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วันอังคารท่ี 16 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้ จัดการศูนย์วิชาการ    
เพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ได้เข้าร่วมเสวนาในหวัข้อ “มอไซค์วยัละอ่อน…ของขวญัหรือมจัจุราช” 
ร่วมกบัครอบครัวท่ีสูญเสียลูกจากอุบตัิเหตุรถมอเตอร์ไซค์ กลุ่มแว้นจิตอาสาพฒันาชุมชนทุ่งใสหวัใจยิม้ และ
เครือข่ายสองล้อสีน า้เงิน ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ วิภาวดี 64 กรุงเทพฯ จดัขึน้โดยเครือข่ายพฒันาคณุภาพชีวิต          
ศนูย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
การจดังานครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสะท้อนปัญหาพฤติกรรมการขบัข่ีรถมอเตอร์ไซค์ของเยาวชนอายตุ ่ากว่า 15 
ปี ผู้ปกครองกับการมีส่วนในการผลกัดนัให้ลกูเข้าใกล้อนัตรายจากอุบตัิเหตุรถมอเตอร์ไซค์ และการสนบัสนุน
ให้เพิ่มความเข้มงวดในการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

คุณกลีบจันทร์ สินสมุทร คณุแม่เลีย้งเด่ียวท่ีต้องสญูเสียลกูชายคนเดียว “น้องธีร์” เดก็ชายวยั 14 ปี 
หลังจากท่ีซือ้รถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกเพียง 4 วัน คุณ
แม่ เล่าว่า แม้ลูกชายจะเป็นเด็กตัวเล็กแต่ ข่ีรถ
มอเตอร์ไซค์เป็นตัง้แต่อายุ 10 ขวบ เหตุการณ์ ท่ี
เกิดขึน้เร่ิมจากน้องธีร์มาบอกแม่ว่า เพ่ือนๆ มีรถ
มอเตอร์ไซค์หมดทุกคน ถ้าน้องธีร์เรียนได้เกรดดี
ขอให้แม่ซือ้รถมอเตอร์ไซค์ให้ แม้คณุแม่จะพยายาม
ผลดัผ่อนมาเร่ือยๆ โดยให้เหตผุลว่า น้องธีร์อายุยัง
น้อย ยงัไมมี่ใบขบัข่ี แตน้่องธีร์บอกวา่ จะข่ีแคใ่น    

                                                                         หมูบ้่าน อีกหนอ่ยถ้าเรียนวิทยาลยัการอาชีพแมก็่ 
                                                                                     ต้องซือ้ให้อยู่ดี ในท่ีสุดเม่ือแม่เห็นว่าน้องธีร์ก าลัง  
จะจบชัน้ ม.3 แล้ว เลยตดัสินใจซือ้ให้และมีข้อแลกเปล่ียนกับน้องธีร์ว่าห้ามไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด เพราะแม่
ท างานโรงงาน ไมมี่เวลาดแูลลกู จงึต้องยอมแลกด้วยการซือ้รถมอเตอร์ไซค์ให้ลกู 
 

 
 

สรุปเวทเีสวนา “มอไซค์วัยละอ่อน…ของขวัญหรือมัจจุราช”   

 

“ที่ผ่านมาแม่ท าใจไว้บ้างว่าอาจจะเกดิอุบัตเิหตเุพราะเคยเหน็ในข่าว
แต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดเสียชีวิต” 

ภาพท่ี 1 คณุกลบีจนัทร์ สนิสมทุร คณุแมเ่ลีย้งเดีย่วที่ต้อง
สญูเสยีลกูชายจากอบุตัเิหตรุถมอเตอร์ไซค์ 
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วนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 เป็นวนัเกิดเหต ุแมเ่จอน้องธีร์ตอนทุ่มคร่ึง ตอนนัน้น้องธีร์ยงัไม่เข้าบ้าน ส่วนแมไ่ป

