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บทคัดย่อ 
 

         งานวิจัยเรื่อง“สิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร”เป็นการศึกษาถึงสิทธิของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรเพื่อ
น าไปสู่การท าความเข้าใจถึงสิทธิ์ มาตรการทางกฎหมาย การจัดหมวดหมู่กฎหมาย การรวบรวมสังเคราะห์รูปแบบของ
สิทธิ์ สังเคราะห์มาตรการทางกฎหมายตลอดจนมีการเผยแพร่สิทธิ์เพื่อน าไปสู่การปรับวัฒนธรรมจักยานเครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัยประกอบด้วย เอกสาร ต ารา บทความวิชาการ งานวิจัย วารสาร  ข้อกฎหมาย เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณา(Descriptive Statistics)เพื่อน าไปสู่การสรุปผลและได้ข้อเสนอแนะจาก
งานวิจัยจากการศึกษาพบว่า 1)สิทธิผู้ขี่จักรยานบนทางสัญจรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 ท่ีได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 4 ได้แก่  สิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์  สิทธิเสรีภาพในความเป็น
พลเมืองและสิทธิในความเสมอภาคซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  2)สิทธิได้รับความคุ้มครองทางแพ่ง
ได้แก่ ความรับผิดในการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งอยู่ในมาตรา 420,425,428,437,438,444,445
และมาตรา446และสิทธิได้รับความคุ้มครองทางอาญาได้แก่ความรับผิดในการละเมิดตามประมวลกฎหมายอาญาจะอยู่
ในมาตรา 59, 288, 291,300,374และมาตรา390 โดยประมวลกฎหมายอาญาเป็นจุดเริ่มแรกในการคุ้มครองสิทธิคนขี่
จักรยานก่อนที่จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งหรือในทางละเมิด 3)สิทธิตามกฎหมายจราจรของคนเดินเท้าและขี่
จักรยานตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อยู่ในมาตรา 79-84 ลักษณะ 10 ว่าด้วยรถจักรยานและ อยู่ใน
มาตรา 103-110 ลักษณะ 13 ว่าด้วยคนเดินเท้า 4)สิทธิของคนเดินเท้าและขี่จักรยานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอนและ
ทันท่วงทีได้แก่ ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ .ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมซึ่ง
ปรากฏอยู่ในมาตรา 4,20,21,22,23,24,25,27และมาตรา32และสิทธิของคนเดินเท้าและขี่จักรยานที่ว่าด้วยกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยซึ่งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยท าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นโดยปรากฏอยู่ในมาตรา 33,34และ
มาตรา35 5)สิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมส าหรับสิทธิผู้ขี่จักรยานและคนเดินเท้าในกรณีสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ประกันตน และเงื่อนไขการเกิดสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
แก้ไขเพิ่มเติมอยู่ในมาตรา 33,38,54,56,62,63,64,69,70,71และมาตรา73   
 
ค ำส ำคัญ : สิทธิ์, ทางสัญจร, จักรยาน, มาตรการทางกฎหมาย, วัฒนธรรมจักยาน  
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ABSTRACT 

 
         Research on "the right of people to use a bicycle on the way," the study of the rights of people 
to use a bicycle on the way to contribute to the understanding of rights. Legal Measures Classification 
laws The synthetic form of the right. Synthesis of legal measures, as well as the right to distribute 
leads to adjust bicycle culture were used in this research include legal documents, journal articles, 
academic research network and expert analysis using descriptive statistics (Descriptive. Statistics) to 
lead to the conclusions and recommendations from the research. The study found that 1) the rights 
of cyclists on the way by the Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) Act 2557, which are 
protected under Section 4, including freedom of the human person. Freedom, citizenship and the 
right to equality, the right to be protected by the Constitution. 2) the protection of civil rights are. 
Liability in tort under the Civil and Commercial Code, in section. 420,425,428,437,438,444,445 and 
Section 446 and the right to be protected, including criminal liability for violations of the Criminal 
Code is located in Section 59, 288, 291 300 374 and Section 390. By the beginning of the Criminal 
Code to protect the rights of cyclists before a civil claim for damages or infringement. 3) the legal 
traffic of pedestrians and cyclists along. The Road Traffic Act 2522 in section 79-84 10 style on 
bicycles and in Section 103-110 on the 13 pedestrians. 4) the rights of pedestrians and cyclists who 
are covered by laws protecting the victims of the car so that victims receive compensation and 
damages, including introductory course and promptly. Compensation under the Victims Protection 
Act of 2535 vehicles and amendments which appear in the statute. 4,20,21,22,23,24,25,27 and 
Section 32 and the rights of pedestrians and cyclists on the Victims Compensation Fund for Victims 
Compensation Fund, which acts primarily by appearing in damages. section 33,34 and Section 35 5) 
The right to be protected by the social security law for the rights of cyclists and pedestrians in the 
event of the insured benefits. And conditions of the rights that are protected under the Social 
Security Act. 2533 amendments to the statute. 33,38,54,56,62,63,64,69,70,71 and Section 73 
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 ๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา      ๑ 
   ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  ๓ 
 ๓. สมมุติฐานของการศึกษา       ๓ 
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 ๑. แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพโดยทั่วไป     ๖ 
             ๑.๑ ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ      ๖ 
             ๑.๒ ประเภทของสิทธิและเสรภีาพ  ๙ 
 ๒. ที่มาและความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ    ๑๕ 
              ๒.๑ ที่มาของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ     ๑๕ 
              ๒.๒ ความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  ๒๐ 

๓. แนวความคิดเรื่องการขนส่งอย่างยั่งยืน  ๒๑ 
    ๓.๑ บทบาทการเดินทางที่ไมใชเ้ครื่องยนต ์     ๒๒ 
    ๓.๒ ประวัติความเป็นมาของจักรยาน      ๒๓ 
    ๓.๓ การเดินทางด้วยจักรยาน       ๒๕ 

              ๓.๔ ลักษณะทางกายภาพของผู้ใชจ้ักรยานและเสน้ทางจักรยาน   ๒๖  
    ๓.๕  รูปแบบของเส้นทางจักรยาน      ๒๗ 

              ๓.๖ แนวทางการพิจารณาและวางแผนสร้างเส้นทางจักรยาน   ๒๘   
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 ๔. ความปลอดภัยในการปั่นจักรยานบนถนน     ๓๓ 
              ๔.๑ เตรียมพร้อมก่อนปั่น       ๓๓ 
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              ๔.๔ สิ่งที่ควรสังเกตและข้อควรระวังในขณะปั่นจักรยานบนถนน   ๓๕ 
              ๔.๕ เทคนิคการปั่นจักรยานที่ควรรู้  ๓๕ 
 ๕. อุบัติเหตุบนท้องถนน        ๓๗ 
              ๕.๑ ความหมายอุบัติเหตุ       ๓๗   
              ๕.๒ ความสูญเสียอันเน่ืองมาจากอบุัติเหตุ     ๓๘ 
              ๕.๓ ความส าคญัของอุบัติภัย  ๓๙ 
              ๕.๔ สวัสดภิาพในการจราจรทางบก      ๔๐ 
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              ๖.๖ พระราชบัญญัติจัดว่างการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔  ๕๔  
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              ๖.๘. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕     ๕๔  
              ๖.๙ พระราชบัญญัติรถยนตร์ ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๒)  
                    และประกาศแก้ไข เพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๖๐    ๕๕ 
              ๖.๑๐ พระราชบัญญัติรถยนตร์ พุทธศักราช ๒๔๗๓    ๕๕  
              ๖.๑๑ พระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒     ๕๕  
              ๖.๑๒. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช ๒๔๗๗    ๕๕  
              ๖.๑๓ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒     ๕๕  
          ๗. ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย      ๕๕ 
              ๗.๑ วิวัฒนาการระบบประกันสุขภาพไทย     ๕๕ 
              ๗.๒ ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย     ๕๗ 
      ๘. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        ๕๙ 
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              ๔.๒ เจตนาฆ่า                                                                                  ๑๑๐ 

                 ๔.๓ ประมาทเป็นเหตุถึงแก่ความตาย                                                       ๑๑๑ 
              ๔.๔ ประมาทเป็นเหตุอันตรายสาหัส                                                        ๑๑๒ 
              ๔.๕ เห็นผู้อื่นตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิต                                                  ๑๑๓ 
              ๔.๖ ประมาทเปน็เหตุให้ผู้อื่นรบัอันตรายแก่กายหรือจิตใจ                              ๑๑๔ 
          ๕. สิทธิตามกฎหมายจราจรของผู้และขี่จักรยาน                                              ๑๑๕ 
              ๕.๑ บทนิยาม                                                                                  ๑๑๕ 
              ๕.๒ กฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยาน                                            ๑๑๘ 
              ๕.๓ การสวมหมวกกันน็อกของผู้ขับขี่จักยาน ๑๒๓ 
          ๖. สิทธิของผู้ขี่จักรยานที่ได้รับความคุ้มครองตาม 
              กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ                                                       ๑๒๔ 

        ๖.๑ ค่าสนิไหมทดแทน                                                                   ๑๒๔ 
              ๖.๒ กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั                                                            ๑๓๕             
          ๗. สิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม                                      ๑๕๒ 
              ๗.๑ ข้อยกเว้นและค านิยาม                                                                  ๑๕๓ 
              ๗.๒ สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และเงื่อนไขการเกิดสิทธ ิ                           ๑๕๔ 
    ๔     ผลการศึกษา                                                                                       ๑๖๓ 
    ๑. สิทธิผู้ขี่จักรยานบนทางสัญจรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
               พุทธศักราช ๒๕๕๗                         ๑๖๓               
   ๒. สิทธิไดร้ับความคุ้มครองทางแพ่งและทางอาญาในกรณีได้รับผลกระทบ 
             ต่อสิทธิของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร                                                     ๑๖๖ 
             ๒.๑ ความรับผิดในการละเมิดสิทธิคนเดินเท้าและขี่จักรยานตาม 
                    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์                                                   ๑๖๖ 
             ๒.๒ การกระท าความผิดในทางอาญาที่ต้องรับผิดในการละเมิด                         ๑๗๔ 
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 ๓. สิทธิตามกฎหมายจราจรของผู้ขี่จักรยาน                                                   ๑๗๗ 
             ๓.๑ กฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยาน                                            ๑๗๗         
             ๓.๒ การสวมหมวกกันน็อกของผู้ขับขี่จักยาน                                              ๑๗๙ 
          ๔. สิทธิของผู้ขี่จักรยานที่ได้รับความคุ้มครอง 
              ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ                                                   ๑๘๐ 
              ๔.๑ ค่าสินไหมทดแทน                                                                        ๑๘๐ 
              ๔.๒ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย                                                             ๑๘๕ 
          ๕. สิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม                                        ๑๘๘ 
             ๕.๑ การเป็นผู้ประกันตนและการสิ้นสภาพการประกันตน                               ๑๘๘ 
              ๕.๒ สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน                                                ๑๘๙ 
              ๕.๓ สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน                                                          ๑๘๙  
          ๖. ระบบประกันสุขภาพภาครฐัและระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน                      ๑๙๔ 
             ๖.๑ ระบบประกันสุขภาพภาครัฐ                          ๑๙๔ 
              ๖.๒ ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน  
            
