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การจัดท าบริการสาธารณะท่ีนั่งนิรภัยส าหรับเด็ก: กรณศีึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
Establishing public services for child safety seats: A case study  

of local government organizations 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยเอกสารเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวคิดการจัดท าบริการสาธารณะที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก 
กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส าหรับที่น่ังนิรภัยส าหรับ
เด็ก ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางการบัญญัติกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการบังคับใช้กฎหมายที่จะจัดท าบริการ
สาธารณะที่เด็กจะต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในขณะเดินทาง ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนควรตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นของการมีที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก สามารถลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กลงได้ การที่ประเทศ
ไทยมิได้มีการก าหนดกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน ออกกฎหมายในการจัดท า
บริการสาธารณะว่าด้วยที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ติดต้ังเพ่ิมต้องมีมาตรฐานในการก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่เป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะที่จะออกกฎหมายว่าด้วยที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก 
ดังน้ัน เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็ก จึงสมควรให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใช้ที่น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็ก  
  ข้อเสนอแนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรด าเนินการในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินส าหรับที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก โดยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินของต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางการบัญญัติกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการบังคับใช้กฎหมายที่
จะจัดท าบริการสาธารณะที่เด็กจะต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในขณะเดินทาง ควรน าหลักการแนวคิดของกฎหมาย
ต่างประเทศในส่วนกฎหมายเก่ียวกับมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กมาบูรณาการมาปรับใช้เพ่ือจะช่วย
ให้ประเทศไทยแก้ไขปัญหาส าหรับการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในประเทศไทย  
 
ค าส าคัญ : หลักการจัดท าบริการสาธารณะ, ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก, เด็ก, องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 
Abstract 
  The research aimed at studying the concept of public service safety seats for children : Local 
Administrative Organization Case Studies in the preparation of public services, local governing organizations 
for child safety seats. The study compared laws related to child safety seat enforcement in local government 
organizations of foreign countries. To guide the law of local government organizations. In law enforcement 
to prepare public services, children must be protected for safety on the going. The findings showed that the 
public should be aware of the importance and necessity of having a child's safety seat. It can reduce the 
injury and death of the child. Thailand's law is not established to local government organizations, which are 
close to the people. The law to provide public services to children's safety seats, as well as additional 
equipment, must meet standards to require local government organizations that govern the government 
responsible for providing public services to legislate for children's safety seats. Therefore, in order to protect 
child rights, it is appropriate for the local government to have a law on enforcing child safety seats. 
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Suggestions Local government organizations should take action in the preparation of public services of local 
government organizations for child safety seats. By studying laws related to the enforcement of child safety 
seats in local government organizations of foreign countries. To guide the law of local government 
organizations. In law enforcement to prepare public services, children must be protected for safety on the 
going. The concept of foreign law should be applied in the legal section of the measures to encourage the 
public to use child safety seats to help Thailand solve problems for the injury and death of children from 
car accidents effectively in Thailand. 
 
Keywords: principles of public service preparation, Child safety seats, Child, Local government organization, 
Public participation 
 
บทน า 
   อุบัติเหตุทางถนน เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 
2 ของเด็กไทยรองจากการจมน้ า  ส านักระบาดวิทยา 
กระทรวงสาธารณสุข รายงานข้อมูลจากโรงพยาบาล
เครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บ  จ านวน 33 แห่ง ในปี   
พ.ศ. 2553 – 2556 พบว่า เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ที่ประสบ
อุบัติเหตุทางถนนซึ่งมีสถานะเป็นผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ
รุนแรงจ านวน 15,843 ราย หรือเฉลี่ยปีละ 4,000 คน เด็ก
ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการโดยสารรถกระบะ จ านวน 
1,948 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.30 ของเด็กที่บาดเจ็บรุนแรง 
และจากการโดยสารรถเก๋งจ านวน 433 ราย คิดเป็นร้อยละ 
2.73 ของเด็กที่บาดเจ็บรุนแรง และมีเด็กเสียชีวิต จ านวน 
524 คน คิดเป็นร้อยละ 3.31 ของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง 
ซึ่งพบว่าร้อยละ 23.85 ของเด็กที่เสียชีวิต เป็นเด็กที่โดยสาร
รถกระบะและร้อยละ 6.68 เป็นเด็กที่โดยสารรถเก๋ง สาเหตุ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ที่มีการชนอย่างแรงท าให้ร่างเด็ก
กระเด็นจากที่น่ังกระเด็นออกมานอกตัวรถเสียชีวิต เพราะ
ไม่ได้ใช้เบาะนิรภัย ไม่มีสิ่งยึดเหน่ียวตัวเด็กไว้ องค์การ
อนามัยโลกได้รายงานเบาะนิรภัยสามารถลดการเสียชีวิต
ของเด็กได้ถึงร้อยละ 70 และได้ประเมินประเทศไทยยังมี
การใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์น้อยมากและไม่มีกฎหมาย
บังคับใช้เบาะนิรภัยของเด็กในรถยนต์ให้คะแนนเป็นศูนย์
(Guideline in Child Health Supervision, ราชวิทยาลัย
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย , สมาคมกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย, 2557 หน้า 106) ดังน้ัน การส่งเสริมการใช้
เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ ในพ้ืนที่น าร่องโรงพยาบาล 4 แห่ง 
คือภาคเหนือ โรงพยาบาลล าปาง ภาคใต้ โรงพยาบาลตรัง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลขอนแก่น และภาค
กลาง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพ่ือสร้างความ
รับรู้และความตระหนักในการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์
ส าหรับผู้ปกครอง และเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่สนับสนุน ให้เกิด
การใช้เบาะนิรภัยเด็ก ตลอดจนประเมินผลประสิทธิผลของ
การใช้เบาะนิรภัยเด็ก เกิดองค์ความรู้ที่ได้จะเป็นแนวทางใน

การน าเสนอเบาะนิรภัยส าหรับเด็ก ท่ีเป็นนวัตกรรมที่ส าคัญ
ในการลดการตายของเด็กจากการเดินทางเป็นอย่างมาก 
การศึกษาจากประเทศพัฒนาแสดงให้เห็นว่า  ระบบยึด
เหน่ียวน้ีจะลดความเสี่ยงต่อการตายในเด็กทารกร้อยละ 69 
และลดความเสี่ยงต่อการตายในเด็ก 1 - 4 ปี ร้อยละ 47 
ขณะเดียวกันจะลดความเสี่ยงต่อการตายในเด็กอายุมากกว่า 
5 ปีได้ร้อยละ 45 และลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรง
ร้อยละ 50 จากผลการศึกษาน้ีน าไปสู่การออกกฎหมายที่
ส าคัญ บังคับใช้ระบบยึดเหน่ียวส าหรับเด็กในประเทศ
พัฒนา ในประเทศไทยมีกฎหมายบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยในผู้
ขับข่ีและผู้โดยสารตอนหน้า แต่ไม่มีค าแนะน าและการ
ปฏิบั ติที่เหมาะสมส าหรับเด็ก (จุฑาทิพย์ ศรีประดิษฐ์ . 
กฎหมายเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางส าหรับเด็ก ตอน 
CAR SEAT. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://ldpthailand.org. 
