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กฎหมายเกี่ยวกับการใช้

เบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็ก

(Car seat) เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประมาณการอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ของประเทศไทยอยู่อันดับที่ ๒ ของโลก รองจากประเทศลิเบีย คือ มีอัตราการเสียชีวิต ๓๖.๒ คน
ต่อประชากรหนึง่ แสนคน๑ เมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วประเทศไทย
เป็นประเทศทีม่ สี ถิตกิ ารเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุบนท้องถนนสูงทีส่ ดุ โดยมีประชาชนเสียชีวติ จากท้องถนน
ถึงวันละ ๒๕ คน หรือชั่วโมงละหนึ่งคน
นอกจากนี้ นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดเผยว่า จากการส�ำรวจพบว่าอุบัติเหตุทางถนน
ถือเป็นสาเหตุอนั ดับ ๒ ของการเสียชีวติ ในเด็กเฉลีย่ ประมาณ ๗๐๐ - ๑,๐๐๐ คนต่อปี และเด็กทีเ่ สียชีวติ
ทั้งหมดนั้นไม่ได้ใช้ “เบาะนิรภัยส�ำหรับเด็ก”หรือ “คาร์ซีท” (car seat) ซึ่งโดยค�ำแนะน�ำขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า การใช้เบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กในรถยนต์จะมีสว่ นช่วยลดการเสียชีวติ ของเด็ก
ได้ถึงร้อยละ ๗๐ ทั้งนี้ มีการประเมินว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้เบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กจ�ำนวน
น้อยมาก โดยสาเหตุนั้นมักมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้เบาะนิรภัยส�ำหรับเด็ก
หรือคาร์ซที (carseat) การไม่ตระหนักถึงปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ กับเด็กทีอ่ ยูบ่ นรถยนต์ และเห็นว่าหากเป็น
เด็กเล็ก ผู้ปกครองมักจะอุ้มให้เด็กอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่างรถกับผู้อุ้มเด็ก เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมี
แรงกระแทกท�ำให้เด็กกระเด็นหลุดออกจากอ้อมกอดท�ำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ รวมถึงในปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องการใช้เบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กในรถยนต์ด้วย
คอลัมน์ “เกร็ดกฎหมายน่ารู้” ฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการใช้เบาะนั่ง
นิรภัยส�ำหรับเด็ก (Car seat) เพือ่ ความปลอดภัยในการเดินทาง” เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว ดังนี้

“รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๘” ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
เว็บไซต์http://www.roadsafetythai.org/term-detail.php?id=42&cid=470, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐.
๑
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กฎหมายเกี่ยวกับการใช้เบาะนั่งนิรภัยสำ�หรับเด็ก (Car seat) เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

๑. ความเป็นมา และประโยชน์จากการใช้เบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็ก๒

