็กบนถนนในรัฐ
อิลลินอยส์ โครงการน้ีสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับขนาดของ
กลุ่มและการจัดสรรเวลาของคุณและขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน 
จะมีการกล่าวถึงประเภทของที่น่ังนิรภัยการติดตั้งที่น่ังเพื่อความ
ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน พลวัตรของความปลอดภัยของผู้โดยสารเด็ก
และความส าคัญของการใช้เข็มขัดนิรภัยที่เหมาะสม หากต้องการ
ก าหนดเวลาการน าเสนอความปลอดภัยส าหรับผู้โดยสารเด็ก
โปรดกรอกแบบฟอร์มค าขอความปลอดภัยในการเข้าชมและ
เลือกการน าเสนอความปลอดภัยส าหรับผู้โดยสารเด็กและ มีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรู้จักเบาะนิรภัยเพิ่มมากขึ้น ผ่านสื่อโทรทัศน์ ป้ายคัท
เอาท์ คู่มือการติดตั้ง เอกสารแผ่นพับ โปสเตอร์ต่าง  ๆ ที่
ประชาชนเข้าใจง่าย สะดุดตา สร้างความรู้ ความเข้าใจให้
ประชาชนเห็นความส าคัญของการติดตั้งที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก 
ผ่านทางสื่อออนไลน์ การจัดประชุม หน่วยงานภาครัฐ รณรงค์ให้
ความรู้สะท้อนถึงปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา 

ดังน้ัน ประเทศไทย ควรน าแนวทางของต่างประเทศ
มาก าหนด มาตรการส่งเสริมความปลอดภัย ในการส่งเสริมให้
ประชนได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นการให้
ความรู้กับประชาชนผ่านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จัก
เบาะนิรภัยเพิ่มมากขึ้น ให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้
อุปกรณ์เสริมส าหรับเด็ก จะท าให้ประเทศไทยสามารถแก้ไข
ปัญหา และลดอุบัติเหตุในการเดินทางรวมไปถึง ความปลอดภัย
ในชีวิต ลดความสูญเสียในระหว่างการเกิดทางที่อาจจะเกิดขึ้น  
 
6. ข้อเสนอแนะ 

1 แนวทางการไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการ
บังคับใช้ที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล   
การที่ประเทศไทยประสบปัญหาเด็กได้รับอันตรายแก่กายหรือ
เสียชี วิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เน่ืองจากไม่มีกฎหมาย
เก่ียวกับการบังคับใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล 
และกฎหมายในปัจจุบันไม่ได้ก าหนดให้เด็กที่โดยสารรถยนต์
ส่วนบุคคลต้องมีที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก ประกอบกับการใช้เข็ม

ขัดนิรภัยไม่สามารถใช้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
การประเมินว่ามีการใช้ที่น่ังพิเศษส าหรับเด็กน้อยมาก สาเหตุมา
จากการไม่ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กที่อยู่บนรถยนต์ 
จะสังเกตเห็นได้ว่า เวลาที่มีข่าวการเกิดอุบัติเหตุ และมีเด็กที่อยู่
บนรถ ส่วนใหญ่แล้วเด็กจะกระเด็นออกมานอกรถแล้วเสียชีวิต 
บางรายก็บาดเจ็บสาหัส ตลอดจนที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก จึงเป็น
สิ่งส าคัญที่ไม่ควรละเลยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เด็ก  

ดังน้ัน การก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ส าหรับผู้โดยสารเด็ก ควรมีการก าหนดเป็น พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยให้มีการก าหนดกฎหมายที่น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็ก ตลอดจนการก าหนดมาตรฐานของที่น่ังนิรภัย 
ระหว่างช่วงวัยของเด็ก ตามขนาดของเบาะที่น่ังนิรภัยส าหรับ
เด็ก 

2 แนวทางการแก้ไขการก าหนดบทนิยามของที่นั่ง
นิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล  
การที่ประชาชนไม่มีความรู้และไม่มีความเข้าใจไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญและจ าเป็นของที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก เม่ือไม่มี
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็กใน
รถยนต์ส่วนบุคคล จึงท าให้เกิดปัญหาเด็กไม่ได้รับความคุ้มครอง
ความปลอดภัยจากการโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม 
และการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์
ส่วนบุคคล ประชาชนจะตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นของ
ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก สามารถลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของ
เด็กลงได้ รวมไปถึงมาตรการส่งเสริมให้ภาคประชาชนใช้ที่น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็กในการเดินทาง ตลอดจน ภาครัฐควรส่งเสริมให้
พ่อแม่และผู้ปกครองตะหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ที่ น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็กว่ามีความปลอดภัยเพียงใด หากพ่อแม่
ผู้ปกครองมีความจ าเป็นที่จะต้องพาเด็กน่ังรถยนต์ควรจัดให้มี
หน่วยงานที่ ให้ความรู้ กับผู้ปกครองถึงความส าคัญของที่น่ัง
นิรภัย และส่งเสริมความตระหนักให้กับประชาชนเพื่อให้เห็น
ความส าคัญของการใช้อุปกรณ์ด้วย ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงาน
ทางการศึกษา โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