[2560, 5 สิงหาคม]Guideline in Child Health Supervision, 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย , สมาคมกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย, 2557 : 106) 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การใช้ระบบ
ยึดเหน่ียวตัวเด็กในรถ ซึ่งประกอบด้วยที่น่ังพิเศษส าหรับเด็ก
อายุน้อยกว่า 10 ปี (child seat) และเข็มขัดยึดเหน่ียวเด็ก
ให้ ติดกับที่ น่ังรวมทั้ง เข็มขัดที่จะยึดที่ น่ังให้ติดกับเบาะ
รถยนต์ สามารถป้องกันและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ
ลงได้ ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่ในระบบการ
ส่งเสริมความปลอดภัยในเด็กโดยเริ่มต้ังแต่ท้องถ่ิน ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานสามารถออกข้อก าหนดของแต่ละท้องถ่ิน เพ่ือ
ก าหนดวิธีการด าเนินการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
ของท้องถ่ินตนหรือบางหน่วยงานอาจจะมอบหมายให้บุคคล
อื่นด าเนินการแทนก็ได้ แต่ประเทศไทยมิได้มีการก าหนด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก มี
แต่เพียงการก าหนดให้ใช้เข็มขัดนิรภัยส าหรับการโดยสาร
รถยนต์ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ .ศ . 2522 
เท่าน้ัน แต่ไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่ให้อ านาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดท าบริการสาธารณะในส่วน

http://ldpthailand.org/
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ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับที่น่ังนิรภัยส าหรับ
เด็กตามที่ประชาชนต้องการได้ โดยให้มีผลในการบังคับใช้
กฎหมายที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในท้องถ่ินของตนเพ่ือให้
เป็นไป ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเรื่องของการจัดท าบริการสาธารณะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับที่น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็กน้ันเอง ในด้านบริการสาธารณะความ
ปลอดภัย และการจัดท าบริการสาธารณะที่ว่าประชาชน
หรือเอกชนทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาคภายใต้
กฎหมายฉบับเดียวกัน ประกอบกับความจ าเป็นที่ต้องได้รับ
การอุดหนุนหรือสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในด้านการบริการสาธารณะให้ตรงตามที่ประชาชนภายใน
ท้องถ่ินต้องการ ตลอดจนสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่เด็กและเยาวชน
จะได้รับการปกป้องจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพราะถือว่าเด็ก
ในช่วงวัยน้ียังไม่สามารถดูแลตนเองได้  แต่ในกรณีของ
อุบัติเหตุยังไม่มีกฎหมายใดที่ให้คุ้มครองผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
โดยตรง  
   เหตุ น้ีจึ งมีความจ า เป็นอย่าง ย่ิงที่ จะมีการ
พิจารณาถึงข้อก าหนดและข้อบังคับให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
ตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กในการเดินทาง เพ่ือไม่ให้
เกิดอุบัติตุเหตุในเด็กข้ึน ดังน้ัน เมื่อพิจารณาจากที่กล่าวมา
ข้างต้นจะพบว่าเกิดปัญหาทางกฎหมายในการที่จะบังคับใช้
ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก ซึ่งผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงมาตรการทาง
กฎหมายเก่ียวกับการบังคับใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กที่บังคับ
ใช้ในท้องถ่ินของตน อุบัติเหตุเป็นปัญหาส าคัญที่ก่อให้เกิด
การบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตและสร้างความสูญเสียต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงประกาศให้ปี พ.ศ. 2554 
– 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของ
ประเทศไทย ภายใต้กรอบปฏิญญามอสโก เพ่ือลดจ านวน
ผู้ เสียชี วิตจากอุบั ติเหตุทางถนนให้ ต่ ากว่า  10 คน ต่อ
ประชากรหน่ึงแสนคน ภายในปี พ.ศ. 2563 ทั้งน้ี รัฐบาลได้
ก าหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุในการจราจรด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกัน การรายงานและการ
ดูแลผู้บาดเจ็บ และขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันด าเนินมาตรการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง ตามกรอบทศวรรษ
ความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี เพ่ือสร้าง
ประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัย Safety Thailand ตาม
นโยบายของรัฐบาล นอกจากน้ีรัฐบาลยังได้มอบแนวทางใน
การด าเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะ
ยาว โดยให้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานในระยะ 20 ปี 
แบ่งเป็น 4 ระยะ (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2558 - 2561 ระยะที่ 2 

พ.ศ. 2562 - 2566 ระยะที ่3 พ.ศ. 2567 – 2571 และระยะ
ที่ 4 พ.ศ. 2572 – 2576) ท าให้พบว่า  เด็กและเยาวชน
นับเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด เน่ืองจากเด็ก
และเยาวชนยังไม่มีความสามารถและการตัดสินใจอย่าง
เพียงพอที่จะปกป้องตนเองจากอันตรายรอบตัวได้ ดังจะเห็น
ได้จากผลการศึกษาของศูนย์วิจัยเพ่ือสร้างเสริมความ
ปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (Child Safety 
Promotion and Injury Prevention Research Center) 
เมื่อปี พ.ศ. 2551 พบอัตราการเสียชีวิตในเด็กอายุระหว่าง  
1 - 14 ปี ประมาณ 3,000 ราย โดยเสียชีวิตจากการจมน้ า
เป็นอันดับ 1 ร้อยละ 50 และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนเป็นอันดับ 2 ร้อยละ 25 เมื่อพิจารณาความเสี่ยง
จ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่า เด็กอายุ 1 – 9 ปี จะเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจากการขนส่งปีละ 250 - 300 คน ส่วนเด็ก
อายุ 10 – 14 ปี จะเสียชีวิตมากกว่าคือปีละ 400 – 500 คน 
นอกจากการเสียชีวิตแล้วอุบัติเหตุจากการขนส่งยังท าให้เด็ก
ได้รับความพิการ หรือบาดเจ็บต้องรับการตรวจรักษาใน
โรงพยาบาลปีละจ านวนมาก นับเป็นการสูญเสียทรัพยากรที่
ส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะยุคสมัยที่
สังคมประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัว
ในไม่ช้า  
  จากการศึกษา ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล พบว่า 
ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้เข็มขัด
นิรภัย ได้แก่ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
มาตรา 14 คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกมีอ านาจ
และหน้าที่ดังต่อไปน้ี (4) ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและความสะดวกในการขนส่งทางบกเพ่ือให้
คณะกรรมการปฏิบัติ กลับพบว่า ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
กับผู้โดยสารที่เป็นเด็กซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางมาก
ที่สุดกลับถูกละเลยและไม่ได้ถูกค านึงถึงการใช้อุปกรณ์ที่เพ่ิม
ความปลอดภัยในเด็ก แต่ก็ยังไม่มีกฎหมายใดออกมาก าหนด
ข้อบังคับถึงการใช้อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยส าหรับเด็ก
ในขณะการเดินทาง ตลอดจนโดยเห็นได้จากพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 123 วรรคสอง ที่ก าหนด
เพียง “ให้ผู้ขับข่ีและผู้โดยสารด้านข้างคนขับต้องรัดร่างกาย
ด้วยเข็มขัดนิรภัย” ท าให้พบว่า มิได้มีข้อก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่หน่วยงานทางปกครองในการจัดท า
หลักบริการสาธารณะที่จะออกกฎหมายที่ก าหนดให้พ่อแม่
ผู้ปกครองหรือผู้ที่ให้เด็กร่วมเดินทางที่จะต้องปฏิบัติต่อเด็ก
อย่างไรในขณะที่เด็กเป็นผู้โดยสาร อีกทั้งข้อก าหนดและการ
บังคับใช้กฎหมายในการติดต้ังอุปกรณ์ที่เหมาะส าหรับเด็กที่
ปลอดภัย มีเพียงแต่ก าหนดให้คนโดยสารต้องรัดร่างกาย
ด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่ น่ังในขณะโดยสาร และยังมิได้
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บังคับให้ใช้แต่อย่างใดในที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก ท้ังที่การใช้ที่
น่ังนิรภัยส าหรับเด็กที่เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บและ
การเสียชี วิตจากการเดินทางด้วยลงได้  ท าให้  พบว่า 
พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 การ
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของ
ตนเองดังน้ี (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม
และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  มาตรา  17 ภายใต้บังคับมาตรา  16 ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถ่ินของตนเอง ดังน้ี (24) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจ
และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่อยู่ในเขต 
และกิจการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อื่นร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดท า ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด (27) การ
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  
คนช รา  และผู้ ด้ อ ยโ อกาส  (29) กิจ กา รอื่ น ใ ดที่ เป็ น
ผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด มีกฎหมายในการก าหนดมาตรการจากการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน
ของตนเอง แต่กลับมิได้มีองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ประเทศไทยได้มีการก าหนดกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถ่ิน
ที่เป็นกฎหมายในการบังคับใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ว่าด้วยที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก และประเภทของที่น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็ก ที่เหมาะสมกับช่วงอายุ น้ าหนัก ส่วนสูง ในการ
ใช้ งานที่ น่ั ง นิรภัยอย่างชัดเจน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่มี
มาตรฐาน ตลอดจนการจัดต้ังกองทุนในการจัดหาที่น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็กเพ่ือเป็นการลดภาระของประชาชน รวมไปถึง
คณะกรรมการในการก ากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายที่ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดท าบริการสาธารณะ 
เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการเดินทาง และลดการสูญเสียที่จะ
เกิดข้ึน ให้ตรงตามที่ประชาชนภายในท้องถ่ินต้องการ ทั้งที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่หน่วยงานทางปกครองที่
จะต้องจัดท าบริการสาธารณะที่จะออกกฎหมายว่าด้วยที่น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็ก ตลอดจนสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่เด็กและเยาวชน
จะได้รับการปกป้องจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพราะถือว่าเด็ก 
ในช่วงวัยน้ียังไม่สามารถดูแลตนเองได้  แต่ในกรณีของ
อุบัติเหตุทางถนนยังไม่มีกฎหมายบัญญัติไปถึงการคุ้มครอง

ผู้โดยสารที่เป็นเด็กโดยตรงเหตุน้ีจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่
จะมีการพิจารณาถึงข้อก าหนดและข้อบังคับให้พ่อแม่
ผู้ปกครองตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กในการเดินทาง
เพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติตุเหตุในเด็กข้ึนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1) เพ่ือศึกษาแนวคิด การจัดท าบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส าหรับที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก 
 2) เพ่ือศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับ
ใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ
ต่างประเทศ 
 3) เ พ่ือศึกษาปัญหาทางกฎหมายและแนว
ทางการบัญญัติกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
เหมาะสม ในการบังคับใช้กฎหมายที่จะจัดท าบริการ
สาธารณะที่เด็กจะต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย
ในขณะเดินทาง 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส าหรับที่น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็กตลอดจนการบังคับใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของต่างประเทศท าให้ทราบถึง
ปัญหาทางกฎหมายและแนวทางการบัญญัติกฎหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เหมาะสม ในการบังคับใช้
กฎหมายที่จะจัดท าบริการสาธารณะที่เด็กจะต้องได้รับการ
คุ้มครองความปลอดภัยในขณะเดินทาง 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
  การด า เ นินการศึ กษา วิ ธี วิ จั ยทาง เอกสาร 
(Documentary Research) ตลอดจนวิ ธี วิจั ยเชิ งพรรณนา 
(Descriptive Research) เ พ่ือศึ กษาวิ เคราะห์ เชิ งคุณภาพ 
(Qualitative research) จากข้อมูลในเอกสารโดยท าการศึกษา
ค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร บทความ กฎหมายเก่ียวข้องกับ
การบังคับใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รวมทั้งศึกษากฎหมายอื่นๆ ตลอดจนข้อมูลทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้าท้ังประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลทางการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1. การจัดท าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินส าหรับที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็ก 
   ในปัจจุบันการจัดท าบริการสาธารณะทุก
วันน้ีได้กระจายไปสู่ระดับภูมิภาค แต่ละจังหวัดและระดับ
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ท้องถ่ิน อาทิ การที่จะพัฒนาและส่งเสริมกีฬาอาชีพภายใน
ท้องถ่ินของตนน้ันก็มีองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ 
โดยประการหลักที่ส าคัญคือ การให้การสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และความร่วมมือของประชาชนในการ
ช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาการจัดท าบริการสาธารณะภายใน
ท้องถ่ินของตนด้วย การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานในการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนทั่วไปด้วยในการพิจารณาในการสนับสนุน
ดังกล่าว จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้พบว่า การจัดท าบริการ
สาธารณะมีการกระจายไปสู่ระดับท้องถ่ิน โดยอาศัยความ
ร่วมมือของประชาชนในการช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดท าบริการสาธารณะภายในท้องถ่ินของตนด้วย รวมไปถึง
การจัดท าบริการสาธารณะด้านความปลอดภัย จากเหตุและ
ผลดังกล่าวมาตรการด้านความปลอดภัยที่ได้มีการจัดท า
ภายใต้หลักการจัดท าบริการสาธารณะ ท่ีจะต้องสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน และมีหลายมาตรการด้าน
ความปลอดภัยที่มีการจัดท าบริการสาธารณะด้านความ
ปลอดภัย แต่กลับพบว่ามีมาตรการด้านความปลอดภัย
ประเภทหน่ึงที่ยังไม่ได้รับความส าคัญเท่าท่ีควร คือมาตรการ
ด้านความปลอดภัยในเด็กที่ถือเป็นหน่ึงในประชากรของ
ท้องถ่ิน ที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทุกๆด้านใน
สังคม ที่จะต้องอาศัยการออกมาตรการด้านความปลอดภัย
ในเด็กที่มาจากสาเหตุการไม่ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิด
ข้ึนกับเด็กในขณะเดินทาง จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการความ
ปลอดภัยในเด็กขณะเดินทางหรือใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนน จะ
สังเกตเห็นได้ว่า เวลาที่มีข่าวการเกิดอุบัติเหตุ และมีเด็กที่
อยู่บนรถ ส่วนใหญ่แล้วเด็กจะกระเด็นออกมานอกรถแล้ว
เสียชีวิต บางรายก็บาดเจ็บสาหัส ดังน้ัน ที่น่ังนิรภัยส าหรับ
เด็ก จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ไม่ควรละเลยเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
ให้แก่เด็ก 
   หลักการจัดท าบริการสาธารณะ (Service 
Public) หมายถึง กิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรือใน
ความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดท าเพ่ือสนองความ
ต้องการส่วนรวมของประชาชน บริการสาธารณะต้องมี
วัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชน 
  ความต้องการส่วนรวมของประชาชน น้ัน
อาจแบ่งได้สองประเภทใหญ่ๆ คือ ความต้องการได้รับความ
ปลอดภัยอย่างหน่ึง และความต้องการได้รับความสะดวกสบาย
ในการด ารงชีวิตอีกอย่างหน่ึง ฉะน้ัน บริการสาธารณะจึง
ต้องจัดให้มีข้ึนเพ่ือสนองความต้องการดังกล่าวน้ี เพราะเป็น 
 

กิจการที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะโดยตรง กิจการใดที่
ฝ่ายปกครองเห็นว่าจ าเป็นต่อประชาชนก็ต้องเข้าไปจัดท า
บริการสาธารณะ เพราะถ้าจะปล่อยให้เอกชนท าโดยล าพัง
แล้ว ความต้องการของประชาชนจะไม่มีทางได้รับสนอง
อย่างเต็มที่  เน่ืองจากการสนองความต้องการส่วนรวม
บางอย่างของประชาชนน้ันเอกชนมิได้จัดท าหรือบางทีก็
จัดท าอย่างไม่เพียงพอ ฝ่ายปกครองจึงเข้าแทรกแซงจัดท า
กิจการน้ันๆ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ในทุก วันน้ีการ
แทรกแซงของฝ่ายปกครองได้ขยายตัวออกไปเป็นอันมากท้ัง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ฝ่ายปกครองเข้าจัดท ากิจการหลาย
อย่างซึ่งเคยเป็นกิจการที่เอกชนเคยท า แต่อย่างไรก็ดีกิจการ
ที่เอกชนจัดท าและกิจการที่ฝ่ายปกครองจัดท าเป็นบริการ
สาธารณะน้ัน ถึงแม้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันเพียงใดก็ตาม 
แต่ก็มีข้อแตกต่างกันในสาระส าคัญดังน้ี(วรเจตน์ ภาคีรัตน์. 