๑๙๖ 
    ๕    บทสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ                                                           ๑๙๘              
          ๑ บทสรุป                           ๑๙๘  
             ๑.๑ สิทธิผู้ขี่จักรยานบนทางสัญจรตามรัฐธรรมนูญ 
                   แห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๒๗                                   ๑๙๘ 
             ๑.๒ สิทธิได้รับความคุ้มครองทางแพ่งและทางอาญาใน 
                   กรณีได้รับผลกระทบต่อสิทธิของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร                       ๑๙๙ 

                  ๑.๓ สิทธิตามกฎหมายจราจรของผู้ขี่จักรยาน                                               ๒๐๐ 
             ๑.๔ สิทธิของผู้ขี่จักรยานที่ได้รับความคุ้มครอง 
                   ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ                                              ๒๐๒ 
              ๑.๕ สิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม            ๒๐๓ 
             ๑.๖ ระบบประกันสุขภาพภาครัฐและระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน                ๒๐๓ 
          ๒. อภิปรายผล                    ๒๐๕ 
             ๒.๑ สิทธิผู้ขี่จักรยานบนทางสัญจรตามรัฐธรรมนูญ 
                   แห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๒๗                                ๒๐๕ 
             ๒.๒ สิทธิได้รับความคุ้มครองทางแพ่งและทางอาญาใน 
                    กรณีได้รับผลกระทบต่อสิทธิของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร                      ๒๐๗ 

                  ๒.๓ สิทธิตามกฎหมายจราจรของผู้ขี่จักรยาน                                           ๒๐๗ 
             ๒.๔ สิทธิของผู้ขี่จักรยานที่ได้รับความคุ้มครอง 
                    ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ                                         ๒๐๙ 
              ๒.๕ สิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม                                 ๒๗๙ 
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             ๒.๖ ระบบประกันสุขภาพภาครัฐและระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน                ๒๑๐ 
          ๓. ข้อเสนอแนะ                           ๒๑๒                                                                                      
บรรณานุกรม                                                                                                 ๒๑๖  
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๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
       การคมนาคมย่อมเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะนอกจากการคมนาคมจะเป็นส่วนช่วย
ให้มนุษย์ติดต่อสื่อสารไปมาหาสู่กันได้แล้วยังช่วยให้มนุษย์สามารถประกอบสัมมาอาชีพโดยอาศัยการคมนาคม 
เช่น การคมนาคมขนส่งสินค้าจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง การเลี้ยงชีพด้วยการขับรถแท็กซี่และการอาศัย
ยานพาหนะเดินทางไปประกอบอาชีพต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้การคมนาคมย่อมต้องอาศัยยวดยานพาหนะ
ประเภทต่างๆบนท้องถนน เพื่อให้เกิดความสะดวกหรือตอบสนองความต้องการในการเดินทางของประชาชน
แต่ละบุคคล คนใดมีก าลังทรัพย์มากหรือมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีก็อาจมีทางเลือกอันท าให้สามารถใช้
ยวดยานพาหนะที่สะดวกสบายปลอดภัยรวมไปถึงมีก าลังทรัพย์ที่จะมาบ ารุงรักษายานพาหนะนั้นๆได้ ในขณะ
ที่ชนช้ันกลางระดับล่างหรือชนชั้นล่างที่มีสถานะทางเศรษฐกิจต่ าหรือมีรายได้น้อยก็ย่อมต้องอาศัยยานพาหนะ
ที่สะดวกสบายน้อยกว่าการเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทอื่นๆ และอาจพบกับความเสี่ยงจากการใช้งาน
ยานพาหนะเหล่านั้น ทั้งที่เป็นพาหนะที่จัดไว้โดยบริการสาธารณะของภาครัฐ เช่น รถโดยสารประจ าทางที่จัด
ไว้บริการสาธารณะโดยรัฐหรือเอกชนที่มารับสัมปทานจากรัฐหรือจักรยานที่สามารถหาซื้อได้ในราคาที่ไม่แพง 
เป็นต้น 
       การเดินทางด้วยจักรยานถือเป็นทางเลือกของการเดินทางของผู้คนอีกทางเลือกหนึ่ง ไม่ว่าพื้นที่เมืองหรือ
ชนบทนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการเดินทางด้วยจักรยานประเภทต่างๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ผนวก
เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนขนาดเล็กหรือชุมชนขนาดใหญ่ รวมไปถึงองค์ความรู้หรือ
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับจักรยานได้เปลี่ยนผ่านมาแล้วจากรุ่นสู่รุ่น ผู้ที่เดินทางโดยอาศัยจักรยานมัก
ต้องเจอกับประสบการณ์เกี่ยวกับการปั่นจักรยานเพื่อเดินทางไปยั งสถานที่ต่างๆ (diverse cycling 
experience) โดยอาจเกี่ยวพันหรือสัมพันธ์กับเรื่องราวต่างๆ หลายๆ เรื่องบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์
ข้างทาง ระบบจราจรในชุมชนเมือง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็น
ต้น๑ 
       ประโยชน์การใช้จักรยานเป็นพาหนะ 
       ประโยชน์การใช้จักรยานเป็นพาหนะพอจะจ าแนกพอสังเขปได้ดังนี ้
 ๑. เป็นวิธีออกก าลังที่แสนง่ายที่ไม่อยากเสียเงินค่าสมัครสมาชิกฟิตเนสเพื่อออกก าลังกายและต้อง
เสียเวลาเดินทางไปอีก  
 ๒. ท าให้ระบบไหลเวียนของเลือด และการท างานของหัวใจดีขึ้น การขี่จักรยานเป็นวิธีช่วยให้หัวใจได้
ออกก าลังกายอีกทางหนึ่ง เพราะทุก ๆ ครั้งที่ขี่จักรยานจะท าให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น และเต้นอยู่ในอัตราที่
เหมาะสม ซึ่งเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับหัวใจได้ดีอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังช่วยให้ปอดท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วย  
                                                            

            
๑ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. (๒๕๕๖). กฎหมายผังเมืองของอังกฤษที่สนับสนุนวัฒนธรรมการใช้จักรยานในพื้นที่
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 ๓. เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายหากปั่นจักรยานเป็นประจ าทุกวันอย่างต่อเนื่องร่างกายก็ยิ่งมี
ความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อย ๆ  
 ๔. ช่วยให้กล้ามเนื้อกระชับกล้ามเนื้อบริเวณช่วงขาจะได้ท างานอย่างเต็มที่ก็เพราะการขี่จักรยาน 
นอกจากนี้ยังช่วยให้กล้ามเนื้อกระชับและสร้างกล้ามเน้ือให้แข็งแรงขึ้น 
 ๕. ลดน้ าหนัก การขี่จักรยานออกก าลังกายช่วยให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ได้มากวิธีหนึ่ง ซึ่งเหมาะ
ส าหรับผู้ที่ต้องการลดน้ าหนักและขจัดไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินเข้าคอร์สตามสถา
บันความงามต่าง ๆ ให้สิ้นเปลืองแต่อย่างใดซึ่งการขี่จักรยานเพียง  ๑ ชั่วโมง สามารถเผาผลาญพลังงานได้
มากกว่า ๖๐๐ แคลอรี่และหากย่ิงขี่ขึ้นภูเขาด้วยแล้วก็ยิ่งเผาผลาญได้มากอีกหลายเท่าตัว 
 ๖. เป็นพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหากว่าที่ท างานไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านมากนัก การขี่จักรยานไป
ท างาน นอกจากจะท าให้มีรูปร่างดีจากการออกก าลังแล้ว ยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย 
เพราะจักรยานเป็นยานพาหนะซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ใด ๆ ที่เป็นตัวปล่อยมลพิษทางอากาศออกมาสู่โลก
ภายนอก   
 ๗. ช่วยให้สุขภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้น อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า การขี่จักรยาน เป็นการออก
ก าลังกายวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นอีกด้วย เพราะ
เวลาที่ขี่จักรยานตามสวนสาธารณะที่อุดมไปด้วยต้นไม้สีเขียวจ านวนมากรายล้อมอยู่รอบ ๆ จะช่วยให้รู้ สึกสด
ชื่นและผ่อนคลายกว่าเดิม รวมทั้งได้สูดอากาศบริสุทธิ์อีกด้วย๒ 
       จากความส าคัญในการใช้จักยานในการก่อเกิดประโยชน์ต่างๆไม่ว่าในด้านคมนาคม ในด้านการส่งเสริม
สุขภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนในเรื่องของสิทธิปวงชนชาวไทยที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยผู้วิจัยยังพบปัญหาในการด าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมวัฒนธรรมการขี่
จักรยานของประเทศโดยปัญหาที่พบจากการศึกษาได้แก่ 
 ๑. ปัญหาด้านความปลอดภัยของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร 
          ๒. ปัญหาเกี่ยวกับการขาดความเข้าใจถึงสิทธิและการเรียกร้องสิทธิ์เมื่อได้รับผลกระทบกับคนใช้
จักรยานบนทางสัญจร 
          ๓. ขาดการแยกแยะสิทธิ์และการจดัหมวดหมู่กฎหมายที่รองรับสิทธิอ์ย่างเป็นรูปธรรม 
       จากปัญหาข้างต้นพบว่าการรู้ถึงสิทธิและการเข้าถึงสิทธิตลอดจนการเข้าถึงกฎหมายที่รองรับสิทธิต่างๆที่
เกี่ยวกับสิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรจะเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมจักรยานขึ้นกับ
ประชาชนทั่วไปและจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังไม่มีนักวิจัยได้ศึกษาถึงสิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทาง
สัญจรอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

       ๒.๑ เพื่อศึกษาท าความเข้าใจถึงสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับคนใช้จักรยานบนทางสัญจรว่ามีอย่างไรบ้าง 
       ๒.๒ เพื่อศึกษาท าความเข้าใจมาตรการทางกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรมี
องค์ประกอบอย่างไร 
                                                            

        ๒เมนกระปุก. (๒๕๕๗). ประโยชน์นา่รู้ที่ร่างกายได้รบัจากการขี่จักรยาน.[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : 
http://men.kapook.com/view๔๒๓๕๗.tml 

http://men.kapook.com/view42357.tml


๓ 

 

       ๒.๓ เพื่อจัดหมวดหมู่กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร 
       ๒.๔ เพื่อรวบรวมสังเคราะห์แยกแยะรูปแบบของสิทธิ์และมาตรการทางกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์และการ
เผยแพร่สิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรแก่ผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศให้ทราบ    
       ๒.๕ เพื่อน าไปสู่การปรับวัฒนธรรมจักยานที่รองรับสิทธิ์  
     
๓. สมมุติฐานของการศึกษา 
 
       ประชาชนผู้ใช้จักรยานยังขาดความเข้าใจถึงสิทธิ์  มาตรการทางกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ และการจัด
หมวดหมู่กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ จึงท าให้เมื่อเกิดปัญหาในกรณีมีการกระทบถึงสิทธิในการใช้จักรยานเป็น
พาหนะสัญจรบนท้องถนนอาทิการเกิดอุบัติเหตุในการศึกษาครั้งเพื่อจัดหมวดหมู่กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ของ
คนใช้จักรยานบนทางสัญจรรวบรวมสังเคราะห์แยกแยะรูปแบบของสิทธิ์และมาตรการทางกฎหมายที่คุ้มครอง
สิทธิ์และการเผยแพร่สิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรแก่ผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศให้ทราบเพื่อน าไปสู่การ
ปรับวัฒนธรรมจักยานที่รองรับสิทธิ์  
        
๔. ขอบเขตการการศึกษา 
        
       เป็นการศึกษาถึงสิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรและศึกษามาตรการทางกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์
ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรทั้งนี้การศึกษาจะอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
๒๕๕๐  ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง กฎหมายจราจร กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
กฎหมายประกันสังคม กฎหมายประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร 
 