การก าหนดบทนิยามความหมาย ของที่น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็ก โดยเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้ในเรื่องการใช้ที่น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็กกับแม่ที่มาคลอดตั้งแต่ก่อนออกจากโรงพยาบาล 
ก่อนกลับบ้าน จะคอยให้ค าแนะน า และถามว่าพ่อแม่ว่า มี ที่น่ัง
นิรภัยในรถหรือยัง เพราะไม่อย่างน้ันเด็กจะออกจากโรงพยาบาล
ไม่ได้ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่พ่อแม่และผู้ปกครองที่มีบทบาท
ส าคัญกับเรื่องน้ีเท่าน้ัน หน่วยงานภาครัฐยังเข้ามามีบทบาทใน
การกระตุ้นและส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ปกครองใช้ที่น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด โดยการให้ความรู้เพื่อปรับทัศนคติที่
ถูกต้องว่า การใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กจะช่วยปกป้องชีวิตลูก 
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น้อยได้อย่างแน่นอน เพื่อที่จะเป็นการก าหนดความหมายของที่
น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก  

ดังน้ัน การก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ส าหรับผู้โดยสารเด็ก ควรมีการก าหนดเป็น พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยให้มี การก าหนดค านิยามของที่น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็ก หมายถึง เบาะหรืออุปกรณ์เสริม ส าหรับเด็ก 
ที่ถูกก าหนดให้ติดตั้งบนที่น่ังในรถและถูกออกแบบมาเพื่อให้
เด็ก ๆ  มีความปลอดภัยในการเดินทาง ที่มีมาตรฐาน มีระบบการ
ควบคุมเด็กที่เหมาะสม ที่น่ังเด็กตามอายุหรือช่วงวัยของเด็ก  

3.แนวทางการแก้ไขการไม่มีมาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนใช้ที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล  

มาตรการส่งเสริมให้ภาคประชาชนใช้ที่ น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็กในการเดินทาง ตลอดจน ภาครัฐควรส่งเสริมให้พ่อแม่
และผู้ปกครองตะหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ที่ น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็กว่ามีความปลอดภัยเพียงใด หากพ่อแม่ผู้ปกครองมี
ความจ าเป็นที่จะต้องพาเด็กน่ังรถยนต์ควรจัดให้มีหน่วยงานที่
ให้ความรู้ กับผู้ปกครองถึงความส าคัญของที่ น่ังนิรภัย และ
ส่งเสริมความตระหนักให้กับประชาชนเพื่อให้เห็นความส าคัญ
ของการใช้อุปกรณ์ด้วย ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานทางการศึกษา 
โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อย่างไรก็ตาม ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก หรือเบาะเสริม 
ร่วมกับการใช้เข็มขัดนิรภัย จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตเด็ก 
และให้ความส าคัญเป็นมาก ควรจะมีกฎหมายก าหนดในเรื่องน้ี
ชัดเจน ถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการใช้ที่ น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็กซ่ึงจะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่พ่อแม่และผู้ปกครองที่มี
บทบาทส าคัญกับเรื่องน้ีเท่าน้ัน หน่วยงานภาครัฐยังเข้ามามี
บทบาทในการกระตุ้นและส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ปกครองใช้ที่
น่ังนิรภัยส าหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด โดยการให้ความรู้เพื่อปรับ
ทัศนคติที่ถูกต้องว่า การใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็กจะช่วย
ปกป้องชีวิตลูกน้อยได้อย่างแน่นอน เพื่อที่จะเป็นการก าหนด
ความหมายของที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก ตลอดจน เพื่อที่จะได้
น ามาใช้ในการก าหนดในเรื่องมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ส าหรับเด็กในการเดินทางด้วยรถยนต์ 

ดังน้ัน การก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ส าหรับผู้โดยสารเด็ก ควรมีการก าหนดเป็น พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยให้มีการ มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก มีการก าหนดให้เด็กทุกคนที่
มีอายุต่ ากว่า 8 ปี ต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสมในระบบความปลอดภัยของเด็ก ซ่ึงรวมถึงการใช้ที่น่ัง

เสริมซ่ึงจะต้องใช้กับเข็มขัดนิรภัย รวมไปถึง ภาครัฐมีหน้าที่
ส่งเสริมการใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรู้จักเบาะนิรภัย เพิ่มมากขึ้น ผ่านสื่อโทรทัศน์ ป้ายคัท
เอาท์ คู่มือการติดตั้ง เอกสารแผ่นพับ เพื่อความม่ันใจในการ
ป้องกันและความปลอดภัยของเด็ก สามารถปรับให้เหมาะสมกับ
การเข้าถึงประชาชนตามกลุ่มต่างๆตลอดจนการให้ความรู้ในการ
ติดตั้งที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของ
กฎความปลอดภัยของผู้โดยสารเด็กและความส าคัญของการใช้
เข็มขัดนิรภัยที่เหมาะสม 
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