(2557). ค าสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (พิมพ์
ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โครงการต าราและเอกสารการประกอบ
สอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) คือ 
    1) กิจการของเอกชนน้ันเอกชนเป็นผู้
ก่อต้ังและด าเนินงาน ส่วนบริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครอง
จั ดท า น้ั น  รั ฐ เป็ นผู้ ก่ อ ต้ั ง ข้ึ นและฝ่ ายปกครอง เป็ น
ผู้อ านวยการจัดท า 
   2) หลักกฎหมายที่ใช้บังคับแก่บริการ
สาธารณะบางอย่างย่อมไม่ใช้บังคับแก่กิจของเอกชน
ตามปกติบริการสาธารณะประเภทที่ท าเป็นราชการย่อมอยู่
ภายใต้ระบบพิเศษของกฎหมาย กล่าวคือ หลักกฎหมายที่ใช้
บังคับเป็นหลักของกฎหมายปกครองอันเป็นกฎหมาย
มหาชน ไม่ถือตามหลักกฎหมายเอกชนเหมือนกับกิจการของ
เอกชน ทั้งน้ีก็เพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ(นันทวัฒน์  
บรมานันท์, 2541). หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับ บริการ
สาธารณะ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : วิญญูชน.) 
   ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า หลักการบริการสาธารณะ 
เป็นการที่รัฐจะต้องจัดท าประโยชน์สูงสุดที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนเพ่ือที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากจากที่
รัฐจัดท า ท าให้เก่ียวข้องกับการที่รัฐจะต้องจัดท าเป็นบริการ
สาธารณะ ในรูปแบบการช่วยเหลือประชาชนในการจัดหาที่
น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก และมีวัตถุประสงค์ในการสนองความ
ของประชาชนที่มี เด็กเล็กร่วมเดินทาง  ตลอดจนเพ่ือที่
ประชาชนจะได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง และความ
ต้องการได้รับความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตอีกอย่าง
หน่ึง ท าให้พบว่า หลักบริการสาธารณะจึงมีความเก่ียวข้อง
กับการที่รัฐต้องจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบการจัดให้มี
การใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก 
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 2. ปัญหาทางกฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับการ
บังคับใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินของต่างประเทศ 
   อุบัติเหตุเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและ
เสียชีวิต ที่พบบ่อยในเด็กทั่วโลกการเกิดอุบัติเหตุในเด็กเป็น
ปัญหาส าคัญที่ท าให้ เกิดความสูญเสียทั้งร่างกายและ
ทรัพย์สินโดยเฉพาะการเกิดทุพพลภาพและเสียชีวิตของเด็ก
ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ เมื่อเกิดอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บในเด็ก นอกจากท าให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่
นับเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปีของประเทศชาติแล้วยังเป็น
สาเหตุให้เกิดการตายของเด็กในปัจจุบันดังน้ันการเรียนรู้
สาเหตุและแนวทางป้องกันเพ่ือให้ค าแนะน าล่วงหน้าแก่
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น พ่อแม่ ครู ผู้ ดูแลเด็ก รวมถึงการ
รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความส าคัญและร่วมมือกัน เพ่ือ
ไม่ให้เด็กต้องประสบปัญหาทางด้านร่างกายจิตใจหรือการ
สูญเสียใดๆ อันเป็นผลมาจากการได้รับอันตรายจากการเกิด
อุบั ติ เห ตุในเด็ก แต่ในต่างประเทศกับมีการก าหนด
บทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก อาทิ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายที่น่ังนิรภัยเพ่ือปลอดภัย
ส าหรับเด็ก American Academy of Pediatrics (AAP) ข้อ
ควรแนะน าให้มีการบังคับใช้เพ่ือปกป้องส่วนที่บอบบางที่สุด
ของร่างกายของเด็กเล็ก – ศีรษะ ล าคอและหลัง ในต าแหน่ง
ที่น่ังในรถ เพ่ือช่วยให้เด็กสามารถปลอดภัยได้ดีที่สุดในการ
ป้องกันอุบัติเหตุ 
   กฎหมายของสหรัฐอเมริกา มีกฎหมาย
เก่ียวกับที่น่ังส าหรับเด็กเพ่ือความปลอดภัยส าหรับแต่ละรัฐ
ใน 50 รั ฐและ District of Columbia ตาม Safe Kids 
Worldwide และสถาบันประกันภั ยทางหลวง  ( IIHS) 
โดยทั่วไปก าหนดให้เด็กต้องน่ังในรถยนต์อย่างเหมาะสม ใน
ที่น่ังเสริมซึ่งยึดตามระบบความปลอดภัยของยานยนต์ ที่
ครอบคลุมอายุของเด็กและข้อก าหนดอื่น ๆ จะแตกต่างกัน
ไปตามแต่ละรัฐ และกฎหมายของแต่ละรัฐไม่จ าเป็นต้องเป็น
แนวทางปฏิบัติที่เหมือนกัน ตลอดจนข้ันตอนปฏิบัติตาม
กฎหมายของรัฐเป็นข้อก าหนดข้ันต่ าส าหรับความปลอดภัย
ของเด็กขณะเดินทาง อาทิ Alaska Act ก าหนดให้เด็กอายุ
เกิน 4 ปี แต่อายุน้อยกว่า 8 ปี ซึ่งมีน้ าหนักไม่ถึง 20 ปอนด์ 
แต่น้อยกว่า 65 ปอนด์ ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา 
และเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 1 ปีหรือเด็กที่มีอายุ 1 ปีข้ึนไป ที่มี
น้ าหนักน้อยกว่า 20 ปอนด์ ต้องได้รับการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างเหมาะสมในที่ น่ังส าหรับเด็กเพ่ือความ
ปลอดภัยด้านหลัง เด็กอายุ 1 ปีข้ึนไป แต่อายุต่ ากว่า 5 ปี
และน้ าหนัก 20 ปอนด์ข้ึนไป ต้องได้รับการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างถูกต้องในอุปกรณ์ส าหรับเด็กที่มีคุณสมบัติ
ตรงหรือเกินกว่ามาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเด็กควรใช้ที่น่ัง

เสริม Colorado Act ก าหนดให้เด็กอายุต่ ากว่า 8 ปี จะต้อง
น่ังในที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กอย่างถูกต้อง และต้องท าตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิตนิรภัยส าหรับเด็ก เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 1 
ปีและมีน้ าหนักไม่ถึง 20 ปอนด์ ต้องดูแลความปลอดภัย
อย่างเหมาะสม ในการน่ังของเด็กด้านหลังในเบาะหลังของ
รถ เด็กที่มีอายุมากกว่าหน่ึงปี แต่น้อยกว่า 4 ปีที่มีน้ าหนัก
น้อยกว่า 40 ปอนด์ แต่อย่างน้อย 20 ปอนด์ จะต้องดูแล
ความปลอดภัยอย่างเหมาะสมในการน่ังในที่น่ังนิรภัย โดยจะ
แตก ต่ า ง กั บ  Illinois Child Passenger Protection Act 
ก าหนดให้เด็กทุกคนที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปี ต้องได้รับการรักษา
ความปลอดภัยอย่างเหมาะสมในเด็ก ซึ่งรวมถึงการใช้ที่น่ัง
เสริมซึ่งจะต้องใช้กับเข็มขัดนิรภัย / ตักเท่าน้ัน ถ้าเบาะหลัง
ของรถไม่ได้มีเข็มขัดนิรภัยแบบตัก เด็กที่มีน้ าหนักมากกว่า 
40 ปอนด์ อาจถูกล าเลียงไปที่เบาะหลังได้โดยไม่ต้องมีที่น่ัง
เสริมและยึดกับเข็มขัดตักหลักเกณฑ์ที่ น่ังส าหรับเด็ก
