ข่ าวประชาสั มพันธ์
กสม. ร่ วมมูลนิธิเมาไม่ ขับ จัดเวทีถกความปลอดภัยในการโดยสารรถมอเตอร์ ไซค์
เผยเด็กไทยเสี ยชีวติ วันละ ๑๐ ราย ส่ วนใหญ่ไม่ สวมหมวกกันน็อก
ชี้ไม่ ใช่ เพียงหน้ าทีพ่ ่ อแม่ ค้ ุมครองบุตร - จีห้ น่ วยงานรัฐร่ วมรับผิดชอบ
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ร่ วมกับมูลนิ ธิเมาไม่ขบั
จัดเวทีสาธารณะเรื่ อง “ความปลอดภัยในการโดยสารรถจักรยานยนต์ : สิ ทธิ ลูกหลานไทยที่ตอ้ งคุม้ ครอง”
ณ ห้องประชุม ๗๐๙ ชั้น ๗ สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
นางฉั ตรสุ ดา จั นทร์ ดียิ่ง กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ กล่ าวเปิ ดเวที ว่า ประเทศไทยถื อเป็ น
ประเทศที่เกิดอุบตั ิเหตุบนท้องถนนมากที่สุดในโลก โดยเด็กและเยาวชนเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
เฉลี่ยมากถึงปี ละ ๒,๕๑๐ ราย ซึ่ งเยาวชนอายุ ๑๕ – ๒๕ ปี เป็ นกลุ่มที่เสี ยชีวิตมากที่สุด และหากนับเฉพาะ
ช่วงเทศกาลปี ใหม่ ๗ วันอันตราย ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผา่ นมา พบว่า
อุบตั ิเหตุ บนท้องถนนส่ วนใหญ่เกิ ดจากรถจักรยานยนต์ถึงร้ อยละ ๗๙.๕๓ อุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์
จึงเกิดขึ้นมากที่สุดตลอดปี และทุกเทศกาลของไทย ส่ งผลให้ประเทศต้องสู ญเสี ยทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีคุณค่า
และเยาวชนที่จะเติบโตเป็ นกาลังสาคัญของชาติไปอย่างไร้เหตุผล เพียงเพราะความประมาท ไม่ป้องกันตัว
ไม่ จริ ง จัง กับ การปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมาย ดัง นั้นเพื่ อให้ก ารปกป้ องลู กหลานของเราจากภยันตรายที่ เกิ ดขึ้ น
โดยรถจักรยานยนต์เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กสม. และมูลนิ ธิเมาไม่ขบั จึงได้จดั เวทีสาธารณะในวันนี้ข้ ึน
เพื่อรณรงค์การลดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน โดยมุ่งเน้นไปที่ การคุ ม้ ครองกลุ่มเด็กและเยาวชนให้สวมหมวก
นิรภัยในการขับขี่และโดยสาร
นายแพทย์ แท้ จริ ง ศิ ริพานิช เลขาธิ การมู ลนิ ธิเมาไม่ขบั และเลขาธิ การชมรมคนห่ วงหัว อดี ตกรรมการ
สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (ชุ ดที่ ๒) เปิ ดเผยว่า จากฐานข้อมู ลผูเ้ สี ยชี วิตบนท้องถนน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า
ในทุก ๆ วัน เด็กและเยาวชนไทยอายุต่ากว่า ๒๐ ปี เสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุบนท้องถนนโดยเฉลี่ย ๑๐ คน/วัน
โดยร้อยละ ๘๐ เสี ยชีวิตจากการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์เพราะไม่สวมหมวกนิรภัย ขณะที่กลุ่มเด็ก
เล็กที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ของพ่อแม่ผูป้ กครองก็มีสถิ ติการสวมหมวกนิ รภัยที่ต่ ามากเพียงร้ อยละ ๗
จึงเกิดคาถามว่า จะทาอย่างไรให้เรื่ องสิ ทธิ ความปลอดภัยในชี วิตและร่ างกายของเด็กโดยเฉพาะอันตรายที่
เกิดจากรถจักรยานยนต์ได้รับการคุม้ ครอง
“การเสี ยชี วิตของเด็กและเยาวชนจากอุบตั ิเหตุรถมอเตอร์ ไซค์ เพราะการขับขี่ ไม่ปลอดภัย หรื อ
การไม่ใ ส่ หมวกกันน็ อกให้เด็ ก ไม่ ใ ช่ เพี ย งภาระหน้าที่ ของพ่อแม่ ผูป้ กครองในการคุ ้ม ครองบุ ตรหลาน
แต่หน้าที่ที่หน่ วยงานของรั ฐต้องร่ วมรั บผิดชอบและให้ค วามคุ ม้ ครองสิ ทธิ ใ นชี วิตและร่ างกายของเด็ ก
ซึ่ งขณะนี้ ยังไม่เห็นว่ามีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลอย่างจริ งจัง” นายแพทย์แท้จริ ง กล่าว