เบาะนัง่ นิรภัยส�ำหรับเด็กเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยทีท่ ำ� งานเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ (Passive Safety)
ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับเข็มขัดนิรภัย หรือถุงลมนิรภัย ช่วยบรรเทาความเสียหายและลดความเสี่ยงจาก
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในขณะเกิดอุบัติเหตุเบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็กมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นมาในช่วง
๓๐ ปีที่ผ่านมาโดยในสหรัฐอเมริกามีรายงานการใช้เบาะนั่งเด็กนิรภัยเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๗๘ ที่
มลรัฐเทนเนสซี (Tennessee)
			ส�ำหรับเบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็กแบ่งเป็น ๓ ประเภท (ตามช่วงอายุ) ดังนี้
๑) ประเภท rear facing หรือแบบหันหน้าไปทางกระจกหลัง ส�ำหรับเด็กแรกเกิดถึง ๒ ปี
ซึง่ ในกรณีทเี่ กิดอุบตั เิ หตุ หรือเบรกกะทันหัน คาร์ซที ประเภทนีจ้ ะช่วยลดแรงกระแทก และช่วยปกป้อง
ส่วนหัว คอ และกระดูกสันหลังของเด็กได้ดีที่สุด
๒) ประเภท forward facing หรือเบาะแบบหันไปทางกระจกหน้ารถ ส�ำหรับเด็กอายุ
๒ ปี ขึ้นไป
๓) ประเภท Booster เป็นเบาะหนุนสูงให้สามารถใช้เข็มขัดนิรภัยของรถได้ เหมาะส�ำหรับ
เด็กอายุ ๔ ปี ขึ้นไป
จากการศึกษาของ National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA พบว่า
เบาะนัง่ นิรภัยส�ำหรับเด็กจะช่วยลดความเสีย่ งต่อการเสียชีวติ ในทารกอายุตำ�่ กว่า ๑ ปี ได้ถงึ ร้อยละ ๗๑
ในเด็กเล็กอายุ ๑ – ๔ ปี ถึงร้อยละ ๕๔ และช่วยลดความเสีย่ งต่อการเสียชีวติ ของเด็กอายุมากกว่า ๕ ปี
ได้ร้อยละ ๔๕ ขณะเดียวกันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงถึงร้อยละ ๕๐ ดังนั้น เบาะนั่ง
นิรภัยส�ำหรับเด็กถือเป็นนวัตกรรมทีช่ ว่ ยลดการบาดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนลงอย่างมาก
นอกจากนี้ เหตุผลส�ำคัญที่เด็กจ�ำเป็นที่จะต้องนั่งเบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็ก (Carseat) คือ๓
๑) ความแตกต่างของโครงสร้างร่างกายระหว่างเด็กกับผูใ้ หญ่ ซึง่ เด็กจะยังมีการเจริญเติบโต
ของร่างกายไม่เต็มที่ เช่น ขนาดศีรษะของเด็กที่มีขนาดใหญ่ประมาณร้อยละ ๖๐ ของร่างกายจะท�ำให้
เมื่อเกิดอุบัติเหตุกระดูกต้นคอหักง่าย มีเลือดออกในกะโหลกศีรษะและปอดง่าย รวมถึงตับและม้าม
ของเด็กโดยปกติจะยื่นออกมามากกว่าท�ำให้ตับแตกม้ามแตกได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่
๒) อุปกรณ์ในรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาส�ำหรับผู้ใหญ่ เช่น การออกแบบเบาะ
ที่นั่งรถยนต์ รวมถึงต�ำแหน่งเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์ยังเพิ่มโอกาสให้เด็กได้รับบาดเจ็บสูงขึ้น เนื่องจาก
เป็นการออกแบบส�ำหรับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเด็กอายุต�่ำกว่า ๙ ปี ไม่สามารถ
ใช้เข็มขัดนิรภัยที่มากับตัวรถได้เพราะไม่สมดุลกับสรีระร่างกายเมื่อคาดสายเข็มขัดนิรภัยแล้วสายคาด
จะไปอยู่บริเวณคอและช่องท้องส่งผลให้เกิดอันตรายเมื่อประสบอุบัติเหตุฉะนั้นการใช้เบาะนั่งนิรภัย
ส�ำหรับเด็ก (Car seat) จึงมีความจ�ำเป็นอย่างมาก
“รักลูก...อย่ากอด” จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ ๗
ฉบับที่ ๑๑๕ พ.ศ. ๒๕๕๔.
๓
จุฑาทิพย์  ศรีประดิษฐ์ , “กฎหมายเพือ่ ความปลอดภัยในการเดินทางส�ำหรับเด็ก ตอน CAR SEAT” เว็บไซต์ http://ldpthailand.
org/th/2016/, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐.
๒
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

๒. กฎหมายต่างประเทศที่มีการบังคับใช้เบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็ก (Car seat)๔