๕. นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 
 ๕.๑ สิทธิ หมายถึง อ านาจหรือประโยชน์ที่กฎหมายให้ความคุ้มครองให ้
  ๕.๒ ทางสัญจร   หมายถึง  ถนนหนทาง,ทาง,เส้นทาง 
        ๕.๓ จักรยาน หมายถงึ ยานพาหนะประเภทรถที่มีล้อ ๒ ล้อ ล้อหนึ่งอยู่ข้างหน้าและอีกล้อหนึ่งอยู่ข้าง
หลัง มีโครงเหล็กเช่ือมล้อหนา้กับล้อหลัง มีคันบังคับด้วยมือติดตั้งอยู่บนล้อหน้า ขับเคลื่อนด้วยก าลังคนผู้ขี่ซึ่ง
ใช้เท้าถีบบันไดรถให้วิ่ง เรียกว่า จักรยานสองล้อ ถ้ามี ๓ ล้อ เรียกว่า จักรยานสามล้อ 
 ๕.๔ มาตรการทางกฎหมายหมายถึง วิธีการทางกฎหมาย  
 ๕.๕ วัฒนธรรมจักยานหมายถึง พฤติกรรมการใช้จักรยานเป็นประจ า  
 
๖. วิธีด าเนินการศึกษา 
 
       การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ(Documentary research)โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา 
บทความวิชาการ งานวิจัย วารสาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านกฎหมาย  เครือข่าย Internet และข้อมูลที่ได้
จากผู้เช่ียวชาญสรุปเนื้อหาที่จะศึกษาได้ดังนี้  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99


๔ 

 

       สิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรและมาตรการทางกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทาง
สัญจรทั้งนี้การศึกษาจะอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐  ประมวลกฎหมาย
อาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง กฎหมายจราจร กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กฎหมายประกันสังคม 
กฎหมายประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร 
       การรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ได้แก่เอกสาร ต ารา บทความวิชาการ งานวิจัย วารสาร กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและผู้เช่ียวชาญการวิเคราะห์ผลเป็นเชิงคุณภาพใช้วิธีการบรรยายเชิงพรรณา   
 
 ๗. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 
 
       ๗.๑ ท าให้ทราบถึงสิทธิ์ หลักการแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร 
       ๗.๒ ท าให้ทราบมาตรการทางกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร 
       ๗.๓ การจัดหมวดหมู่กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร 
       ๗.๔ ได้รวบรวมรูปแบบของสิทธิ์และมาตรการทางกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์และการเผยแพร่สิทธิ์ของคน
ใช้จักรยานบนทางสัญจรแก่ผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศให้ทราบ    
       ๗.๕ น าไปสู่การปรับวัฒนธรรมจักยานที่รองรบัสิทธิ ์ 
 
 
 

 

 

     
 



๖ 

 

บทที่  ๒ 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
๑. แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพโดยทั่วไป๑ 
 
       สิทธิและเสรีภาพเป็นแนวคิดที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้จะเห็นได้
จากรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศประชาธิปไตยทั้งหลาย ทุกประเทศจะต้องมี
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้ตัวอย่าง เช่น กฎหมายพื้นฐานของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมันนี้ได้บัญญัติให้หมวดที่  ๑  เป็นหมวดว่าด้วยสิทธขิั้นฐาน ค าประกาศสิทธิมนุษยชน
และพลเมืองลงวันที่  ๒๖ สิงหาคม ค.ศ. ๑๗๘๙ ซึ่งรัฐธรรมนูญนั้นไดบ้ัญญัติในมาตรา ๑๖ ว่าสังคมใด
ไม่มีการให้หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพหรือไม่มีการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตยจะถือ
ว่ามีรัฐธรรมนูญไม่ได ้ 
       สิทธิต่างๆ มีมากมายจ าแนกได้หลายประเภท ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเสียก่อนว่าสิทธิ
เหล่านั้นอาจแบ่งเป็นประเภทใดได้บ้างมีลักษณะเช่นใด 
       เนื่องจากมักจะมีการใช้ค าว่า “สิทธิ” และ เสรีภาพ ควบคู่กันไปเสมอ นอกจากนั้นสิทธิและ
เสรีภาพยังมคีวามเกี่ยวข้องกันอยา่งยิ่งด้วยฉะนั้นในการท าความเข้าใจจึงอธิบายควบคู่กันไปทั้งสองค า 
 
       ๑.๑ ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 
  ๑.๑.๑ ความหมายของสิทธิ  
                      ในทางวิชาการได้มีผู้ให้ความหมายของ “สิทธิ” เอาไว้ว่า สิทธิ คือประโยชน์ที่
กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้กล่าวคือเป็นประโยชน์ที่กฎหมาย คุ้มครอง  คือคุ้มครองมีให้มีการ
ละเมิดสิทธิ รวมทั้งบังคับให้เป็นไปตามสิทธิในกรณีที่มีการละเมิดด้วย 
             อนึ่ง ความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัยนั้นเป็นความเห็นที่สอดคล้อง
กับความเห็นของรูดอล์ ฟอน เยียริ่ง (Rudolf von Jhering)  นักกฎหมายชาวเยอรมัน โดย
ศาสตราจารย์  ดร.หยุด แสงอุทัยกล่าวอีกว่าการให้ความหมายเช่นนี้เน้นหนักไปที่วัตถุประสงค์ของ
สิทธิกฎหมายให้อ านาจของบุคคลที่จะมีเจตจ านงก็เพื่อประโยชน์อย่ างใดอย่างหนึ่งซึ่งบุคคลมุ่ง
ประสงค ์
          ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.วรพจน์ วิศรุพิชญ์ ได้ให้ความหายของ สิทธิ เอาไว้ว่าสิทธิคือ
อ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลหนึ่งในอันที่จะกระท าการเกี่ยวข้องกับทรัพย์หรือบุคคลอื่น เป็น
ต้นว่าอ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลหนึ่งในอันที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นอีกคนหนึ่งหรือหลายคน

                                                            

       ๑บรรเจิด  สิงคะเนติ และคณะ. (๒๕๕๔). ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรอง และ
คุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to privacy).กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาต.ิหน้า. ๗-๑๕. 

 

http://library.nhrc.or.th/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.%20%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://library.nhrc.or.th/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.%20%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


๗ 

 

กระท าการบางอย่างบางประการให้เกิดประโยชน์แก่ตน หรือให้ละเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เป็นต้น 
 รองศาสตราจารย์  ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ ได้ให้ความหมายของ  สิทธิ  เอาไว้ว่า 
สิทธิในความหมายทั่วไป หมายถึง อ านาจที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้
บุคคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสิทธิที่ก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้
บุคคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นด้วย ส่วนสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญนั้น หมายถึง อ านาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้การรับรองคุ้มครอง
แก่ปัจเจกบุคคลในอันที่จะกระท าการใด หรือไม่กระท าการใด การให้อ านาจแก่ปัจเจกชน ดังกล่าว ได้
ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะได้ให้บุคคลได้แทรกแซงการใช้รัฐธรรมนูญของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรียกร้องต่อองค์กรของรัฐมิให้แทรกแซงขอบเขตแห่งสิทธิของตน ในบางกรณีการรับรองดังกล่าวได้แก่
ให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้รัฐกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย 
 จากการให้ความหมายต่างๆ ข้างต้น อาจสรุปลักษณะส าคญัของสิทธิได้ ดังต่อไปน้ี  
                     ๑) สิทธิอาจเป็นทั้ง ประโยชน์ หรือ อ านาจ ฝุายที่ให้ ความเห็นว่าสิทธิเป็น 
“ประโยชน”์ นั้น พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของสิทธิเป็นไปก็เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลมุ่ง
หมาย ส่วนฝุายที่ให้ความเห็นว่าสิทธิเป็น อ านาจ  ได้กล่าวว่าสิทธิเป็นอ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่
บุคคล เป็นการมองในแง่เนื้อหา ( inhalt )ของสิทธ ิ
                   อนึ่ง หากพิจารณาว่าสิทธิเป็นอ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้ว
ถ้ากฎหมายได้รับรองเอาไว้บุคคลจะมีสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของสิทธิที่
ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่ก าเนิด  โดยไม่ขึ้นอยู่กับเขตแดนหรือระบบกฎหมายใดๆ หรือที่เรียกว่าสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป 
                     ๒) สิทธิเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของสิทธิที่  กล่าวคือ สิทธินั้น ผู้ทรงสิทธิย่อมสามารถที่
จะตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่ก็ได้ หรืออาจให้ผู้อื่นใช้แทนก็ได้ซึ่งกรณีการให้ผู้อื่นใช้สิทธิแทนนี้มักพบใน
กฎหมายแพ่งเช่น เรื่องตัวการตัวแทน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล เป็นต้น 
                     ๓) สิทธิเรียกร้องให้บุคคลอื่นมีหน้าที่เคารพต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธินั้นๆ กล่าวคือใน
การใช้สิทธิต่างๆนั้น ผู้ทรงสิทธิย่อมจะเรียกร้องให้บุคคลอื่นกระท าการตามที่ตนมีสิทธิอยู่เช่น ให้
กระท าการให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ทรงสิทธิ  งดเว้นกระท าการที่ผู้ทรงสิทธิอยู่ เช่น ให้กระท าการให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ทรงสิทธิ งดเว้นกระท าการที่ผู้ทรงสิทธิต้องการ หรืองดเว้นกระท าการในอันที่จะล่วง
ละเมิดการใช้สิทธิย่อมคู่กับหน้าที่เสมอ 
             ๑.๑.๒ ความหมายของเสรีภาพ 
                      ในทางวิชาการ ได้มีผู้ใหค้วามหมายของ “เสรีภาพ” ไว้ดังนี้ 
            ค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ค.ศ.๑๗๘๙ ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่เป็นผลมาจากการอภิวัฒนใ์หญ่เปลี่ยนแปลงการปกครองในฝรั่งเศส ได้ให้ความหมายของเสรีภาพใน
มาตร  ๔ ซึ่งบัญญัติว่า  เสรีภาพก็คือความสามารถที่จะกระท าการใดก็ได้ที่ไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น  
ดังนั้นการใช้สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนจะมีก็แต่เพียงข้อจ ากัดเฉพาะที่ต้องยอมให้สมาชิก
อื่นของสังคมสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน ข้อจ ากัดเช่นว่านี้จะก าหนดขึ้นได้ก็โดยบทกฎหมาย
เท่านั้น 



๘ 

 