ปลอดภัย ทารกแรกเกิด – 12 เดือน เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี
และมีน้ าหนักไม่เกิน 20 ปอนด์ ควรน่ังบนเบาะที่น่ังนิรภัย 
อย่าติดต้ังเบาะนิรภัยด้านหลังของถุงลมนิรภัยที่ใช้งานอยู่  
เบาะน่ังนิรภัยด้านหลัง ให้ความสูง 30 – 45 องศา ศีรษะ
ของเด็กต้องต่ ากว่าด้านบนของเบาะนิรภัยอย่างน้อย 1 น้ิว 
เมื่อหันด้านหลัง ใช้สายรัด / ช่องใส่สายคล้องที่หรือต่ ากว่า
ระดับไหล่ เมื่อหันด้านหลัง ต้องสบายส าหรับเด็ก ควรอยู่ใน
ระดับที่รักแร้ อายุ 1 – 4 ปี เด็กควรอยู่ในเบาะนิรภัยแบบ
หันหลังให้ถึงอายุ 2 ปี หรือจนกว่าพวกเขาจะอยู่บนความสูง
หรือขีดจ ากัดน้ าหนักของที่น่ัง เมื่อเด็กโตข้ึนน่ังนิรภัยให้หัน
หลัง ให้ เขาหรือเธออาจเปลี่ยนไปเป็นที่ น่ังหันหน้าไป
ทางด้านหน้าท่ีมีระบบสายรัด ใช้ระบบสายรัดภายในจนกว่า
จะถึงความสูงหรือขีดจ ากัดน้ าหนักสูงสุด ใช้สายรัดหรือช่อง
ใส่สายรัดที่ระดับไหล่หรือสูงกว่าเมื่อหันไปทางด้านหน้า สาย
รัดลากจูงต้องสบายส าหรับเด็ก ควรอยู่ในระดับที่รักแร้  
ด้านบนของหูของเด็กไม่ควรอยู่เหนือด้านบนของที่น่ังรถเมื่อ
หันไปทางด้านหน้า  อายุ 4 – 8 ปี เ ด็กควรได้รับความ
ปลอดภัยในเบาะนิรภัยแบบหันหน้าไปทางด้านหลังโดยใช้
ระบบสายรัดภายในจนกว่าจะถึงความสูงหรือขีดจ ากัด
น้ าหนักสูงสุดที่ผู้ผลิตเบาะรถยอมรับ เมื่อเด็กโตข้ึนน่ังหัน
หน้าไปทางด้านหน้าเขาหรือเธออาจเปลี่ยนไปใช้เข็มขัดที่น่ัง
เสริมที่น่ัง ที่น่ังเสริมต้องใช้กับเข็มขัดตักและไหล่ของรถไม่ใช่
แค่เข็มขัดตักเท่าน้ัน เข็มขัดตักควรอยู่ต่ าที่ต้นขาส่วนบน
ไม่ใช่ท้อง คาดไหล่ควรวางตัวเหนือไหล่และหน้าอกไม่เกิน
คอหรือหน้า ด้านบนของหูของเด็กไม่ควรอยู่เหนือด้านบน
ของด้านหลังของที่น่ังเสริมด้วยหลัง หากใช้เบาะรองน่ังแบบ
ไม่มีคนขับให้พนักพิงศีรษะของรถต้องอยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสม ยึดที่น่ังเสริมด้วยเข็มขัดนิรภัยของรถเมื่อไม่ใช้งาน 
อายุ 8 – 12 ปี เด็กควรอยู่ในที่น่ังเสริมส าหรับวางสายพาน
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จนกว่าพวกเขาจะสูงพอที่จะสวมใส่เข็มขัดสะโพก / สะพาย
ได้ดี เข็มขัดยานพาหนะต้องอยู่ต่ าท่ัวต้นขาด้านบนไม่ใช่ท้อง 
คาดไหล่ควรวางตัวเหนือไหล่และหน้าอกไม่เกินคอหรือหน้า 
หลังและสะโพกของเด็กควรอยู่ด้านหลังเบาะรถ เข่าควรโค้ง
งอได้ง่ายกว่าขอบด้านหน้าของเบาะรถโดยให้เท้าเหยียบ
แบนอยู่บนพ้ืน ส านักงานเลขาธิการแห่งรัฐ จัดต้ังโครงการ 
ส่งเสริมให้ประชาชนในรัฐ ใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก เพ่ือ
ความปลอดภัย ในการป้องกันและความปลอดภัยของเด็ก
บนถนนในรัฐอิลลินอยส์ โครงการน้ีสามารถปรับแต่งให้
เหมาะสมกับขนาดของกลุ่มและการจัดสรรเวลาของคุณและ
ข้ึนอยู่กับความพร้อมใช้งาน จะมีการกล่าวถึงประเภทของที่
น่ังนิรภัย การติดต้ังที่ น่ังเ พ่ือความปลอดภัยข้ันพ้ืนฐาน  
พลวัตรของความปลอดภัยของผู้โดยสารเด็กและความส าคัญ
ของการใช้เข็มขัดนิรภัยที่เหมาะสม หากต้องการก าหนดเวลา
การน าเสนอความปลอดภัยส าหรับผู้โดยสารเด็กโปรดกรอก
แบบฟอร์มค าขอความปลอดภัยในการเข้าชมและเลือกการ
น าเสนอความปลอดภัยส าหรับผู้โดยสารเด็ก  
   จากการศึกษา ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การบังคับใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก พบว่า ประเทศไทยมี
กฎหมายเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ เข็มขัดนิรภัย ได้แก่ 
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 14 
คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกมีอ านาจและหน้าที่
ดังต่อไปน้ี (4) ก าหนดมาตรการเก่ียวกับความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการขนส่งทางบกเพ่ือให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติ รวมไปถึงใน พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
มาตรา 23 ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่ง
สอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตาม
สมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่ง
ท้องถ่ิน แต่ทั้งน้ีต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานข้ันต่ า ตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความ
ปกครองดูแลของตนมิให้ตก อยู่ในภาวะอันน่าจะเกิด
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ินของตนเองดังน้ี (30) การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มาตรา 17 ภายใต้
บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังน้ี (24) จัดท ากิจการใด
อันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น

ที่อยู่ในเขต และกิจการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอื่นร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จั ง ห วัดจั ดท า  ทั้ ง น้ี  ต ามที่ คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด (27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (29) กิจการอื่นใดที่
เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด มีกฎหมายในการก าหนดมาตรการจากการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน
ของตนเอง แต่กลับมิได้มีองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ประเทศไทยได้มีการก าหนดกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถ่ิน
ที่เป็นกฎหมายในการบังคับใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ว่าด้วยที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก มีเพียงแต่การจัดท าบริการ
สาธารณะในด้านอื่นๆแต่กลับมิได้จัดท าในด้านมาตรการ
ด้านความปลอดภัยของเด็กในขณะเดินทางที่จะต้องมีการ
ก าหนดประเภทของที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก ที่เหมาะสมกับ
ช่วงอายุ น้ าหนัก ส่วนสูง ในการใช้งานที่ น่ังนิรภัยอย่าง
ชัดเจน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ตลอดจนการจัดต้ัง
กองทุนในการจัดหาที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กเพ่ือเป็นการลด
ภาระของประชาชน รวมไปถึงคณะกรรมการในการก ากับ
ดูแลการบังคับใช้กฎหมายที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการ
เดินทาง และลดการสูญเสียที่จะเกิดข้ึน ให้ตรงตามที่
ประชาชนภายในท้องถ่ินต้องการ ทั้งที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่หน่วยงานทางปกครองที่จะต้องจัดท าบริการ
สาธารณะที่จะออกกฎหมายว่าด้วยที่ น่ังนิรภัยส าหรับ
ตลอดจนสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่เด็กและเยาวชนจะได้รับการ