กฎหมายเพือ่ การคุม้ ครองการเดินทางของเด็ก ทัง้ ประเทศในกลุม่ สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ และแคนาดา ได้มีค�ำแนะน�ำและกฎหมายบังคับใช้เบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็กเพื่อความ
ปลอดภัยมาเป็นเวลาหลายสิบปี โดยก�ำหนดมาตรฐานข้อตกลง UN-ECE Regulation 44/04 และ
ของสหภาพยุโรป Directive 77/541/EEC เพือ่ ให้แต่ละประเทศสมาชิกออกกฎหมายทีก่ ำ� หนดมาตรฐาน
การใช้แบบของเบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็ก (Car seat)
นอกจากนี้ สหภาพยุโรป ได้ออกกฎหมาย Directive 2003/20/EC แห่งรัฐสภายุโรป และ
สภาได้มีมติให้ใช้ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในยานพาหนะเด็กที่สูงน้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตรจะต้องใช้ระบบ
ยึดเหนีย่ วเพือ่ ความปลอดภัย ทีป่ ระกอบไปด้วยทีน่ งั่ พิเศษส�ำหรับเด็ก และเข็มขัดยึดเหนีย่ วเด็กให้ตดิ กับ
ทีน่ งั่ รวมทัง้ เข็มขัดทีจ่ ะยึดให้นงั่ ติดกับเบาะรถ โดยทีร่ ะบบดังกล่าวต้องติดไว้เบาะหน้า หรือทีน่ งั่ ของรถ
ในแถวอื่น ๆ และห้ามมิให้ใช้เบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็กรวมกับถุงลมนิรภัยที่อยู่ด้านหน้า
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกาศกฎเกณฑ์ในชื่อ “I–Size” ระบบความปลอดภัยเบาะนั่งนิรภัย
ส�ำหรับเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า ๑๕ เดือน คุ้มครองเด็กในช่วงอายุนี้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะในเรื่องการนั่งเบาะ
นั่งนิรภัยส�ำหรับเด็ก (Car seat) หันหลังให้รถในขณะเดินทาง
			ปัจจุบนั มี ๙๖ ประเทศทัว่ โลก ได้มกี ารบัญญัตกิ ฎหมายเพือ่ บังคับให้ใช้ทนี่ งั่ นิรภัยส�ำหรับเด็ก
โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มที่มีรายได้สูง ส่วนกลุ่มประเทศรายได้ต�่ำและปานกลางยังให้
ความส�ำคัญกับเรื่องนี้น้อยมาก ประเทศที่ออกกฎหมายบังคับให้มีการใช้เบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็ก
(Car seat) ได้แก่
			๑) ประเทศออสเตรีย ได้กำ� หนดให้เด็กทีม่ คี วามสูงไม่เกิน ๑๕๐ เซนติเมตร และอายุนอ้ ยกว่า
๑๔ ปี ต้องใช้เบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็ก (Car seat) หรือเบาะเสริมให้เหมาะสมกับน�้ำหนักตัว
			๒) ประเทศเยอรมนี ได้ก�ำหนดให้เด็กที่อายุต�่ำกว่า ๑๒ ปี และความสูงน้อยกว่า ๑๕๐
เซนติเมตร และอายุน้อยกว่า ๑๔ ปี ต้องใช้เบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็ก (Car seat) หรือเบาะเสริมให้
เหมาะสมกับน�้ำหนักตัว กรมการขนส่งทางบกเยอรมันได้แนะน�ำให้เด็กสามารถเริ่มใช้ที่นั่งตามปกติ
เมื่ออายุ ๑๒ ปี หรือมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม มีค�ำแนะน�ำให้เด็กที่อายุต�่ำกว่า ๑๔ ปี นั่งที่เบาะหลัง
หรือใช้เบาะเสริมส�ำหรับเด็ก (Booster seat) เมื่อนั่งเบาะรถยนต์ด้านหน้า
			๓) สหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษ ได้มกี ฎหมายออกมาบังคับใช้ตงั้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยมีหลักการว่า เด็กที่อายุต�่ำกว่า ๑๒ ปีหรือต�่ำกว่า ๑๓๕ เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดก่อน
ต้องใช้เบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็ก และต้องหันหลังให้รถจนอายุ ๑๕ เดือนขึ้นไป หรือน�้ำหนักเด็กเกิน
๙ กิโลกรัม จึงจะสามารถหันหน้าไปทางเดียวกับรถได้เด็กที่มีน�้ำหนักตั้งแต่ ๐ – ๒๕ กิโลกรัม ควรใช้
เบาะนัง่ นิรภัย หรือทีน่ งั่ ส�ำหรับเด็กแบบทีป่ รับหันหลังให้รถ เพือ่ ใช้กบั ตัวควบคุมเบาะนัง่ ในรถ และเด็ก
ทีน่ ำ�้ หนัก ๒๒ กิโลกรัมขึน้ ไป สามารถใช้เบาะเสริมส�ำหรับเด็ก เพือ่ ยกตัวให้สงู พอทีจ่ ะใช้เข็มขัดนิรภัยได้๕
๔
๕