๒

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผูอ้ านวยการสถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนา
เด็กและครอบครัว กล่าวว่า อุบตั ิเหตุทางถนนถือเป็ นสาเหตุอนั ดับ ๒ ของการเสี ยชี วิตในเด็กเล็กอายุต่ากว่า
๑๐ ปี รองจากอุบตั ิเหตุจากการจมน้ า อย่างไรก็ดี ในกลุ่มเด็กอายุ ๑๐ – ๑๘ ปี อุบตั ิเหตุทางถนนถือเป็ นสาเหตุ
การเสี ยชีวิตอันดับ ๑ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ทุกภาคส่ วนต้องช่ วยกันแก้ไขและคุม้ ครอง
สิ ทธิ ในชี วิตและร่ างกายของเด็ก ดังที่พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ (๒) ระบุ ว่า
ไม่ ว่ า เด็ ก จะยิ น ยอมหรื อไม่ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู ้ใ ดจงใจหรื อละเลยไม่ ใ ห้ สิ่ งจ าเป็ นในการด ารงชี วิ ต หรื อ
การรักษาพยาบาลของเด็กที่อยู่ในความดู แลของตนจนน่ าเกิ ดอันตรายแก่ ร่างกายหรื อจิ ตใจของเด็ก ทั้งนี้
เนื่ องจากการเสี ยชี วิตของเยาวชนของชาติยอ่ มสร้างผลกระทบในระยะยาวต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึง
ต้องมีนโยบายและการลงทุนในระบบขนส่ งสาธารณะที่เพียงพอและปลอดภัย เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย
ไม่ตอ้ งเสี่ ยงภัยกับอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
ด้า นนายสรรพสิ ทธิ์ คุ ม พ์ ประพันธ์ ผูช้ านาญการประจาคณะกรรมการสิ ทธิ ม นุ ษยชนแห่ งชาติ
อดีตผูแ้ ทนกรรมการสิ ทธิ เด็กแห่ งสหประชาชาติ กล่าวว่า สาเหตุหลักที่ทาให้เกิดการบาดเจ็บและล้มตายใน
เด็ ก นอกจากการไม่ เ คารพกฎจราจรของผูข้ ับขี่ แ ล้ว อี ก ด้า นหนึ่ ง คื อ การขาดการวางแผนการเดิ นทาง
ที่เหมาะสมสาหรับเด็ก ซึ่ งไม่ใช่ เฉพาะพ่อแม่ผูป้ กครอง แต่รวมถึ งสถาบันการศึกษา ชุ มชน และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น หากดูตวั อย่างในต่างประเทศพบว่า บางประเทศไม่ยอมให้เด็กโดยสารรถจักรยานยนต์
แต่มีการวางแผนให้เด็กเดินทางจากบ้านไปโรงเรี ยนด้วยระบบรถโรงเรี ยนที่ปลอดภัย
ดังนั้น การคุม้ ครองเด็กให้รอดพ้นจากอุบตั ิเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะการโดยสารรถจักรยานยนต์
จึ งไม่ควรใช้เพียงมาตรการทางกฎหมาย แต่ยงั ต้องใช้มาตรการเชิ งบริ หารด้วย เช่ น หน่ วยงานที่ใกล้ชิด
ครอบครัวที่สุด คือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และกระทรวงศึกษาธิ การ ควรเข้ามาบริ หารจัดการและ
พัฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นในเรื่ อ งการเดิ น ทางที่ ป ลอดภัย จากบ้า นไปโรงเรี ย น ขณะที่
กรมกิ จการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ควรบรรจุเรื่ องความ
ปลอดภัย ในการเดิ นทางของเด็ ก ไว้ใ นแผนพัฒนาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ เพื่ อให้เกิ ดการรณรงค์และ
คุม้ ครองความปลอดภัยในชีวติ และร่ างกายของเด็กจากการเดินทางได้อย่างเป็ นระบบต่อไป

เผยแพร่ โดย สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๗ มกราคม ๒๕๖๒

สานักส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
กลุ่มงานสื่ อสารองค์กร
โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๐๖๐๓, ๐๘ ๑๘๘๙ ๑๔๕๔