                    ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ กล่าวว่า  เสรีภาพ คือ อ านาจของ
บุคคลในอันที่จะก าหนดตนเองโดยอ านาจนี้บุคคลย่อมเลือกวิถีชีวิตของตนได้ด้วยตนเองตามใจ
ปรารถนา บุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมมีเสรีภาพอยู่ตราบเท่าที่เขาไม่ถูกบังคับให้ได้ด้วยตนเองตามใจ
ปรารถนา  บุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมมีเสรีภาพอยู่ตราบเท่าที่เขาไม่ถูกบังคับให้กระท าในสิ่งที่เขาไม่
ประสงค์จะกระท าและไมถู่กหน่วงเหนี่ยวขัดขวางไม่ให้กระท าในสิ่งที่เขาประสงค์จะกระท า 
                    รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ ได้ให้ความหมายของ เสรีภาพ เอาไว้ว่า
เสรีภาพ หมายถึง สภาพการณ์ที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความ
ประสงค์ของตน เสรีภาพจึงหมายถึง อ านาจในการก าหนดตนเองโดยอิสระของบุคคลที่จะกระท าการ
ใดหรือไม่กระท าอันเป็นอ านาจที่มีเหนือตนเอง 
                    จากความของ เสรีภาพ  ตามที่ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ข้างต้นอาจสรุปได้ว่าเสรีภาพ
หมายถึงสภาพการณ์ที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความประสงค์ของ
ตนเสรีภาพจึงหมายถึง อ านาจในการก าหนดตนเองโดยอิสระชองบุคคลที่จะกระท าการใดหรือไม่
กระท าการใดอันเป็นอ านาจที่มีเหนือตนเอง 
                    จากความหมายของ เสรีภาพ ตามที่ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ข้างตน อาจสรุปได้ว่า
เสรีภาพ หมายถึง การที่บุคคลใดๆ อาจจะกระการหรือไม่กระการใดก็ได้ตามความประสงค์และสมัคร
ใจปราศจากการบังขู่เข็ญให้ต้องกระท าการหรือไม่กระท าการจากบุคคลภายนอก 
             ๑.๑.๓ ความแตกต่างระหว่างสิทธิและเสรีภาพ 
                     สิทธิและเสรีภาพเป็นค าที่มีการใช้ควบคู่กันเสมอ   อย่างไรก็ตาม สิทธิและเสรีภาพมี
ความแตกต่างกัน คือ  
                     สิทธิเป็นประโยชน์ในเรื่องที่บุคคลชอบที่จะเรียกร้องเอาจากบุคคลอื่นหากการ
เรียกร้องนั้นเป็นการเรียกร้องเอาจากรัฐ สิทธินั้นก็เป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชนหรือสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญหรือหากพิจารณาถึงวิธีการ สิทธินั้นเป็นสิ่งที่ต้อง ใช้เช่นการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้อื่นช าระ
หนี้ทางแพ่ง หรือสิทธิเลือกตั้ง เป็นเรื่องที่จะเห็นว่าผู้ทรงสิทธินั้นจะต้องด าเนินการบางประการเพื่อใช้
สิทธินั้น 
   ส่วนเสรีภาพ คือ ประโยชน์ในลักษณะที่บุคคลจะกระท าการใดๆ โดยไม่ถูกบังคับ
หรือตกอยู่ภายใต้อาณัติ อันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเรียกร้อง หรือด าเนินการเพื่อใช้ แต่เสรีภาพนั้นจะส่งผลให้
บุคคลผู้ทรงเสรีภาพนั้นปลอดจากการถูกบังคับให้กระท าหรือไม่กระท าการอยู่แล้ว ตลอดเวลาที่ยังมี
เสรีภาพนั้นคุ้มครองอยู่อย่างไรก็ตามเสรีภาพก็ก่อให้เกิดสิทธิเช่นกันอาจเรียกได้ว่าสิทธิในเสรีภาพ  
กล่าวคือ เสรีภาพนั้นก่อให้เกิดสิทธิในการที่จะเรียกร้องมิให้บุคคลอื่นหรือรัฐกระท าการอันเป็นการ
ลิดรอนเสรีภาพนั้นได้ และหากมีการลิตรอนเสรีภาพผู้ทรงเสรีภาพย่อมมีสิทธิในการร้องขอหรือ
เยียวยาเพื่อยุติการลิดรอนเสรีภาพนั้น นอกจากนั้น เสรีภาพยังก่อให้เกิดสิทธิที่จะ  “เรียกร้อง” มิให้
บุคคลอื่นหรือรัฐกระท าการอันเป็นการลิดรอนเสรีภาพนั้นได้ และหากมีการลิดรอนเสรีภาพ ผู้ทรง
เสรีภาพย่อมมีสิทธิในการร้องขอหรือเยียวยาเพื่อยุติการลิดรอนเสรีภาพนั้น นอกจากนั้น เสรีภาพยัง
ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นเคารพในเสรีภาพดังกล่าวโดยบุคคลอื่นย่อมเกิดหน้าที่ในการที่จะ
ไม่ไปกระท าการใดๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเป็นการเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ของผู้ทรงสิทธ ิ
        



๙ 

 

       ๑.๒ ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ 
             ในที่นี้ ขอแบ่งประเภทของสิทธิเละเสรีภาพโดย ๒ วิธี คือ ๑)แบ่งตามแนวคลาสสิก ของ
เยอรมัน และ ๒)แบ่งโดยพิจารณาจากผู้ทรงสิทธิ ์
             ๑.๒.๑ การแบ่งประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามแนวคลาสสิกของเยอรมัน 
                     Geor  Jellinek  นักกฎหมายมหาชนชาวเยอรมันในช่วงต้นศตวรรษที่๒๐เป็นผู้ที่
เสนอแนวคิดในการแบ่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว โดยอาศัยลักษณะของการใช้สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเกณฑ์พิจารณา ท าให้สามารถเข้าใจพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพแต่
ละประเภทว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไรและการที่จะท าให้บรรลุความมุ่งหมายของสิทธิและเสรีภาพแต่ละ
ประเภทของรัฐจะต้องด าเนินการอย่างไร 
                     Geor  Jellinek  ได้แบ่งสิทธิและเสรีภาพออกเป็น ๓ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
                     ๑.๒.๑.๑ สิทธิในเชิงปฏิเสธ(Status  Negativus) 
                                สิทธิในเชิงปฏิเสธ (Status  Negativus)หมายถึง กลุ่มของสิทธิและ
เสรีภาพที่การใช้สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลจะต้องปราศจากการเข้าแทรกแซงใดๆของรัฐ การ
ใช้สิทธิและเสรีภาพประเภทนี้เป็นเรื่องที่ปัจเจกบุคคลสามารถด าเนินการได้เองโดยรัฐไม่จ าต้องเข้ามา
ด าเนินการใดๆ สิทธิและเสรีภาพประเภทนี้เป็นสิทธิและเสรีภาพที่ปฏิเสธอ านาจรัฐ สิทธิและเสรีภาพ
ในกลุ่มนี้แสดงออกมาในรูปของสิทธิในการปูองกัน(Abwehrrecht)อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของ
ปัจเจกบุคคลดังกล่าวนี้ ปัจเจกบุคคลอาจเรียกร้องให้มีการแก้ไขเยียวยาจากรัฐได้ในกรณีทีมีการ
แทรกแซงหรือละเมิดจากรัฐหรืออาจเรียกร้องให้รัฐละเว้นจากการกระท าดังกล่าวได้  
                               อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าสิทธิในเชิงปฏิเสธมีลักษณะเป็นสิทธิปัดปูองการก้าว
ก่ายของอ านาจรัฐเพื่อปกปูองขอบเขตเสรีภาพของบุคคล 
         ตัวอย่างของสิทธิในเชิงปฏิเสธตามรัฐธรรมนูญไทย ได้แก่ เสรีภาพในชีวิต
และร่างกายเสรีภาพในการถือศาสนา เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการสื่อสาร เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น เสรีภาพในทางวิชาการ เป็นต้น 
                    ๑.๒.๑.๒ สิทธิในเชิงเรียกร้อง(Status Positivus) 
                                สิทธิในเชิงเรียกร้อง (Status Positivus)หมายถึง กลุ่มของสิทธิที่การใช้
สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมิอาจจะบรรลุความมุ่งหมายได้หากปราศจากการเข้ามาด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งจากรัฐ สิทธิและเสรีภาพประเภทนี้แสดงออกมาในรูปของสิทธิที่เรียกว่า “สิทธิ
เรียกร้อง“ นอกจากนั้น สิทธิเรียกร้องที่ว่านี้เป็นสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายมหาชนให้รัฐด าเนินการ 
เพื่อประโยชน์ของปัจเจกบุคคลเอง” โดยตามทัศนะของ Jellinek  แล้ว สิทธิที่เป็นศูนย์กลางของสิทธิ
ประเภทนี้คือสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
                      ตัวอย่างของสิทธิในเชิงเรียกร้องตามรัฐธรรมนูญไทย ได้แก่ สิทธิในการ
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข สิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษา
อบรมจากรัฐของเด็กและเยาวชน สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งมีอายุเกินสิบหกปี 
สิทธิที่จะได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐของผู้พิการ สิทธิที่
จะใช้สิทธิทางศาล  เป็นต้น 
                    ๑.๒.๑.๓ สิทธิกระท าการ(Status activus) 



๑๐ 

 

                                สิทธิกระท า(Status activus)หมายถึง กลุ่มของสิทธิที่ปัจเจกบุคคลใช้สิทธิ
ของตนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเจตจ านงทางการเมือง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรของ
รัฐ สิทธิและเสรีภาพประเภทนี้ได้มีการบัญญัติรับรองออกมาในรูปของ “สิทธิพลเมือง” ซึ่งจ ากัดให้
เฉพาะพลเมืองของรฐัเท่านั้น 
                                ลักษณะเด่นของสิทธิประเภทนี้ คือ สิทธิประเภทนี้เป็นสถานภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้ทรงสิทธิสามารถเปลี่ยนสถานภาพทางกฎหมายของตนได้โดยอาศัยพฤติกรรมของตนเอง 
ด้วยเหตุนี้เอง ในทางวิชาการจึงจัดให้สิทธิเลือกตั้งและการลงมติเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิประเภทนี้ 
เพราะในการลงมตินั้นย่อมถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิในการเปลี่ยนแปลงเจตจ านงที่เป็นบรรทัดฐาน
ส าหรับองคก์รที่จัดให้มีการลงมตินั้น 
                                ตัวอย่างของสิทธิกระท าการตามรัฐธรรมนูญไทย ได้แก่ สิทธิเลือกตั้ง สิทธิ
ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง สิทธิในการสมัครรับราชการ สิทธิในการจัดต้ังพรรคการเมือง เป็นต้น 
             ๑.๒.๒ การแบ่งประเภทของสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากผู้ทรงสิทธิ 
                      ในการแบ่งประเภทของสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากผู้ทรงสิทธินี้ จะพิจารณา
ว่าบุคคลใดบางที่จะได้รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ กล่าวคือ สิทธิและเสรีภาพต่างๆ นั้น
อาจมีผู้ทรงสิทธิได้แตกต่างกัน สิทธิและเสรีภาพบางประเภท บุคคลทุกๆ คนโดยไม่จ าเป็นต้องเป็น
พลเมืองเฉพาะของรัฐใดรัฐหนึ่งก็สามารถที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิได้ ในทางตรงกันข้าม สิทธิและเสรีภาพ
บางประเภทจะจ ากัดเฉพาะบุคคลที่เป็นพลเมืองของรัฐนั้นๆ เท่านั้นที่สามารถเป็นผู้ทรงสิทธิได ้
                      ๑.๒.๒.๑ สิทธิมนุษยชน 
                                  สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิที่รัฐธรรมนูญมุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่
ทุกๆ คนโดยขอบเขตอ านาจรัฐที่ใช้รัฐธรรมนูญของประเทศนั้น บุคคลนั้นย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญนั้นๆ ด้วย สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิด้วยเหตุผลแต่เพียงอย่างเดียวว่า
เพราะเขาเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้น มนุษย์ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีรัฐ
เกิดขึ้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดและไม่อาจถูกพรากไปจาก
ตัวมนุษย์ได้โดยไม่เป็นการท าลายความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้นๆ 
                                  ตัวอย่างของสิทธิมนุษยชน ได้แก่ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในทางศาสนา เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นสิทธิในทรัพย์สิน เสรภีาพในเคหสถาน เสรีภาพในทางศาสนา เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นสิทธิในทรัพย์สิน เสรภีาพในการแสดงเจตนา เป็นต้น 
                                   สิทธิมนุษยชนมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยปรากฏในลักษณะ
ของกฎหมายธรรมชาติ   ตัวอย่างเช่น ส านักสโตอิก(Stoic)ได้ยอมรับในความเท่าเทียมกันของมนุษย์
ทุกคนโดยไม่มีเหตุแห่งความแตกต่างใดๆ ซึ่งความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ดังกล่าวมีลักษณะ
เช่นเดียวกับสิทธิมนุษยชนที่มนุษย์ทุกคนได้รับความคุ้มครองโดยไม่มีข้อจ ากัดด้านความแตกต่างใดๆ
จนกระทั่งในศตวรรษที่ ๑๘ ซึ่งเป็นยุคที่ส านักกฎหมายธรรมชาติได้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งแนวคิด
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนก็ได้เฟื่องฟูเช่นกัน โดยปรากฏควบคู่กับทฤษฎีสัญญาประชาคมที่มักจะสงวน
สิทธิบางประเภทเอาไว้มิให้ผู้ปกครองใช้อ านาจล่วงละเมิดในสิทธิเหล่านี้ของประชาชนผู้ตกลงท า
สัญญาประชาคมได้ ตัวอย่างเช่น ทฤษฎีสัญญาประชาคมของจอห์น ล๊อค (Jon  locke)ได้กล่าวว่า