ภัยเด็กในรถยนต์ รูไ้ ว้..ก่อนเสียใจ, เว็บไซต์ https://www.thairath.co.th/content/541537, สืบค้นเมือ่ วันที่ ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๐.
“Child car seats: the law”, https://www.gov.uk/child-car-seats-the-rules, สืบค้นเมื่อวันที่๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐.
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กฎหมายเกี่ยวกับการใช้เบาะนั่งนิรภัยสำ�หรับเด็ก (Car seat) เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

			๔) ประเทศออสเตรเลี ย มี ก ารออกกฎหมายบั ง คั บ ใช้ ค าร์ ซี ท กั บ เด็ ก ตั้ ง แต่ แรกเกิ ด
โดยทางโรงพยาบาลจะไม่ยอมปล่อยให้เด็กกลับบ้านหากตรวจพบว่ารถทีน่ ำ� มารับนัน้ ไม่มเี บาะนัง่ นิรภัย
ส�ำหรับเด็ก (Car seat)

๓. กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินทาง

			๑) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๑๒๓๖ ห้ามมิให้ผขู้ บั ขีร่ ถยนต์ยอมให้ผอู้ นื่ นัง่ ทีน่ งั่ ตอนหน้าแถวเดียวกับทีน่ งั่ ผูข้ บั ขี่
รถยนต์เกินสองคน
ผูข้ บั ขีร่ ถยนต์ตอ้ งรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กบั ทีน่ งั่ ในขณะขับขีร่ ถยนต์ และต้องจัด
ให้คนโดยสารรถยนต์รดั ร่างกายไว้กบั ทีน่ งั่ ด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์
ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย๗
ประเภทหรื อ ชนิ ด ของรถยนต์ ลั ก ษณะและวิ ธี ก ารใช้ เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ตามวรรคสอง
ให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติก�ำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง ก�ำหนดเพียง “ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านข้างคนขับต้องรัด
ร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย” แต่ไม่ได้มีข้อก�ำหนดให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องปฏิบัติต่อเด็กอย่างไรในขณะที่
เด็กเป็นผูโ้ ดยสารในรถยนต์ และไม่มขี อ้ ก�ำหนดและบังคับถึงการติดตัง้ อุปกรณ์ทปี่ ลอดภัยและเหมาะสม
ส�ำหรับเด็กที่โดยสารมาในรถยนต์
		
๒) พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
   มาตรา ๗ ได้บัญญัติเพียงว่า “รถที่จะจดทะเบียนได้ต้องเป็นรถที่มีส่วนควบและมีเครื่อง
อุปกรณ์ส�ำหรับรถครบถ้วนตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง และผ่านการตรวจสภาพรถจากนายทะเบียน
หรือจากสถานตรวจสภาพทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ในเวลาทีข่ อจดทะเบียน”
กฎกระทรวง ก�ำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ส�ำหรับรถ พ.ศ. ๒๕๕๑๘
ข้อ ๓ รถรับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้าง รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง รถยนต์บริการ
และรถยนต์ส่วนบุคคล ต้องมีและใช้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ส�ำหรับรถอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒๔) เข็มขัดนิรภัยและจุดยึดเข็มขัดนิรภัย สามารถรั้งผู้ขับรถหรือคนโดยสารให้อยู่บน
ที่นั่งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือลดอันตรายแก่ร่างกายของผู้ขับรถหรือคนโดยสารกรณีเกิดการชน
(๒๖) ที่นั่งผู้ขับรถและคนโดยสาร ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง

มาตรา ๑๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๓๘.
มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก.
๘
ออกตามความในมาตรา ๕ (๒) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตริ ถยนต์
(ฉบับที่ ๑๐ ) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒.
๖
๗
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