ช่วยงานศพในหมู่บ้าน เพ่ือนน้องธีร์มาบอกว่าน้องธีร์โดนรถชน ตอนแรกแม่คิดว่าคงบาดเจ็บเล็กน้อย พอไปถึงท่ี
เกิดเหตศุพน้องธีร์ถูกส่งไปท่ีโรงพยาบาลแล้ว แม่เห็นแต่รถมอเตอร์ไซค์เสียบคาอยู่ท่ีท้ายรถพ่วง ผู้ เห็นเหตกุารณ์
เล่าว่า รถพ่วงวิ่งไปเร่ือยๆ ไม่รู้ว่ามีรถมอเตอร์ไซค์มาชนท้าย แต่มีพ่ีท่ี รู้จักกับน้องธีร์เห็นเหตุการณ์เลยข่ีรถ
มอเตอร์ไซค์ตามไปบอกคนขบัรถพ่วง เม่ือแม่ไปท าเร่ืองรับศพกลับบ้าน สภาพศพแขนหกัผิดรูป เสียชีวิตเพราะ
บาดเจ็บท่ีศีรษะอย่างรุนแรง ต ารวจร้อยเวรบอกแมว่า่ ถ้าน้องสวมหมวกกนัน๊อคจะไมเ่สียชีวิต ท่ีผา่นมาแม่ท าใจไว้
บ้างว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเพราะเคยเห็นในข่าวแต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดเสียชีวิต เพราะเตือนลูกเสมอว่าให้
ระมดัระวงัและดแูลตวัเองดีๆ ปกติน้องธีร์จะข่ีรถมอเตอร์ไซค์เฉพาะในเขตหมู่บ้าน วนัเกิดเหตไุม่รู้ว่าท าไมน้องธีร์  
ข่ีรถขึน้ไปบนถนนใหญ่ สุดท้ายคุณแม่อยากฝากถึงพ่อแม่ทุกคนว่า “ถ้าลูกมารบเร้าขอรถมอเตอร์ไซค์ต้อง

คิดมากๆ ถ้ารับปากไปแล้วเราต้องรักษาค าพดูเหมือนกบัแม่ท่ียอมซือ้รถมอเตอร์ไซค์ให้ลกู เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้แม่
ไม่โทษน้องธีร์เพราะน้องธีร์เป็นเดก็อายแุค ่14 ปี แม่โทษตวัเอง หากย้อนเวลากลบัไปได้จะไม่ซือ้รถมอเตอร์ไซค์ให้
ลกูและจะคยุกับลกูให้เข้าใจว่าท่ีไม่ซือ้ให้เพราะแม่รักลกู ท่ีผ่านมาน้องมีพฤติกรรมเส่ียงแตแ่ม่ไม่เคยรู้ ไม่มีพ่อแม่
คนไหนอยากให้ลกูโดนคนอ่ืนว่า แตถ้่าใครมาบอกมาเตือนต้องเปิดใจรับฟัง อย่าไปโกรธ แตต้่องมาคยุกบัลกูจะได้
ไมต้่องสญูเสียเหมือนแม”่ 