ปกป้องจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพราะถือว่าเด็กในช่วงวัยน้ียัง
ไม่สามารถดูแลตนเองได้ แต่ในกรณีของอุบัติเหตุทางถนนยัง
ไม่มีกฎหมายใดที่จะคุ้มครองผู้โดยสารที่เป็นเด็กโดยตรงเหตุ
น้ีจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะมีการพิจารณาถึงข้อก าหนด
และข้อบังคับให้พ่อแม่ผู้ปกครองตระหนักถึงความปลอดภัย
ของเด็กในการเดินทางเพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติตุเหตุในเด็กข้ึนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
   นอกจากน้ี ประเทศไทยควรมีการก าหนด
กฎหมายที่เ ก่ียวกับการบังคับใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก 
เพ่ือที่สร้างความตระหนักให้กับประชาชนเห็นความส าคัญ
ของปัญหาที่มิ ได้มีการใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในการ
เดินทาง ภาครัฐเห็นความส าคัญ ควรมีการให้ความรู้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักเบาะนิรภัยเพ่ิมมากข้ึน ให้
เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดข้ึน เพ่ือที่จะท าให้ประเทศไทย
สามารถแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนบนท้องถนน ในกรณีที่
มีเด็กร่วมเดินทางไปด้วย 
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   ดังน้ัน ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการออก
กฎหมายโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ต่างกันโดยทั่วไป
ก าหนดให้เด็กต้องน่ังในรถอย่างเหมาะสม ในที่น่ังเสริมซึ่งยึด
ตามระบบความปลอดภัยของยานยนต์ ที่ครอบคลุมอายุของ
เด็กและข้อก าหนดอื่นๆ จะแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ และ
กฎหมายของแต่ละรัฐไม่จ าเป็นต้องเป็นแนวทางปฏิบัติที่
เหมือนกัน ตลอดจนข้ันตอนปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐเป็น
ข้อก าหนดข้ันต่ าส าหรับความปลอดภัยของเด็กขณะเดินทาง  
  3. ปัญหาทางกฎหมายและแนวทางการบัญญัติ
กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการบังคับใช้
กฎหมายที่จะจัดท าบริการสาธารณะที่เด็กจะต้องได้รับ
การคุ้มครองความปลอดภัยในขณะเดินทาง 
   การที่ประเทศไทยประสบปัญหาเด็กได้รับ
อันตรายแก่กายหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์  
เน่ืองจากมิได้มีการบังคับใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก  และ
กฎหมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายนิติบัญญัติหรือ
ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ได้ก าหนดให้
เด็กต้องมีอุปกรณ์ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก ประกอบกับการใช้
เข็มขัดนิรภัยไม่สามารถใช้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงการประเมินว่ามีการใช้ที่น่ังพิเศษส าหรับเด็กน้อย
มาก สาเหตุมาจากการไม่ตระหนักถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับ
เด็ก และเห็นว่าหากเป็นเด็กเล็ก ผู้ปกครองจะอุ้มให้เด็กอยู่
ระหว่างตรงกลางระหว่างรถกับผู้อุ้ม เมื่อเกิดแรงกระแทก มี
โอกาสที่เด็กจะกระเด็นหลุดออกจากอ้อมกอดได้เพราะตัวผู้
อุ้มมีเข็มขัดนิรภัยรัดไม่ให้ร่างกายกระเด็กนออกจากเบาะใน
ขณะที่เด็กๆ มีเพียงอ้อมกอดคอยประคองไว้เพียงอย่างเดียว 
จะสังเกตเห็นได้ว่า เวลาที่มีข่าวการเกิดอุบัติเหตุ และมีเด็ก
ที่อยู่บนรถ ส่วนใหญ่แล้วเด็กจะกระเด็นออกมานอกรถแล้ว
เสียชีวิต บางรายก็บาดเจ็บสาหัส ตลอดจนที่ น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็ก จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ไม่ควรละเลยเพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยให้แก่เด็ก  
   สา เห ตุ ดั งกล่ าว เป็ นผลมาจากกา รที่
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ที่น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็ก เ น่ืองจากไม่มีกฎหมายในการส่งเสริมให้
ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก รวมไปถึงการใช้ที่น่ัง
พิเศษส าหรับเด็กน้อยมาก เกิดจากการไม่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยที่จะเกิดข้ึนกับเด็ก ดังน้ัน ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก 
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ไม่ควรละเลยเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่
เด็ก เพ่ือเพ่ิมการป้องกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนในขณะเดินทาง 
ท าให้ลดโอกาสที่จะศูนย์เสียจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 
โดยการส่งเสริมให้ประชานหรือผู้ปกครองที่มีเด็กเล็ก ให้ใช้
หรือติดต้ังที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก  เพ่ือเป็นการป้องกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนกับเด็กน้ันเอง ประเทศไทยจึงยังไม่
มีมาตรการในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับ

เด็กจะมีแต่มาตรการทั่วไปหรือการรณรงค์ให้ประชาชนใช้
เข็มเข็ดนิรภัย 
   ดังน้ัน การที่ประเทศไทยประสบปัญหาเด็ก
ได้รับอันตรายแก่กายหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
เน่ืองจากไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ที่ น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็กในรถยนต์ส่วนบุคคล และกฎหมายในปัจจุบัน
ไม่ได้ก าหนดให้เด็กต้องมีที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก ประกอบกับ
การใช้เข็มขัดนิรภัยไม่สามารถใช้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
อภ ิปรายผล 
 จากการพิจารณาศึกษาถึงการที่ประเทศไทย
ประสบปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง เกิดจากการที่ประชาชนไม่มีความรู้และไม่มี
ความเข้าใจ ไม่ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นของที่น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็ก เมื่อไม่มีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่
น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก ควรจัดให้มีหน่วยงานที่ให้ความรู้กับ
ผู้ปกครองถึงความส าคัญของที่น่ังนิรภัย และส่งเสริมความ
ตระหนักให้กับประชาชนเพ่ือให้เห็นความส าคัญของการใช้
อุปกรณ์ ด้วย ไม่ ว่าจะเป็น หน่วยงานทางการศึ กษา 
โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 1. การจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินส าหรับที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก 
  การที่ประเทศไทยประสบปัญหาเด็กได้รับ
อันตรายแก่กายหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการเดินทาง
เน่ืองจากไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ที่ น่ังนิรภัย 
สาเหตุมาจากการไม่ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับเด็กใน
การเดินทาง และเห็นว่าหากเป็นเด็กเล็ก ผู้ปกครองจะอุ้มให้
เด็กอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่างรถกับผู้อุ้ม เมื่อเกิดแรง
กระแทก มีโอกาสที่เด็กจะกระเด็นหลุดออกจากอ้อมกอดได้
เพราะตัวผู้อุ้มมีเข็มขัดนิรภัยรัดไม่ให้ร่างกายกระเด็กนออก
จากเบาะในขณะที่เด็กๆ มีเพียงอ้อมกอดคอยประคองไว้เพียง
อย่างเดียว จะสังเกตเห็นได้ว่า เวลาท่ีมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุ 
และมีเด็กที่อยู่บนรถ ส่วนใหญ่แล้วเด็กจะกระเด็นออกมา
นอกรถแล้วเสียชีวิต บางรายก็บาดเจ็บสาหัส ตลอดจนที่น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็ก จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ไม่ควรละเลยเพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภัยให้แก่เด็ก  
   ดังน้ัน ประเทศไทย ควรมีตรากฎหมายเพื่อ
บังคับใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็กมีการก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินที่เก่ียวกับ
ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก โดยให้มีการก าหนดกฎหมายที่น่ัง
นิรภัยส าหรับเด็ก ตลอดจนการก าหนดมาตรฐานของที่น่ัง
นิรภัย ระหว่างช่วงวัยของเด็ก ตามขนาดของที่ น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็ก  ในการป้องกันและความปลอดภัยของเด็ก  
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การก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยส าหรับผู้โดยสาร
เด็ก ในการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินขององค์กรปกครองใน
ประเทศไทยซึ่งที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กเป็นอุปกรณ์เสริมเพ่ือ
ความปลอดภัยที่ลดการตายและบาดเจ็บอย่างรุนแรงของเด็ก
ได้รวมไปถึงป้องกันอุบั ติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึนกับเด็กใน
ระหว่างการเดินทาง โดยการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ก าหนดเป็นกฎหมายว่าด้วย ข้อบัญญัติท้องถ่ิน ที่น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็ก มีการก าหนด ช่วงอายุ น้ าหนัก ส่วนสูง ของการ
ใช้งาน ที่น่ังนิรภัยอย่างชัดเจน อุปกรณ์ที่ติดต้ังเพ่ิมในรถยนต์
ต้องมีมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการเดินทาง และลด
การศูนย์เสียที่จะเกิดข้ึน จะท าให้ประเทศไทยแก้ไขปัญหา
การบังคับใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กที่เหมาะสมกับอุปกรณ์
นิรภัยเพ่ือป้องกันอันตรายที่จะ 
เกิดข้ึนระหว่างการเดินทาง  
 2. ปัญหาทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบังคับ
ใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ
ต่างประเทศ 
   การใช้ระบบยึดเหน่ียวตัวเด็กบนยานพาหนะ 
ซึ่งประกอบที่เรียกว่า ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก หรือเบาะเสริม 
ร่วมกับการใช้เข็มขัดนิรภัยในต่างประเทศ จึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อชีวิตเด็ก และต่างประเทศให้ความส าคัญเป็น
อย่างมาก ควรจะมีกฎหมายก าหนดในเรื่องน้ีชัดเจน ถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก 
โดยเริ่มต้ังแต่ให้ความรู้ในเรื่องการใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก
กับแม่ที่มาคลอดต้ังแต่ก่อนออกจากโรงพยาบาล ซึ่งจะเห็นได้
ว่าไม่เพียงแต่พ่อแม่และผู้ปกครองที่มีบทบาทส าคัญกับเรื่อง
น้ีเท่าน้ัน หน่วยงานภาครัฐยังเข้ามามีบทบาทในการกระตุ้น
และส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ปกครองใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก
ต้ังแต่แรกเกิด โดยการให้ความรู้เพ่ือปรับทัศนคติที่ถูกต้องว่า 
การใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กจะช่วยปกป้องชีวิตลูกน้อยได้
อย่างแน่นอน ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการออกกฎหมาย
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ เหมือนกันคือ ก าหนดให้
เด็กอายุต่ ากว่า 8 ปี จะต้องน่ังในที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กอย่าง
ถูกต้อง และต้องท าตามค าแนะน าของผู้ผลิตนิรภัยส าหรับ
เด็ก เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 1 ปีและมีน้ าหนักไม่ถึง 20 ปอนด์ 
ต้องดูแลความปลอดภัยอย่างเหมาะสม ในการน่ังของเด็ก
ด้านหลังในเบาะหลังของรถ เด็กที่มีอายุมากกว่าหน่ึงปี แต่
น้อยกว่า 4 ปีที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 40 ปอนด์ แต่อย่างน้อย 
20 ปอนด์ จะต้องดูแลความปลอดภัยอย่างเหมาะสมในการ
น่ังในที่น่ังนิรภัย ก าหนดให้เด็กต้องน่ังในรถอย่างเหมาะสม 
ในที่น่ังเสริมซึ่งยึดตามระบบความปลอดภัยของยานยนต์ ที่
ครอบคลุมอายุของเด็กและข้อก าหนดอื่นๆ จะแตกต่างกันไป
ก็คือบางองค์กรปกครองส่วนท้องอาจจะจัดต้ังโครงการ 
ส่งเสริมให้ประชาชนในรัฐ ใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก เพ่ือ

ความปลอดภัย ในการป้องกันและความปลอดภัยของเด็กบน
ถนนในรัฐอิลลินอยส์ โครงการน้ีสามารถปรับแต่งให้เหมาะสม
กับขนาดของกลุ่มและการจัดสรรเวลาของคุณและข้ึนอยู่กับ
ความพร้อมใช้งาน จะมีการกล่าวถึงประเภทของที่น่ังนิรภัย 
การติดต้ังที่ น่ังเพ่ือความปลอดภัยข้ันพ้ืนฐาน พลวัตรของ
ความปลอดภัยของผู้โดยสารเด็กและความส าคัญของการใช้
เข็มขัดนิรภัยที่ เหมาะสม หากต้องการก าหนดเวลาการ
น าเสนอความปลอดภัยส าหรับผู้โดยสารเด็กโปรดกรอก
แบบฟอร์มค าขอความปลอดภัยในการเข้าชมและเลือกการ
น าเสนอความปลอดภัยส าหรับผู้โดยสารเด็ก ตามแต่ละรัฐ 
และกฎหมายของแต่ละรัฐไม่จ าเป็นต้องเป็นแนวทางปฏิบัติที่
เหมือนกัน ตลอดจนข้ันตอนปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐเป็น
ข้อก าหนดข้ันต่ าส าหรับความปลอดภัยของเด็กขณะเดินทาง  
   ดังน้ัน ประเทศไทยควรน าแนวทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควร
โดยน าเอาแนวทางของรัฐอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่ มี  Illinois Child Passenger Protection Act ในการ
จัดต้ังโครงการ ส่งเสริมให้ประชาชนในรัฐ ใช้ที่ น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็ก เพ่ือความปลอดภัย ในการป้องกันและความ
ปลอดภัยของเด็ก โครงการน้ีสามารถปรับแต่งให้เหมาะสม
กับขนาดของกลุ่มและการจัดสรรเวลา ความพร้อมใช้งาน จะ
มีการกล่าวถึงประเภทของที่น่ังนิรภัยการติดต้ังที่น่ังเพ่ือความ