๑๑ 

 

มนุษย์ได้ตกลงท าสัญญาประชาคมโอนอ านาจปกครองให้ผู้ปกครองใช้อ านาจ  เพื่อคุ้มครองชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สินของมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพดีกว่าที่มนุษย์แต่ละคนจะท าได้เองตามธรรมชาติ 
อย่างไรก็ตาม มนุษย์เหล่านั้นผู้ตกลงท าสัญญาประชาคมก็มิได้โอนสิทธิในชีวิตร่างกาย เสรีภาพและ
ทรัพย์สินให้แก่ผู้ปกครองด้วย ผู้ปกครองจึงไม่อาจใช้อ านาจล่วงละเมิดในสิทธิต่างๆ เหล่านี้และหาก
ผู้ปกครองฝุาฝืน มนุษย์ที่อยู่ภายใต้ปกครองก็ไม่จ าต้องเชื่อฟังผู้ปกครองต่อไป สิทธิต่างๆ ที่ผู้ปกครอง
ไม่อาจก้าวล่วงได้เหล่าน้ีก็คือสิทธิมนุษยชนน่ันเอง 
                                 จากแนวคิดของส านักกฎหมายธรรมชาติอาจสรุปได้ว่าสิทธิมนุษยชนของ
บุคคลทุกคนเป็นสิทธิติดตัวกับความเป็นมนุษย์ตามธรรมชาติอันท าให้สังคมต้องให้การยอมรับและ
สิทธิดังกล่าวได้ว่าเป็นสิทธิที่ไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กันได ้
                     ๑.๒.๒.๒ สิทธิพลเมือง 
                                 สิทธิพลเมือง หมายถึง สิทธิที่รัฐธรรมนูญมุ่งที่จะให้ความคุ้มครองเฉพาะ
บุคคลที่เป็นพลเมืองของรัฐเท่าน้ัน 
                                ๑) แนวคิดสิทธิพลเมือง๒ 
                                     เนื่องจากสิทธพิลเมืองมีลักษณะเป็นสิทธิที่จ ากัดให้เฉพาะพลเมืองของ
แต่ละรัฐเท่านั้น ฉะนั้น จึงขออธิบายเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองอย่างละเอียดเพราะสิทธิพลเมืองได้ถูกจ ากัด
ไว้เฉพาะพลเมืองของแต่ละรัฐเช่นกัน 
                                   (๑) ความหมายของสิทธิพลเมือง 
                                        สิทธิพลเมือง หมายถึง สิทธิที่รัฐธรรมนูญมุ่งที่จะให้ความคุ้มครอง
เฉพาะบุคคลที่เป็นพลเมืองของรัฐเท่านั้น มักจะเป็นสิทธิและเสรีภาพในการที่จะเข้ามีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างเจตนารมณ์ของรัฐหรืออีกนัยหนึ่งก็คือสิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองต่างๆ ฉะนั้น
บุคคลต่างชาติจึงไม่เป็นผู้ทรงสิทธิพลเมือง 
                                        ตัวอย่างของสิทธิพลเมือง ได้แก่ เสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งเป็น
พรรคการเมือง เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อด าเนินกิจการในทาง
การเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้น สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิทธิเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบประปราศจากอาวุธ สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ สิทธิในการเข้ารับ
ราชการ เสรีภาพในการประกอบอาชีพ เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ เป็นต้น 
                                    (๒) ความเป็นมาของแนวคิดเรื่องสิทธิพลเมือง 
                                         ก) ความเป็นมาของแนวคิดเรื่องสทิธิพลเมืองในฝรั่งเศส 
                                           หากจะกล่าวถึงความเป็นมาของสิทธิพลเมืองในฝรั่งเศสคงไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องเริ่มต้นที่ค าประประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.๑๗๘๙ 
                                           ก่อนการอภิวัฒน์ใหญ่เมื่อ ค.ศ.๑๗๘๐ ฝรั่งเศสอยู่ในสถานการณ์
ที่ไม่ปกติ เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจไม่มีเงินในท้องพระคลังจนท าให้พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๖ ต้องเรียก
ประชุมสภาฐานันดร ซึ่งประกอบด้วยพระ ขุนนาง และฐานันดรที่สาม เพื่อให้ความเห็นชอบในการ
เก็บเงินเข้าท้องพระคลังเพิ่มอย่างไรก็ตามพวกพระและขุนนางไม่ยอมประชุมร่วมกับพวกชนชั้นกลาง 
                                                            

            
๒

 บรรเจิด สิงคะเนติและคณะ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑, น.๑๖-๒๕. 



๑๒ 

 

ฐานันดรที่สามจึงได้แยกไปประชุมกันเองและได้เปลี่ยนชื่อจากฐานันดรที่สามเป็น สภาแห่งชาติ โดย
ก าหนดให้การเก็บภาษีใดๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากสภาแห่งชาติเสียก่อน การกระท าดังกล่าว
ท าให้พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๖ ไม่พอใจจึงรับสั่งให้การกระท าทั้งหมดที่ฐานันดรที่สามท าขึ้นเป็นโมฆะและ
สั่งให้ฐานันดรที่สามมาประชุมกับพระองค์แต่ก็ไม่มีผู้ใดท าตามพระองค์จึงได้สั่งให้ทหารล้อมเมือง 
ปารีส เหตุการณ์นี้จึงท าให้มุติเยร์ซึ่งเป็นสมาชิกของฐานันดรที่สามเสนอให้ต้องมีการประกาศรับรอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวฝรั่งเศสเพื่อเป็นหลักการพื้นฐานให้แก่สังคมและให้แก่รัฐธรรมนูญ
ซึ่งได้สาบานว่าร่างให้สมบูรณ์ให้ได้ 
                       ต่อมาเมื่อมีการอภิวัฒน์ใหญ่ในวันที่  ๑๔ กรกฎาคม ค.ศ.
๑๗๘๙ ได้มีการเสนอให้มีการร่างค าประกาศว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนก่อนที่จะร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับแรกเสียอีก ในที่สุดก็ได้มีการร่างค าประกาศจนกลายเป็นค าประกาศว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนและพลเมืองและประกาศรับรองในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ค.ศ.๑๗๘๙  
                                             เนื้อหาของค าประกาศประกอบไปด้วยการรับรองสิทธิมนุษยชน 
การรับรองสิทธิพลเมือง และการรับรองหลักการขององค์กรทางการเมือง จึงอาจกล่าวได้ว่าค า
ประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.๑๗๘๙ เป็นจุดเริ่มต้นของการรับรองสิทธิพลเมืองใน
ฝรั่งเศสเป็นต้นแบบของการรับรองสิทธิเสรีภาพของประเทศต่างๆ ทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงแนวคิดและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในการรับรองสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ 
                      พัฒนาการของแนวคิดเก่ียวกับสิทธิพลเมืองในฝรั่งเศสหลังจากที่
ได้มีการร่างค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง อาจสรปุได้ดังต่อไปนี้ 
                                   ตามรัฐธรรมนูญฉบับลงวันที่  ๓ กันยายน ค.ศ.๑๗๘๙ ซึ่งเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศได้ถูกน าหลักการในค าประกาศฯ มาบัญญัติเป็นมาตราต่างๆ ใน
รัฐธรรมนูญและภายหลังก็ได้ถูกน าหลักการในค าประกาศฯ  มาบัญญัติในรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสอีก  
กล่าวอีกรัฐธรรมนูญ ค.ศ.๑๗๙๙ ได้ขยายสิทธิส่วนของประชาชนจาก  ๑๗ มาตราตามค าประกาศฯ 
เป็น ๓๕ มาตรารัฐธรรมนูญ ค.ศ.๑๘๔๘ ให้ความส าคัญแก่ค าประกาศฯ ว่ามีอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของรัฐ
และในรายละเอียดเรื่องสิทธิได้ให้ความคุ้มครองเฉพาะสิทธิพลเมืองเท่านั้น รัฐธรรมนูญ ค.ศ.๑๙๔๖ 
ได้กลับมารับรองค าประกาศฯ ทั้งหมด 
                                           ส่วนรัฐธรรม ค.ศ.๑๙๕๘ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นก็ได้
ยืนยันถึงความเกี่ยวข้องกับค าประกาศฯ ฉบับนี้ทั้งฉบับ โดยสถานะทางกฎหมายเรื่องความเกี่ยวข้อง
ระหว่างค าประกาศฯ และรัฐธรรมนูญ เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการว่าค าประกาศสิทธิมนุษยชนและ
พลเมือง ค.ศ. ๑๗๘๙ มีฐานะเป็นรัฐธรรมนูญเช่นกัน 

                                   ข) ความเป็นมาของแนวคิดเรื่องสิทธิพลเมืองในเยอรมนี 
                                     การจะกล่าวถึงความเป็นมาของสิทธิพลเมืองในเยอรมนีอาจจะ

ต้องเริ่มต้นที่การร่างรัฐธรรมนูญที่โบสถ์เพาล(PAULKICHE)  เมื่อปี  ค.ศ.๑๘๔๘ อย่างไรก็ตาม มีข้อที่
ต้องท าความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าค าว่า “สิทธิพลเมือง” นั้น อาจจะใกล้เคียงกับค าอื่นๆ เช่น “สิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญ” สิทธิของปัจเจกบุคล” “สิทธิขั้นพื้นฐาน” ดังนั้น สิ่งใดจะจัดว่าเป็นสิทธิพลเมือง
หรือไม่จะต้องพิจารณาจากความหมายที่แท้จริงยิ่งกว่าข้อแตกต่างทางภาษา ทั้งนี้เพราะความแตกต่าง
ระหว่างศัพท์บางค านั้นเป็นผลพวงมาจากวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในขณะที่บางค านั้นเป็นความ



๑๓ 

 