(๒๗) พนักพิงศีรษะ ที่สามารถจ�ำกัดการเคลื่อนที่ของศีรษะไปด้านหลังเมื่อเกิดการชน
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรืออันตรายแก่ร่างกาย
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๕ บัญญัติว่า “ในกรณีที่นายทะเบียนหรือผู้ตรวจการเห็นว่ารถใดในขณะที่ใช้
มีลักษณะที่เห็นได้ว่าน่าจะไม่ปลอดภัยในการใช้ ให้มีอ�ำนาจสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของรถน�ำรถนั้นไปให้
นายทะเบียน หรือสถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกตรวจสภาพ
ภายในเวลาที่ก�ำหนดได้”
			 ๓) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
    มาตรา ๗๑ รถทีใ่ ช้ในการขนส่ง๙ ต้องมีสภาพมัน่ คงแข็งแรงมีเครือ่ งอุปกรณ์และส่วนควบ
ถูกต้องตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงกับได้จดทะเบียนตามมาตรา๗๓และเสียภาษีตามมาตรา ๘๕ แล้ว
มาตรา ๑๑๓ ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อยตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่าการโดยสาร
ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีประกาศข้อก�ำหนดตามวรรคหนึ่ง ปิดไว้
ณ ที่เปิดเผยในรถ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรและการขนส่ง
โดยทั่วไปเท่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดออกมาก�ำหนดข้อบังคับถึงการใช้อุปกรณ์
เพือ่ ความปลอดภัยส�ำหรับเด็กในขณะการเดินทางโดยรถยนต์ทเี่ ป็นการเฉพาะแต่อย่างใด ดังนัน้ ถึงเวลาแล้ว
หรือไม่ที่ประเทศไทยจะได้มีการตระหนักและพิจารณาเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลกรณีที่มีผู้โดยสารเป็นเด็กไปด้วยจะต้องมีการก�ำหนดว่าต้องมีอุปกรณ์
เพือ่ ความปลอดภัยหรือการจัดทีน่ งั่ ส�ำหรับเด็กนัน้ อย่างเหมาะสม รวมทัง้ มีการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความจ�ำเป็นของการใช้เบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็ก (Car seat) หรืออุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัยส�ำหรับเด็กขณะโดยสารรถยนต์

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการทีไ่ ด้มกี ารประเมินกันในปัจจุบนั นัน้ พบว่าประเทศไทยมีการใช้เบาะนัง่ นิรภัยส�ำหรับเด็ก
(Car seat) ไม่ถึงร้อยละ ๑ ซึ่งถือเป็นอัตราที่ต�่ำมากเนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงอันตราย
ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กหากไม่มีการใช้เบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็ก (Car seat) ในขณะเดินทางโดยรถยนต์
ดังนั้น ภาครัฐจึงควรรณรงค์ส่งเสริมและให้ความรู้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองให้ตะหนักถึงความปลอดภัย
ในการใช้เบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็ก (Car seat) หากพ่อแม่ผู้ปกครองมีความจ�ำเป็นที่จะต้องพาเด็ก
นั่งรถยนต์รวมทั้งต้องมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรโดยการบัญญัติให้มีการใช้เบาะนั่งนิรภัย
มาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ให้ความหมายของค�ำว่า “การขนส่ง” หมายความว่า
การขนคน สัตว์ หรือสิ่งของโดยทางบกด้วยรถ.
๙
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กฎหมายเกี่ยวกับการใช้เบาะนั่งนิรภัยสำ�หรับเด็ก (Car seat) เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

ส�ำหรับเด็ก (Car seat) ให้เหมาะสมส�ำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัยจนกว่าร่างกายของเด็กจะโตพอที่จะใช้
เข็มขัดนิรภัยอย่างผู้ใหญ่ได้และให้รวมถึงก�ำหนดนโยบายการใช้เบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็ก (Car seat)
ในรถสาธารณะด้วย นอกจากนี้ในปัจจุบันเบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็ก (Car seat) ในประเทศไทยมีราคา
ค่อนข้างสูงโดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ ๓,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศและ
ถูกจัดเป็นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยจึงมีภาษีน�ำเข้าสูงถึงร้อยละ ๓๐ ดังนั้นภาครัฐควรจัดให้สินค้าประเภท
เบาะนัง่ นิรภัยส�ำหรับเด็กเป็นกลุม่ สินค้ากลุม่ ความปลอดภัยและให้ลดภาษีการน�ำเข้าลงรวมถึงส่งเสริม
ให้มีธุรกิจการผลิตเบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็ก (Car seat) ในประเทศไทยด้วย
อย่างไรก็ดีการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนจ�ำเป็นจะต้องมีการประสานงานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงประชาชนทุกภาคส่วนในหลากหลายมิติ ซึง่ การบังคับ
ใช้เบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็ก (Car seat) ถือเป็นอีกมิติหนึ่งในการผลักดันประเทศไทยเพื่อน�ำไปสู่การ
ท�ำงานเรื่องทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ โดยประเทศไทยได้เข้าร่วม
ขับเคลื่อนการท�ำงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกเพื่อให้ประเทศไทย
มีความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างสูงสุด
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