กลุ่มแว้นจิตอาสาพัฒนาชุมชนทุ่ งใสหัวใจยิม้  มีสมาชิกกลุ่มจ านวน 20 คน อยู่ในอ าเภอสิชล 
จงัหวดันครศรีธรรมราช น้องก้องผู้แทนกลุ่มเล่าว่า เร่ิมข่ีรถมอเตอร์ไซค์ตัง้แต่อายุ 12 ปี พ่อเป็นคนหดัให้ ตอน
นัน้เร่ิมเอารถมอเตอร์ไซค์ของพ่อมาแตง่ พอเรียนจบ ม.3 ต้องไปเรียนวิทยาลยัเทคนิค แมเ่ลยซือ้รถมอเตอร์ไซค์
ให้ ในอดีตน้องก้องเคยเป็นเด็กแว้น มีพฤติกรรมข่ีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยท่าหมอบ ท่านอน ใช้ความเร็วสูง ข่ีย้อน
ศร ไม่สวมหมวก ไม่เปิดไฟเลีย้ว แตง่รถเพ่ือเพิ่มซีซีให้เร็วแรง การออกมาแว้นท าให้ถูกคนในชุมชนมองว่า 
เป็นพวกเด็กติดยา เป็นขยะสังคม ไร้สาระไปวันๆ ตอนนัน้คิดว่า การที่เราชอบข่ีรถมอเตอร์ไซค์ ไม่
ชอบอ่านหนังสือเหมือนเด็กคนอ่ืน ท าไมต้องถูกมองว่าติดยา เลยหนัมาท างานจิตอาสาพฒันาชุมชน
เพ่ือให้คนในชมุชนมองเราในทางท่ีดีขึน้และเข้าใจในสิ่งท่ีเราเป็น ประกอบกบัในอ าเภอสิชลเกิดอบุตัิเหตุบ่อย
เพราะถนนแคบ มีรถวิ่งค่อนข้างมาก แม้จะมีป้ายจ ากัดความเร็วแต่คนในพืน้ท่ีไม่ปฏิบตัิตามจึงเกิดอุบตัิเหตุ
ตามมา จากปัญหาดงักล่าวจึงเกิดการรวมตวัของกลุ่มแว้นจิตอาสาพฒันาชุมชนฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตุ
ทางถนนในอ าเภอสิชล 
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สมาชิกท่ีมารวมตวักนัมีตัง้แตเ่พ่ือนสมยัอนบุาลและเพ่ือนในวิทยาลยัเทคนิค กิจกรรมท่ีท าคือ รณรงค์
ขบัข่ีปลอดภัย รณรงค์ให้คนในตลาดสวมหมวกกันน๊อค ซ่อมรถฟรี ช่วยทาสีโรงเรียน ผลท่ีเกิดขึน้คือ ต ารวจท่ี
เคยจบัตอนไม่สวมหมวกกันน๊อคก็มาช่ืนชม คนในชุมชนท่ีเคยมองไม่ดีก็มองพวกเราในแง่ดีมากขึน้ ปัจจุบนั
น้องก้องสวมหมวกกนัน๊อคขณะข่ีรถมอเตอร์ไซค์ทกุครัง้เพราะรุ่นพ่ีท่ีสนิทกนัเสียชีวิตเน่ืองจากข่ีรถมอเตอร์ไซค์
ด้วยความเร็วสูง รถแหกโค้งลงข้างทาง หวัฟาดพืน้เสียชีวิต เน่ืองจากไม่ได้สวมหมวกกันน๊อค เลยคิดได้ว่าถ้า
เราไม่ใส่หมวกกนัน๊อคเราจะเป็นแบบนี ้สดุท้ายขอฝากถึงเพ่ือนๆ ท่ีข่ีรถเร็วว่า รถมีมากขึน้ อบุตัิเหตุก็มีมากขึน้ 
ถ้าจะข่ีเร็วต้องดดู้วยวา่ตวัเองพร้อมรับมือกบัเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้หรือไม่ ต้องสวมหมวกกนัน๊อคทกุครัง้ ใส่ชดุ
ให้พร้อม และสุดท้ายอยากฝากถงึคนที่มองเด็กแว้นในเชิงลบว่า “อย่ามองในสิ่งที่เราเป็น ให้เห็นในสิ่ง
ที่เราท า” 

กลุ่มเครือข่ายสองล้อสีน า้เงิน คุณปัณณวิชญ์ คงศิลป หรือ พ่ีหม่อง เล่าย้อนกลบัไปว่า เร่ิมข่ีรถ
มอเตอร์ไซค์ตัง้แตอ่าย ุ15 ปี ตอนนัน้ต้องเดินทางไปเรียนท่ีวิทยาลยัเทคนิค ซึ่งมีระยะทางหา่งจากบ้าน 10 กว่า
กิโลเมตร การเดินทางค่อนข้างล าบากเลยขอให้พ่อซือ้รถมอเตอร์ไซค์ให้ พอได้รถมาก็เกิดอุบตัิเหตุบ่อยครัง้
เพราะเป็นคนข่ีรถเร็ว บิดไม่ต ่ากว่า 200 กม./ชม. และมักจะรวมตัวกับเพ่ือนข่ีรถมอเตอร์ไซค์บนถนนเส้น    
พทุธมณฑล โดยท่ีไม่สวมหมวกกนัน๊อค เวลาเกิดอบุตัิเหตก็ุมีคนพิการ เป็นอมัพาต เสียชีวิต เหตผุลท่ีตอนนัน้
ไมส่วมหมวกกนัน๊อคเพราะไมมี่การรณรงค์ ต ารวจไม่เข้มงวดเหมือนสมยันี ้คนท่ีสวมหมวกกนัน๊อคสว่นใหญ่จะ
เป็นคนวยัท างาน ข่ีรถคนัใหญ่จึงจะสวม พ่ีหม่องมาข่ีรถบิ๊กไบค์เพราะเป็นความใฝ่ฝัน กว่าจะได้กลบัมาข่ีรถ