แตกต่างทางด้านเนื้อหา  ดังนั้นไม่ว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศจะเลือกใช้ศัพท์ใด เมื่อ
พิจารณาในแง่เนื้อหาแล้วก็เป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองที่ถูกน ามาใช้เป็นหลักประกันส าหรับสถานภาพทาง
กฎหมายของมนุษย์และพลเมืองของรัฐ ส าหรับเยอรมนีแล้วตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ ๑๙ เป็นต้นมา 
ในทางวิชาการเยอรมันนีเริ่มจะใช้ศัพท์ส าหรับ สิทธิของพลเมืองที่ ได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญ” ไปในทางเดียวกันว่า “สิทธิขั้นพื้นฐาน” 

                                     ความเป็นมาของสิทธิพลเมืองในเยอรมนีมีดังต่อไปนี ้
                                     ใ นกา รยกร่ า ง รั ฐ ธ ร รมนูญของปัญญาชนที่ โ บสถ์ เ พ าล

(Paulkirche)ณ เมืองแฟรงก์เฟิร์ด(Frank  am Main)ปรากฏว่าสมาชิกในที่ประชุมส่วนใหญ่มิได้
ยอมรับแนวคิดเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะที่เป็นสิทธิที่มีมาก่อนการเกิดขึ้นของรัฐ โดยเห็นว่า สิทธิ
ขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิแห่งรัฐที่เกิดขึ้นโดยฝุายนิติบัญญัติ เป็นสิทธิส าหรับชาวเยอรมันเท่านั้น ไม่ใช่สิทธิ
ของมนุษย์โดยทั่วไป(สิทธิมนุษยชน)และแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมิได้ถูกประกาศใช้แต่การรับรอง
สิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เป็นต้นแบบในการบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญฉบับต่อๆ มา 

                                       รฐัธรรมนญูแห่งอาณาจักรเยอรมันลงวันที่  ๑๖ เมษายน ค.ศ.
๑๘๗๑ไมม่ีการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญของรัฐต่างๆ 
ในอาณาจักรได้รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานอยู่แล้วและเป็นในลักษณะเดิมคอืคุ้มครองเฉพาะชาวเยอรมัน
เท่านั้น 

                                     หลั งสงครามโลกครั้ งที่  ๑ ได้มีการจัดตั้ งสาธารณรัฐและ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์ขึ้น โดยได้ปรากฏหมวดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพว่า “สิทธิขั้นพื้นฐาน
และหน้าที่ขั้นพื้นฐานส าหรับชาวเยอรมัน” และภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ กฎหมายพื้นฐานซึ่งเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ได้แยกสิทธิขั้นพื้นฐานของชาวเยอรมันออกจากสิทธิมนุษยชน 

                                    จากความเป็นมาของสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งพิจารณาในแง่ผู้ทรงสิทธิ
แล้วจะจ ากัดเฉพาะชาวเยอรมันเท่านั้น  จะเห็นได้ตั้งแต่เริ่มมีข้อความคิดเกี่ยวกับสิทธิขั้นฐานเป็นต้น
มาสิทธดิังกล่าวได้จ ากัดไว้เฉพาะชาวเยอรมันแยกออกไปจากชาวต่างชาติ จึงอาจสรุปได้ว่าในเยอรมนี
ได้รับรองและยืนยันสิทธิที่จ ากัดเฉพาะแต่พลเมือง หรือที่อาจเรียกได้ว่าเป็นสิทธิพลเมืองมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

 
 

๒. ที่มาและความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 
       ส าหรับที่มาและความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไทยไดปรากฏเรื่องสิทธิและ
เสรีภาพชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ไดบัญญัติใหสิทธิและ
เสรีภาพตางๆไวอยางชัดแจงซึ่งในขณะนั้นไดมีการจัดท าปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหง 
สหประชาชาติ จึงมีการรับเอาหลักสิทธิมนุษยชนหรือหลักการสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยมาบัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญดวยความเปนมาของที่มา และหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจึง
เป็นเรื่องส าคัญที่จะท าใหทราบหลักการคุมครองของสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงทราบขอบเขตแหงสิทธิ
และเสรีภาพได 



๑๔ 

 

 
       ๒.๑ ที่มาของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

             นับตั้งแตป ๒๔๗๕ อันเป็นปที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งส าคัญของแผนดินมา
จนถึงปจจุบัน รัฐธรรมนูญแตละฉบับมีที่มาและสาระส าคัญของหลักการที่แตกตางกันขึ้นอยู่กับสถาน
การณของบานเมืองขณะจัดท ารัฐธรรมนูญ ท าให้ที่มาของรัฐธรรมนูญและความเขมขนของขอบเขต
สิทธิและเสรีภาพไมเทากัน ดังนั้น การจะทราบขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจึงตอง
พิจารณาจากค าปรารภของรัฐธรรมนูญแตละฉบับเป็นส าคัญกอนจะพิจารณาขอบเขตของสิทธิและ
เสรีภาพในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญบางฉบับเป็นเพียงการก าหนดกรอบของ
การใช้อ านาจของรัฐไว้เพียงชั่วคราว เช่นรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 
๒๔๗๕ ก าหนดเพียงเรื่องให้ราชอาณาจักรเป็นรัฐเดียวจะแบงแยกมไิดโ้ดยให้มีปกครองรูปแบบรัฐสภา
ที่มีสภาเดียวและมีพระมหากษัตริยเป็นพระประมุขและทรงใช้อ านาจอธิปไตยผานทางคณะราษฎร๓

ซึ่งแตกตางจากสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ ที่กล่าวกันว่ามี
การบัญญัติเรื่องสิทธิและเสรีภาพมากที่สุดฉบับหนึ่งที่ผู้ยกรางพยายามน าหลักการจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๑๑ และ ๒๕๑๗   มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยอ านาจอธิปไตย
เป็นของปวงชนชาวไทย 
             ส าหรับที่มาของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ มีที่มาเกิดจากเหตุการณพฤษภาทมิฬ   ซึ่งมีการเรียกรองของประชาชนเพ่ือโคนลมรัฐบาลของ
พลเอกสุจินดา  คราประยูร ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น และเมื่อมีรัฐบาลชั่วคราวของนาย
อานันท ปนยารชุนได้จัดให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งมี
นายมีชัย ฤชุพันธุ เป็นประธานคณะกรรมาธิการและนายทักษพล เจียมวิจิตรเป็นเลขานุการฯ มี
สาระส าคัญยึดมั่นในระบบรัฐสภาและก าหนดหลักอุดมการณของชาตไิว้เป็นสองประการ คือ ประเทศ
ไทยตองเป็นรูปแบบราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบงแยกมไิด ้และตองยึดมั่นในระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเป็นพระประมุข ต่อมาเมื่อนายชวน  หลีกภัยขึ้นมาด ารงต า
แหนง นายกรัฐมนตรี   ได้มีการให้มีการทบทวนโครงสรางระบบการปกครองเสียใหม โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย” (คพป.) ศึกษาแนวทางใน
การจัดท ารางรัฐธรรมนูญต่อมาได้มีค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า“คณะกรรมการ
ปฏิรูปการเมือง”(คปก.)เพื่อท าหนาที่ศึกษาและน าเสนอแนวทางต่อรัฐบาลการปฏิรูปการเมือง และมี
การเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและจัดท ารัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ โดยสภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งจัดท ารางรัฐธรรมนูญอยู่บนพื้นฐานของการก าหนดโครงสราง
และระบบใช้อ านาจรัฐเสียใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิควบคุมและตรวจสอบได้อยางแทจริง อันเป็น
การปองกันมิให้มีการใช้อ านาจการปกครองบานเมืองแสวงหาประโยชน์ให้แกตนเองและพวกพ้อง 
รวมทั้งค านึงถึงสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริงในกระบวนการทางการเมืองทุกขั้นตอน 
                                                            

        ๓เดโช  สวนานนท, แนวทางศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐,
(กรุงเทพมหานคร : วีทซีี คอมมิวนิเคชัน, ๒๕๔๑), หนา ๑๗.  
 



๑๕ 

 

ให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษยและได้รับการคุมครองจากการใช้อ านาจรัฐที่เกินเลยหรือไม
ชอบธรรม 
             การจัดท ารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งด าเนินการโดยสภาร
างรัฐธรรมนูญ   มีการพิจารณาอยางเป็นระบบและมีการกล่าวถึงสิทธิ  และเสรีภาพตางๆ โดยการ
เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายอยางกวางขวางจนถือได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิ
และเสรีภาพประชาชนชาวไทยมากที่สุดฉบับหนึ่ง โดยการพิจารณาคณะกรรมาธิการยกร าง
รัฐธรรมนูญไดย้กรางรัฐธรรมนูญเป็น ๒ ฉบับ คือ  
             รางฉบับแรก ใช้แนวคิดหลัก ๒ ประการ คือ สภาพปญหาที่เป็นอยู่ในประเทศไทยทฤษฎี
สิทธิเสรีภาพและตัวอยางรัฐธรรมนูญตางประเทศที่อาจน ามาปรับใช้กับรัฐธรรมนูญไทยได้สภาพ
ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญไดแ้ก 
             (๑) บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีเรื่องสิทธิเสรีภาพไม ครบถวนเพราะยึดถือหลักที่ว่า 
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ในขณะที่รัฐธรรมนูญสหรัฐฯถือว่าสิทธิเสรีภาพที่
ปรากฏในรัฐธรรมนูญเป็นกรณีตัวอยางเทานั้น 
             (๒) การขาดสภาพบังคับเพราะในรัฐธรรมนูญหมวดสิทธิเสรีภาพมักจะก าหนดต่อทายในแต
ละมาตราว่า ทั้งนี้รายละเอียดให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งมีผลท าให้ไมอาจกล่าวอางสิทธิเสรีภาพที่
บัญญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญโดยตรงได ้ 
             (๓) รัฐธรรมนูญมักรางโดยคนบางกลุมจึงไมค านึงถึงคนกลมุอื่นบางกลมุที่ไมสามารถใชส้ิทธิ
เสรีภาพไดเ้ทาเทียมกับบุคคลอื่น  
             คณะกรรมาธิการยกรางได้วางบททั่วไปว่าสิทธิเสรีภาพจะมีสถานะทางกฎหมายอยางไร 
แยกประเภทของสิทธเิสรีภาพโดยพิจารณาจากภารกิจของสิทธิเสรีภาพได้ ๒ ประเภท คือ ๑) สิทธิที่มี
มาแตก าเนิด (Basic right) หรือสิทธิขั้นมูลฐาน (Fundamental right) ๒) สิทธิที่เกิดขึ้นเพราะคนมา
รวมกันเป็นรัฐหรือสิทธิพลเมือง นอกจากนี้ ยังได้จัดเรียงล าดับความส าคัญของสิทธิเสรีภาพเพื่อ
ประโยชน์ในการตีความเมื่อสิทธิเสรีภาพขัดกัน ร่างบทบัญญัติหมวดสิทธิเสรีภาพให้สามารถพัฒนา
สิทธิเสรีภาพใหม่ๆ ได้ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ และค าประกาศสิทธิพลเมืองแตละคนของ
ฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๗๘๙ และวางหลักประกันสิทธิเสรีภาพโดยตามหัวข้อ ๑)กรณีเป็นสิทธิที่ส าคัญจะ
ก าหนดให้เป็นสิทธิโดยเด็ดขาด (สมบูรณ)   การจ ากัดสิทธินี้จะท าไมได้ สวนกรณีหัวข้อ ๒) กรณีเป็น 
สิทธิไมส าคัญมีการจ ากัดสิทธไิดแ้ตจะระบุรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการจัดท าสิทธิไวด้วย 
             รางฉบับที่สอง เสนอโดยนายพนัส ทัศนียานนท เนื้อหาโดยสวนใหญ  ไมตางไปจากราง
ฉบับแรกเพียงแตก าหนดให้แนวนโยบายแหงรัฐมีสภาพบังคับ 
             ก าหนดให้แนวนโยบายแหงรัฐมาจากหลักสิทธิเสรีภาพใน ๓ เรื่อง คือ เสรีภาพบุคคลใดจะ
มาลวงละเมิดเสรีภาพไมได ้สิทธิในสังคมเศรษฐกิจ ผู้มีสิทธิสามารถเรียกรองให้รัฐท าการให้เป็นไปตาม
สิทธินั้นได ้การน าเอาสิทธิในสังคมเศรษฐกิจมาบัญญัติไวใ้นหมวดสิทธิเสรีภาพมีผลให้สามารถฟองรอง
บังคับได้ แตหากน าไปบัญญัติไว้ในแนวนโยบายแหงรัฐไมอาจฟองได้แตมีสภาพบังคับทางการเมือง 
และไดม้อบหมายให้รวมหลักการของทั้งสองรางโดยแนวนโยบายแหงรัฐเรื่องใดมีความจ าเป็นที่จะให้มี
สภาพบังคับอาจจัดให้เป็นสิทธิ (บัญญัติไว้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ) สวนเรื่องใดมีความจ าเป็นแตไมอาจ