ปลอดภัยข้ันพ้ืนฐาน ของผู้โดยสารเด็กและความส าคัญของ
การใช้เข็มขัดนิรภัยที่เหมาะสม  
 3. ปัญหาทางกฎหมายและแนวทางการบัญญัติ
กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการบังคับใช้
กฎหมายที่จะจัดท าบริการสาธารณะที่เด็กจะต้องได้รับการ
คุ้มครองความปลอดภัยในขณะเดินทาง 
    การที่ประเทศไทยประสบปัญหาการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตของเด็ก เกิดจากการที่ประชาชนไม่มีความรู้และ
ไม่มีความเข้าใจ ไม่ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นของที่
น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก จึงท าให้เกิดปัญหาเด็กไม่ได้รับความ
คุ้มครองความปลอดภัยจากการเดินทาง และการส่งเสริมให้
ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก ประชาชนจะตระหนักถึง
ความส าคัญและจ าเป็นของที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก สามารถลด
การบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กลงได้ รวมไปถึง มาตรการ
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็กในการ
เดินทาง ตลอดจน ภาครัฐควรส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ปกครอง
ตะหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กว่ามี
ความปลอดภัยเพียงใด หากพ่อแม่ผู้ปกครองมีความจ าเป็นที่
จะต้องพาเด็กร่วมเดินทาง ควรจัดให้มีหน่วยงานที่ให้ความรู้
กับผู้ปกครองถึงความส าคัญของที่น่ังนิรภัย และส่งเสริม
ความตระหนักให้กับประชาชนเพ่ือให้เห็นความส าคัญของ
การใช้อุปกรณ์ด้วย ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานทางการศึกษา 
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โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการส่งเสริมให้
ประชาชน ใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรู้จักเบาะนิรภัย เพ่ิมมากข้ึน  ผ่านสื่อโทรทัศน์  
ป้ายคัทเอาท์ คู่มือการติดต้ัง เอกสารแผ่นพับ โปสเตอร์ต่างๆ 
ที่ประชาชนเข้าใจง่าย สะดุดตา สร้างความรู้ ความเข้าใจให้
ประชาชนเห็นความส าคัญของการติดต้ังที่น่ังนิรภัยส าหรับ
เด็ก ผ่านทางสื่อออนไลน์ การจัดประชุม หน่วยงานภาครัฐ 
รณรงค์ให้ความรู้สะท้อนถึงปัญหาต่างๆที่จะตามมา  
   ดังน้ัน ประเทศไทย ควรน าแนวทางของของ
รัฐอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกามาก าหนด มาตรการ
ส่งเสริมความปลอดภัย ในการส่งเสริมให้ประชนได้เล็งเห็นถึง
ปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน และเป็นการให้ความรู้กับประชาชน
ผ่านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักที่น่ังนิรภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน ให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้อุปกรณ์เสริมส าหรับเด็ก 
จะท าให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหา และลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางรวมไปถึง ความปลอดภัยในชีวิต ลดความสูญเสีย
ในระหว่างการเกิดทางที่อาจจะเกิดข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินที่เกี่ยวกับที่ น่ังนิรภัย
ส าหรับเด็ก โดยให้มีการก าหนดกฎหมายที่น่ังนิรภัยส าหรับ
เด็ก ตลอดจนการก าหนดมาตรฐานของที่น่ังนิรภัย ระหว่าง
ช่วงวัยของเด็ก ตามขนาดของที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก ในการ
ป้องกันและความปลอดภัยของเด็ก การก าหนดมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยส าหรับผู้ โดยสารเด็ก ในการออก
ข้อบัญญัติท้องถ่ินขององค์กรปกครองในประเทศไทย 
 2. ควรน าเอาแนวทางของรัฐอิลลินอยส์ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่มี พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้โดยสารส าหรับ
เด็กในรัฐอิลลินอยส์  ในการจัดต้ังโครงการ ส่งเสริมให้
ประชาชนในรัฐ ใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก เพ่ือความปลอดภัย 
ในการป้องกันและความปลอดภัยของเด็กบนถนนในรัฐ
อิลลินอยส์ โครงการน้ีสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับขนาด
ของกลุ่มและการจัดสรรเวลาของคุณและข้ึนอยู่กับความ
พร้อมใช้งาน จะมีการกล่าวถึงประเภทของที่น่ังนิรภัยการ
ติดต้ังที่น่ังเพ่ือความปลอดภัยข้ันพ้ืนฐาน พลวัตรของความ
ปลอดภัยของผู้โดยสารเด็กและความส าคัญของการใช้เข็มขัด
นิรภัยที่เหมาะสม หากต้องการก าหนดเวลาการน าเสนอ
ความปลอดภัยส าหรับผู้โดยสารเด็กโปรดกรอกแบบฟอร์มค า
ขอความปลอดภัยในการเข้าชมและเลือกการน าเสนอความ
ปลอดภัยส าหรับผู้โดยสารเด็ก ในการออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน
ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการรณรงค์และเข้ามามี
บทบาทในการกระตุ้นและส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ปกครองใช้

ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กต้ังแต่แรกเกิด โดยการให้ความรู้เพ่ือ
ปรับทัศนคติที่ถูกต้องว่า การใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กจะช่วย
ปกป้องชีวิตลูกน้อยได้อย่างแน่นอน  
  3. การก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ส าหรับผู้โดยสารเด็ก ควรมีการก าหนดเป็นข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
โดยให้มีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่น่ังนิรภัยส าหรับ
เด็ก มีการก าหนดให้เด็กทุกคนที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปี ต้องได้รับ
การรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมในระบบความ
ปลอดภัยของเด็ก ซึ่งรวมถึงการใช้ที่น่ังเสริมซึ่งจะต้องใช้กับ
เข็มขัดนิรภัย รวมไปถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่
ส่งเสริมการใช้ที่ น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรู้จักเบาะนิรภัย เพ่ิมมากข้ึน  ผ่านสื่อโทรทัศน์  
ป้ายคัทเอาท์ คู่มือการติดต้ัง เอกสารแผ่นพับ เพ่ือความมั่นใจ
ในการป้องกันและความปลอดภัยของเด็ก รวมไปถึงจะต้อง
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานและประชาชนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องมีการจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือเผยแพร่
ต่อประชาชน สามารถปรับให้ เหมาะสมกับการเข้าถึง
ประชาชนตามกลุ่มต่างๆตลอดจนการให้ความรู้ในการติดต้ัง
ที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็กเพ่ือความปลอดภัยข้ันพ้ืนฐานของกฎ
ความปลอดภัยของผู้โดยสารเด็กและความส าคัญของการใช้
เข็มขัดนิรภัยที่เหมาะสม  
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