ภาพท่ี 2 น้องก้อง ผู้แทนกลุม่แว้นจิตอาสาพฒันาชมุชนทุง่ใสหวัใจยิม้ 
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ต้องใช้เวลา 10 กว่าปี ในการเก็บเงินซือ้รถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ แม้คนในครอบครัวจะคอ่นข้างเป็นห่วง แต่ตวัพ่ี
หมอ่งให้ความส าคญักบัความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก        

 
 

                                                                             
 
นอกจากข่ีบิ๊กไบค์แล้วพ่ีหม่องยงัได้รวมกลุ่มเครือข่ายคนข่ีรถมอเตอร์ไซค์ มีตัง้แตร่ถมอเตอร์ไซค์ปกติ

อย่างฟีโน่ ไปจนถึงรุ่นใหญ่อย่างรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์และ BMW กิจกรรมของกลุ่มมีหลากหลายทัง้การท า
ฝายชะลอน า้ บริจาคสิ่งของให้โรงเรียนท่ีขาดแคลน บ าเพ็ญประโยชน์ ในมมุมองของพ่ีหม่อง คนท่ีจะข่ีบิ๊กไบค์
ได้ต้องเป็นคนท างานเพราะรถมีราคาสูง อุปกรณ์ท่ีใช้ทัง้เสือ้ กางเกง ก็มีราคาสูงเช่นกนัและจ าเป็นต้องใส่เพ่ือ
ปอ้งกนัตนเอง ประกอบกบัลกัษณะของรถท่ีมีขนาดใหญ่ เคร่ืองยนต์แรง ต้องข่ีด้วยความเร็ว 80-100 กม./ชม. 
หากข่ีช้ารถจะล้มเพราะรถหนกั ดงันัน้ควรออกกฎหมายว่า คนจะซือ้บิ๊กไบค์มีใบขับข่ีและต้องผ่านการ
อบรมทักษะในการควบคุมรถ ซึ่งศนูย์จ าหน่ายรถจะมีบตัรก านลัในการอบรมขบัข่ีรถให้ โจทย์ส าคญัตอนนี ้
คือ การท่ีผู้ ปกครองจะเตือนหรือสอนลูกท าได้ยาก พ่ีหม่องก็เคยเจอปัญหาลูกอยากข่ีรถมอเตอร์ไซค์เลย
แก้ปัญหาด้วยการชวนลกูมาเข้ากลุ่มเครือข่ายรถมอเตอร์ไซค์เพราะในกลุ่มมีการสอนขบัข่ีปลอดภยั มีรถน าหวั
ขบวนและปิดท้ายขบวน สุดท้ายอยากฝากว่า เยาวชนไม่มีจดุยึดเหน่ียวในการปฏิบตัิตน ในการใช้ชีวิต ดงันัน้
ครอบครัว ชมุชนต้องช่วยกนัหากิจกรรมให้เยาวชนท า เร่ืองรถมอเตอร์ไซค์ ถ้าใช้การพดูสอนจะยาก ต้องพาไป
ร่วมกิจกรรมให้เห็นภาพ ถือเป็นอีกทางเลือกท่ีนา่สนใจ ส่วนการข่ีรถมอเตอร์ไซค์ ถ้ารักตวัเอง รักครอบครัว ต้อง
รักษาชีวิตให้ปลอดภยั 

 
 
 
 
 
 

“เยาวชนไม่มีจุดยดึเหน่ียวในการปฏบิัตติน ในการใช้ชีวิต 
ดังนัน้ครอบครัว ชุมชนต้องช่วยกันหากจิกรรมให้เยาวชนท า” 
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นพ .ธนะพงศ์ จินวงษ์  ได้ชี ใ้ห้ เห็นว่า เร่ืองเด็กกับอุบัติ เหตุรถมอเตอร์ไซค์ มีหลากหลายมิต ิ              
รถมอเตอร์ไซคไ์ม่ใชแ่คย่านพาหนะแตเ่ป็นสินค้าทาง
วฒันธรรม เป็นวัตถุแห่งความปรารถนา เป็นความ
ใฝ่ฝันของใครหลายคนดงัเช่นคณุปัณณวิชญ์ได้เล่า
ให้ฟัง ย้อนกลับมาท่ีตัวเลขสถิติการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ ในแต่ละปีมีเด็กอายุน้อย
กว่า 15 ปี เสียชีวิตเฉล่ียปีละ 822 คน กลุ่มอาย ุ  
15-19 ปี  เป็ นกลุ่ ม ท่ี เสีย ชีวิตสู งสุด  เฉ ล่ี ยปีละ    
1,688 ราย รวม 2,510 ราย เทียบเท่าโรงเรียนขนาด