๑๖ 

 

รับภาระได้ก็ให้เป็นนโยบายแหงรัฐ และให้แยกสิทธิทางอาญาไปไว้ในหมวด ๘ ศาลและเจ้าพนักงาน
ในกระบวนการยุติธรรม 
             ส าหรับการรางบทบัญญัติในสวนสิทธิเสรีภาพนั้น คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้แยกประเภท
ของสิทธิและเสรีภาพออกเป็น ๓ สวน คือ บททั่วไป สิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐาน สิทธิและเสรีภาพ
ของพลเมือง ซึ่งบทสรุปของคณะท างานฯ ไดแ้ยกเรื่องสิทธิเสรีภาพออกเป็น ๒ ประเภท คือ  
             ประเภทแรก สิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐาน เป็นสิทธิที่ส าคัญยิ่งซึ่งบุคคลมีมาตั้งแตเกิดเช่นสิทธิ
เสรีภาพในรางกายชีวิต การนับถือศาสนา และสิทธิในความเป็นสวนตัว เป็นตน 
             ประเภทที่สอง สิทธิเสรีภาพของพลเมือง เป็นสิทธิที่ไดม้าเพราะการเป็นพลเมืองของรัฐ  
             บทสรุปสุดทายของการยกรางเพื่อประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้แสดงถึงเจตนา
รมณว่ารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  มีหลักการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเป็นประมุขมาเป็นเวลานานกว่าหกสิบหาป และในชวงระยะเวลาดังกล่าวได้มี
การยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามความความเหมาะสมแหงกาล
เวลาและสภาวการณของบานเมือง  รวมทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จะตองก าหนดกฎเกณฑส าคัญ
ที่กระจางแจง ชัดเจน สามารถใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศและเป็นแนวทางในการจัดท า
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญได้ ในการยกร าง
รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐ นั้นเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช 
๒๕๓๙ ได้บัญญัติให้มี สภารางรัฐธรรมนูญขึ้นประกอบดวยสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภาจ านวน
เกาสิบเกาคน มีหนาที่จัดท ารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญในการปฏิรูป
การเมืองภายหลังจากน้ันสภารางรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ารางรัฐธรรมนูญโดยมีสาระส าคัญซึ่งเป็นการสง 
เสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐเพิ่มขึ้น ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นโดยค านึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นส าคัญ 
             การจัดท ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ ๑๘ ซึ่งจัดท าร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๙–
๒๕๕๐ ภายหลังการรัฐประหารในประเทศโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อคณะ
เป็น คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ปีเดียวกัน ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๐ ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพมหานคร นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาต ิ(สนช.) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 
๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก หน้า ๑ ในวันเดียวกันนั้น และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายทันที แทนที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้เป็นกฎหมายไทยฉบับแรกที่เมื่อร่างเสร็จและ
ได้รับความเห็นชอบจากฝุายนิติบัญญัติแล้ว ได้เผยแพร่  ให้ประชาชนทราบ และจัดให้มีการลง
ประชามติเพื่อ ขอความเห็นชอบ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ผลปรากฏว่าผู้มาลงประชามติ
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๑๗ 

 

ร้อยละ ๕๗.๘๑ เห็นชอบ และร้อยละ ๔๒.๑๙ ไม่เห็นชอบ ประธาน สนช. จึงน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
พระมหากษัตริยใ์ห้ทรงลงพระปรมาภิไธย 
             เนื่องจากความผันผวนทางการเมืองภายในประเทศ การร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงด าเนินไป
บนความร้อนแรงทางการเมือง มีการเผชิญหน้าระหว่างฝุายสนับสนุนและฝุายคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ 
กับทั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการร่าง เช่น ประชาชนไม่มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และ
คมช. ผูกขาดการสรรหาสมาชิก สสร. รวมถึงเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของร่าง เช่น ให้สมาชิกวุฒิสภา
เกือบกึ่งหนึง่มาจากการแต่งต้ัง และให้นิรโทษกรรม คมช. เองที่ก่อรัฐประหาร 
             รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมสองครั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเด็นที่
แก้ไข คือ ระบบการเลือกตั้ง (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ มาตรา ๙๓-๙๘) และหลักเกณฑ์ในการท า
สนธิสัญญา (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ มาตรา ๑๙๐) วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาตใิห้รัฐธรรมนูญนี้สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวด ๒ พระมหากษัตริย์๔ และสิ้นสุดลงทุกมาตราเมื่อมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเป็นผู้ร่าง๕ 
             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่กล่าวถงึสิทธิและเสรีภาพก าหนด
ไว้ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา ๒๖-๖๙) 
             รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ แตกต่างจากฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ อยู่หลายประการ ดังจะเห็นว่ามี
การถอดรื้อโครงสร้าง เช่น สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ที่มาของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ องค์กรอิสระ อ านาจตุลา
การ การเงินการคลังงบประมาณ ฯลฯ 
             รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ได้รับการกล่าวขานว่ามีความก้าวหน้าเนื่องจากน าแนวคิดใหม่ ๆ ที่
ลอกเลียนจากต่างประเทศมาใช ้แต่เมื่อบังคับใช้จริงก็ดูจะไม่ค่อยสอดคล้องกับวัฒนธรรมการเมืองไทย 
เพราะเกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงขนาดใหญ่ การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางทั้งกรณีการฆ่า
ตัดตอน ๒ พันศพ อุ้มฆ่าแกนน าภาคประชาชนที่ต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมในพื้นที่ เช่น กรณีของ 
สมชาย นีละไพจิตร นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ถูกวิจารณ์ว่าท าให้ฝุายการเมืองเข้มแข็งเกินไปจน
เกิดระบบผู้น ากึ่ง ประธานาธิบดี รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ จึงถูกวิจารณ์ว่ามีอคติต่อ "ระบอบทักษิณ" ที่มี
ค าอธิบายว่าเป็นเผด็จการทุนนิยม ใช้อ านาจผ่านพรรคการเมืองใหญ่ ท าให้เกิดผู้น าเดี่ยวที่สามารถใช้
อ านาจได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ละเลยต่อเสียงปัญญาชนในสังคม สุดท้ายจึงสร้างปัญหาต่อระบอบ
ประชาธิปไตยจนก่อตัวเป็นวิกฤตการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีข้อห้ามต่าง ๆ ที่เป็นพฤติกรรมของ
ระบอบทกัษิณ เช่น ห้ามควบรวมพรรคการเมืองในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร การท าเอฟทีเอ

                                                            

        ๔ "คสช. ประกาศให้อ านาจนายกฯ เป็นของประยุทธ์ - เลิก รธน. ๕๐ เว้นหมวด ๒ วุฒิฯ-ศาล 
ท าหน้าที่ต่อ" [NPOMC announces the prime minister powers belong to Prayuth, repeals 
๒๐๐๗ charter, except chapter ๒ - senate and courts remain in office] (ใน Thai). 
Manager. ๒๐๑๔-๐๕-๒๒. สืบค้นเมื่อ ๒๐๑๔-๐๕-๒๓. 
         ๕ "ในหลวง"พระราชทานรัฐธรรมนูญฯ ฉบับช่ัวคราว, ผู้จัดการ, ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2_%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548-2549
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000057286
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000057286
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000057286
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000082968


๑๘ 

 

ต้องฟังความเห็นจากรัฐสภา เข้มงวดต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและจริยธรรมของนักการเมือง สร้าง
มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นต้น 
             จุดแข็งของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ คือบทบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่น รัฐต้อง
จัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทุกชนชั้น ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ทุพพลภาพต้องได้รับการศึกษา
ทัดเทียมบุคคลอื่น ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ ไม่มีรายได้เพียงพอ ต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ให้
สิทธิประชาชนได้รับหลักประกันและสวัสดิภาพในการท างาน ให้สิทธิแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐใน
การรวมกลุ่มเพื่อปกปูองสิทธิ์ของตน ที่ส าคัญคือให้มีผลบังคับทันที ต่างจากรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ที่ระบุ
ข้อความท้ายมาตราต่างๆ ว่า "ทั้งนี้ ตามที่ กฎหมายบัญญัติ" หมวดที่ได้รับการบัญญัติขึ้นมาใหม่ เช่น 
"สิทธิชุมชน" ชุมชนสามารถปกปูองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้อง ถิ่นของตน หรือการก าหนดให้รัฐ
ต้องจัดให้มีการรับฟั งความเห็นหากโครงการก่อให้ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ หมวด "การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน" ให้ประชาชนเข้าชื่อ
เสนอร่างกฎหมาย หรือถอดถอนนักการเมืองที่ประพฤติมิชอบได้ง่ายขึ้น ประชาชนมีโอกาสยื่นแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้โดยตรงรวมถึงการให้รัฐต้องจัดให้มีกฎหมายการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง ฯลฯ 
 
       ๒.๒ ความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
            หากพิจารณาความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีเพียงใดนั้นอาจพิจารณาได้
จากความหมายดงัต่อไปน้ี 
            โภคิน พลกุล ไดใ้ห้ความหมายขอบสิทธิและเสรีภาพไวว้่า๖ 
            “สิทธิ” หมายถึง อ านาจหรือประโยชนท์ี่กฎหมายรับรองและคุมครองให้ 
            “เสรีภาพ”  หมายถึง สถานภาพของมนุษยที่จะไมตกอยู่ภายใตการบังคับบัญชาของใคร
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นอ านาจที่จะกระท าการอยางหนึ่งอยางใดหรือที่จะไมกระท าการอยาง
หนึ่งอยางใด 
            วิษณุ เครืองาม ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า๗ 
            “สิทธิ”(Right) หมายถึง ประโยชนท์ี่กฎหมายรับรองและคุมครองให้ 
            “เสรีภาพ”(Liberty) หมายถึง ความมีอิสระที่จะกระท าการหรืองดเวนกระท าการ  
            วรพจน วิศรุตพิชญ ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า๘ 
           “สิทธิ”  คือ อ านาจที่กฎหมายรับรองและคุมครองให้แกบุคคลในอันที่จะกระท าการเกี่ยว 
ของกับทรัพยหรือบุคคลอื่น เช่นสิทธิทางหน้ี กรรมสิทธิ์ ฯลฯ 