ใหญ่                                                                              1 โรงเรียน จากบทเรียนของคุณกลีบจันทร์                            
                                                                      คุณแม่ของน้องธีร์ สะท้อนให้เห็น 2 ประเด็น
ส าคัญ ประเด็นที่ 1 เด็กจะน าเร่ืองการเรียนให้ได้เกรดดี การไม่ยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติดมาเป็นข้อแลกเปล่ียนให้
พอ่แมซื่อ้รถมอเตอร์ไซค์ให้ ประเดน็ท่ี 2 สภาพสงัคมเป็นปัจจยัก าหนดพฤติกรรมของเดก็และเป็นประเดน็ท่ีใช้
โน้มน้าวพ่อแม่ เช่น  เรียนรู้การขบัข่ีรถจากคนใกล้ตวัหรือกลุ่มเพ่ือน รวมกลุ่มแข่งรถ ดดัแปลงสภาพรถให้เร็ว
แรง ใช้ข้ออ้างว่าเพ่ือนทกุคนมีรถมอเตอร์ไซค์เป็นข้อต่อรองกับพ่อแม่ ขณะเดียวกันการที่คนในชุมชนจะลุก
มาเตือนกันท าได้ยากเพราะเร่ืองเหล่านีมี้สิ่งที่ เรียกว่า “ความเส่ียงทางสังคม” (Social Risk) หมายถึง 
หากใครลุกขึน้มาเตือนจะถูกหาว่ามายุ่งเร่ืองส่วนตวั เส่ียงต่อการเสียความสัมพันธ์ ท าให้ชุมชนและสังคมมี
ข้อจ ากัดต่อเร่ืองนี ้ในขณะท่ีพฤติกรรมถูกจ ากัดด้วยสภาพแวดล้อม ระบบท่ีเก่ียวข้อง หากจะเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมอะไรสกัอย่าง การเปล่ียนรายบุคคลท าได้ยาก หลกัการคือต้องเปล่ียนแปลงสงัคม ซึ่งมีข้อพิจารณา
การด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีตัวช่วยเสริมบทพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้มีอ านาจในการต่อรองกับลูกหลานท่ีอยากได้               
รถมอเตอร์ไซค์มาข่ี 

• เพิ่มบทบาทชมุชน สถานศกึษา โดยใช้มาตรการชมุชน มาตรการโรงเรียน ให้เกิดข้อตกลง
ในการข่ีรถมอเตอร์ไซค์อยา่งปลอดภยั 

• เพิ่มทางเลือกในการเดินทางเพ่ือลดการใช้รถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เช่น รถ
ประจ าทาง รถรับสง่นกัเรียนท่ีปลอดภยัในราคาท่ีผู้ปกครองสามารถจา่ยได้ 

ภาพท่ี 3 นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์                                         
ผู้จดัการศนูยวชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
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• บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เจ้าของรถและผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบในกรณีเด็ก
อายตุ ่ากวา่ 15 ปี ข่ีรถมอเตอร์ไซค์ ไมมี่ใบขบัข่ี ไมส่วมหมวกกนัน๊อค 

(2) มีระบบสอบสวนกรณีเด็กเยาวชน บาดเจ็บรุนแรง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ 
เพ่ือระบุสาเหตุด้านพฤติกรรม ยานพาหนะ และน าผลไปวางแผนด าเนินการกับเจ้าของรถ 
ผู้ปกครอง ร้านแตง่รถ ให้ร่วมรับผิดชอบ 

(3) เพิ่ มการส่ือสารให้เกิดกระแสและบรรทัดฐานในสังคม ท่ีต้องตระหนักและห่วงใยกับ
พฤตกิรรมเดก็ข่ีรถมอเตอร์ไซค ์

(4) ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ต้องเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย เชน่ พิจารณาตดิระบบเบรก ABS ใน
รถมอเตอร์ไซค์ทกุรุ่น ก ากบัการส่งเสริมการขายให้เน้นเร่ืองความปลอดภยั ไม่ใช้ความเร็วแรงเป็น
จดุขาย และเพิ่มเง่ือนไขในการจ าหนา่ยรถ เช่น ผู้ ท่ีจะซือ้รถซีซีสงูต้องผ่านการอบรมขบัข่ีปลอดภยั
ก่อน 

เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมงาน ผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมงานเสวนาได้แลกเปล่ียนว่า ตนเองเร่ิมข่ี
รถมอเตอร์ไซค์ตอน ป.5-6 เป็นรถมีคลชั ตอนนัน้หดัข่ีเอง ไม่มีใครสอน ถ้าจะถามว่าวยัท่ีพร้อมส าหรับการข่ีรถ
มอเตอร์ไซค์ควรเป็นวยัไหน โดยส่วนตวัคิดว่าช่วง ม.6 หรือมหาวิทยาลัยปี 1 เป็นวยัท่ีเหมาะสม มีวุฒิภาวะ
ค่อนข้างพร้อม จริงๆ แล้วกรุงเทพฯ เป็นเมืองท่ีมีตัวเลือกในการเดินทางมาก ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้รถ
มอเตอร์ไซค์ ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากพ่อแม่ท่ีให้ข้อเสนอลูกว่า หากเรียนได้เกรดดีจะซือ้รถมอเตอร์ไซค์ให้เป็น
ของขวญั ในขณะเดียวกับเยาวชนที่มาร่วมงานได้สะท้อนว่า ตนเองข่ีรถมอเตอร์ไซค์เป็นตัง้แต ่ป.3 ตอนนัน้
พ่ีขู่ว่าจะไม่ให้กลับบ้านด้วย เลยคว้ากุญแจรถข่ีออกไปเลย ช่วง ป.4-5 ข่ีรถมอเตอร์ไซค์แหกโค้งหลายรอบ   
เคยข่ีตีลังกาข้ามหลักกิโล พอมากรุงเทพฯ บ้านอยู่อ่อนนุชแต่ต้องไปเรียนแถวบางล าพู แม่จึงออกรถ
มอเตอร์ไซค์ให้แตต้่องหาเงินผ่อนเองเลยขบัข่ีด้วยความระมดัระวงัมากขึน้ ถ้าเกิดอบุตัิเหตุรถเสียต้องหาเงินมา
ซอ่มเอง จงึพยายามปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดอบุตัเิหต ุ
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ก่อนปิดการเสวนาฯ นพ.ธนะพงศ์ ได้เน้นย า้ในเวที
ว่า หากไม่เปล่ียนแปลงสังคม สิ่ งแวดล้อม 
อุ บัติ เหตุรถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนจะเกิดขึน้ซ า้ๆ เด็กคึกคะนองตามวัย
ถือเป็นเร่ืองธรรมชาติ ดังนัน้สิ่ งแวดล้อมต้อง
เป็นตัวช่วยก ากับความปลอดภัย สงัคมต้องการ
ตวัช่วย ผู้ปกครองท่ีตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับ
คุณ กลีบจันท ร์ยัง มี อีกมาก  ไม่ ใช่ เ ร่ืองง่ าย ท่ี           
พอ่แมจ่ะห้ามลกู เราต้องการบทบาทชมุชน  

โรงเรียนเข้ามาช่วยทกุโรงเรียนต้องใช้การปฐมนิเทศเด็กเป็นเวทีก าหนดเง่ือนไขร่วมกบัผู้ปกครอง ถ้าเด็กจะข่ีรถ
มอเตอร์ไซค์ต้องมีหลกัปฏิบตัิอะไรบ้าง พ่อแม่จะได้มีวิธีในการส่ือสารกบัลูก ส่วนเร่ืองบงัคบัใช้กฎหมาย ต้อง
เข้มงวดกบัผู้ปกครองและเจ้าของรถท่ีให้เด็กข่ีรถมอเตอร์ไซค์ เวทีวนันีเ้ราต้องมาสร้างตวัช่วยให้กับสงัคมและ
พอ่แมผู่้ปกครอง คนในสงัคมต้องปรับมมุมองท่ีมีตอ่ปัญหาเด็กข่ีรถมอเตอร์ไซค์ ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ต้องสร้าง
การเรียนรู้เพ่ือรับมือกับความเส่ียงจากการขับข่ีรถมอเตอร์ไซค์ ในขณะท่ี เด็กและเยาวชนต้องขับข่ีรถ
มอเตอร์ไซคเ์ม่ือมีความพร้อม อยา่เอาชีวิตมาเส่ียงบนถนน 

ภาพท่ี 4 บรรยากาศงานเสวนาฯ 