                                                            

       ๖โภคิน  พลกุล, หลักกฎหมายมหาชน, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๓๙), หนา ๑๓๘- ๑๓๙. 
       ๗วิษณุ  เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแสวงสุทธิ
การพิมพ, ๒๕๓๐), หนา ๖๗.  
       ๘วรพจน วิศรุตพิชญ, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย, ๒๕๓๘), 
หนา ๔๑. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87


๑๙ 

 

           “เสรีภาพ” คือ ภาวะของมนุษยที่ไมอยู่ภายใตการครอบง าของผู้อื่น และเป็นภาวะที่
ปราศจากการถูกหนวงเหนีย่วขัดขวาง เช่นเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร เสรีภาพในการเดินทาง ฯลฯ 
           อาจกล่าวได้ว่าสิทธิตามความหมายของรัฐธรรมนูญ หมายถึง อ านาจที่กฎหมายสูงสุดได้
บัญญัติให้การรับรองคมุครองแกบุคคลในอันที่จะกระท าการใด ไมกระท าการใด รวมทั้งกอให้เกิดสิทธิ
เรียกรองที่จะไมให้บุคคลอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรของรัฐที่จะเขามาแทรกแซงในขอบเขตของ
สิทธิของบุคคลนั้นบางกรณีอาจกอให้เกิดสิทธิเรียกรองให้รัฐด าเนินการอยางใดอยางหนึ่ง สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งที่ตองผูกพันองคกรผู้ใช้อ านาจรัฐทั้งหมดที่จะตองให้ความเคารพปกปองและ
คุ้มครองสิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สิทธิเหลานั้นมีผลในทางปฏิบัต ิ
           สวนเสรีภาพ คือ ความอิสระของบุคคลที่จะกระท าการอยางใดอยางหนึ่งตามความประสงค
ของตนโดยไมอยู่ภายใตการครอบง าของผู้อื่น จึงเป็นอิสระของบุคคลที่จะใช้สิทธิตางๆ ของตนที่มีอยู่
ภายในกรอบที่กฎหมายก าหนด๙ 
           จากความหมายของสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าสิทธิและเสรีภาพเป็นเรื่องพื้นฐาน
ทั่วไปของประชาชนแตการรับรองสิทธิเสรีภาพจะแตกตางกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบการปกครองของแต
ละประเทศว่าจะรับรองสิทธิเสรีภาพอยางสมบูรณ (Absolute Right) หรือรับรองไวแ้ตเปดโอกาสให้มี
การจ ากัดสิทธิให้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ส าหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ มาตรา ๔ บัญญัติคุมครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้ และมาตรา 
๒๙ การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะกระท ามิไดเ้วนแตโดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ ก าหนดไว้และเทาที่จ าเป็นเทานั้นและจะ
กระทบกระเทือนสาระส าคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมไิด ้
 
๓. แนวความคิดเรื่องการขนสงอยางยั่งยืน (Sustainable Transportation)๑๐   
       แนวความคิดเรื่องการขนสงอยางยั่งยืนเกิดจากความตองการในการแกปญหาทางดานการขนส่ง 
เนื่องจากในหลายทศวรรษที่ผานมา กระแสหลักในการว่างแผนการขนสงเนนหนักไปในการพัฒนา
โครงขายระบบเส้นทางสัญจรเพื่อตอบสนองความตองการในการเดินทางซึ่งกอให้เกิดปญหาจราจร
และสงผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในป ค.ศ. ๑๙๘๗ องคกรเพื่อความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD) ได้จัดท าโครงการเพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบขนสงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Environmentally Sustainable Transport (EST)) โดยให้ความสนใจกับการใช้ระบบขนสงสา
ธารณะ การใช้รถยนตร่วมกันการเดินเทาและการใช้จักรยานในการเดินทางและให้ความส าคัญในการ
ลดจ านวนการใช้ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต Wikimedia Foundation, Inc., ๒๐๐๗)ภายใตขอ 

                                                            

            
๙
 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, หลักพื้นฐานของสิทธิ

เสรีภาพและศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษย, นนทบุรี :.สถาบันพระปกเกลา,.๒๕๔๓).  
       ๑๐สลิลา ตระกูลเวช.(๒๕๕๑).ท าการวิจัยเรื่องการศึกการประยุกต์ใช้ระบบจักรยานสาธารณะใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน.กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 



๒๐ 

 

จ ากัดที่เรียกว่าการจัดการอุปสงคการขนสง (Transportation Demand Management (TDM)) 
โดยมีแนวทางส าคัญ คือการลดกิจกรรมที่กอให้เกิดการเดินทางดวยยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต การ
เปลี่ยนแปลงเสนทาง การเปลี่ยนหรือลดเวลาในการเดินทาง (Wikimedia Foundation, Inc., 
๒๐๐๘)   
 
        ๓.๑ บทบาทการเดินทางที่ไมใช้เครื่องยนต Non-Motorized Transport (NMT)) ใน
เมืองประเภทตางๆ  
             ในป ค.ศ. ๑๙๙๑ Michael Replogle ได้กล่าวถึง บทบาทการเดินทางที่ไมใช้เครื่องยนต
ไว้ว่าเป็นการใช้ยานพาหนะสวนบุคคลที่มีตนทุนต่ า ไมท าลายสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานหมุนเวียน และ
เป็นรูปแบบการเดินทางทีใ่ห้ความส าคัญกับการใชแ้รงงานในการขับเคลื่อนมากกว่าการเคลื่อนย้ายทุน 
ซึ่งเป็นรูปแบบการเดินทางที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเดินทางระยะใกลภายในเมือง นอกจากนี้
ยังสามารถผนวกเขาเป็นสวนหนึ่งของการเดินทางระยะไกลได้ โดยเป็นการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบ
ขนสงสาธารณะ ซึ่งรูปแบบการเดินทางที่ไมใชเ้ครื่องยนต ประกอบดวย การเดินเทา จักรยาน สามล้อ
ถีบ  
             อัจฉรา ตันติวิทยาพิทักษ ๒๕๔๐ ) ได้จ าแนกบทบาทการเดินทางที่ไมใช้เครื่องยนตตาม
เมืองประเภทตางๆ ดังนี้   
               ๑. เมืองที่ใช้ระบบสัญจรประเภทเครื่องยนตเป็นหลัก (Motor Vehicle Dependent 
Cities)   
                   เป็นเมืองที่สัดสวนของรูปแบบการเดินทางที่ไมใช้เครื่องยนตต่ ากว่า ๒๕% แตใช้
ระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้เครื่องยนต Motorized Public Transport) การเดินเทา และจักรยาน 
เพื่อเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ หรือเมืองที่มีการใช้พาหนะสวนบุคคลเป็นรูปแบบหลักในการ
เดินทาง เมืองประเภทนี้มักจะตองเดินทางในระยะไกล สัดสวนของการเดินเทาและจักรยานจะต่ า 
เช่นกรุงเทพมหานคร บอมเบย กัวลาลัมเปอร มะนิลา  
               ๒. เมืองที่ใชร้ะบบสัญจรแบบผสม (Mixed Traffic System)   
                  เป็นเมืองที่มีสัดสวนของรูปแบบการเดินทางประเภทที่ใช้เครื่องยนตและไมใช้เครื่อง
ยนตมีสัดสวนเทาๆ กัน โดยที่สัดสวนของการเดินเทาและการเดินทางที่ไมใช้เครื่องยนตอยู่ระหว่าง 
๒๕-๕๐% ของการเดินทางทั้งหมด ซึ่งสามารถแบงเมืองที่ใช้ระบบสัญจรแบบผสมออกได้เป็น ๒ 
รูปแบบ คือ ๑) เมืองที่สัดสวนของการเดินทางและขนสงสาธารณะมีมากกว่ารถสวนบุคคล เช่นเมือง
กัลกัตตา (Calcutta) และ เมืองมัทราส (Madras) ในอินเดีย และ สุราบายา (Surabaya) ในอินโดนิ
เซีย และ ๒) เมืองที่มีสัดสวนของการเดินทางดวยรถสวนบุคคลมากกว่าขนสงสาธารณะ เช่นเซียงไฮ
และกรุงเทพมหานคร  
               ๓ . เมืองที่ ใช้ ระบบสัญจรประเภทไม ใช้ เครื่องยนต เป็นหลัก (Non-Motorized 
Transportation Dependent Cities)  
                   เป็นเมืองที่สัดสวนการเดินเทาและการเดินทางประเภทที่ไมใช้เครื่องยนตสูง และเป็น
รูปแบบหลักในการเดินทางของเมือง ซึ่งระยะทางเฉลี่ยที่ใช้ในการเดินทางมักจะสั้น ทั้งนี้ในเมือง
ประเภทผู้มีรายได้ต่ าที่ตองพึ่งพาระบบสัญจรที่ไมใช้เครื่องยนต Low-income NMT Dependent 
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Cities) จะมีสัดสวนการเป็นเจ้าของรถยนตสวนบุคคลต่ า รูปแบบการเดินทางที่ไมใช้เครื่องยนตจะอยู่
ในระดับคงที่ หรือก าลังเพิ่มขึ้น แตตองสูกับกระแสการพัฒนาระบบขนสงที่ใช้เครื่องยนตเป็นหลัก 
ส่วนเมืองประเภทที่ผู้มีรายได้สูงที่ตองพึ่งพาระบบสัญจรประเภทไมใช้เครื่องยนต High-income 
NMT Dependent ities) ประชากรสวนใหญของเมืองสามารถเป็นเจ้าของรถยนตสวนบุคคล แต
นโยบายการใช้ที่ดิน และโครงสรางพื้นฐาน ก าหนดให้การเดินทางดวยรถยนตมีความเหมาะสม
ส าหรับการเดินทางระยะไกลเทานั้น โดยที่รัฐให้การสนับสนุนและรณรงคให้ใช้ระบบสัญจรที่ไมใช้
เครื่องยนต์เป็นหลัก การเดินทางในเมืองซึ่งเป็นการเดินทางระยะใกล เพื่อเชื่อมโยงโครงขายเขากับ
ขนสงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก เมืองขนาดเล็ก เช่นเมืองในทวีปยุโรป และญี่ปุน ที่ประชากรมี
รายไดสู้ง และมีอัตราการเป็นเจ้าของรถยนตสวนบุคคลในสัดสวนสูง แตการเดินทางโดยสวนใหญเป็น
การเดินทางภายในเมืองที่มีระยะทางสั้น สัดสวนของรูปแบบการเดินทางที่ไมใช้เครื่องยนตจึงไมต่ า
กว่า ๕๐%   
  
        ๓.๒ ประวัติความเป็นมาของจักรยาน  
              เทพชู  ทับทอง (๒๕๑๙) ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของจักรยานในประเทศไทยไว้
ดังนี้  
             จักรยานเขามาสปูระเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณป
พ.ศ. ๒๔๔๑ (ร.ศ.๑๑๗) เป็นจักรยานชนิดล้อหนาสูง ล้อหลังเล็ก ต่อมาเปลี่ยนรูปแบบเป็นล้อทั้ง ๒ ข
างเทากัน ซึ่งสมัยกอนนั้นจักรยานเรียกตามภาษาอังกฤษว่า “ไบซิเกิล” และเปลี่ยนมาเรียกเป็น
“จักรยาน” เมื่อประมาณ ๕๐ ปเศษ นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๖๘  
             ในสมัยนั้นเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว เจ้านายฝายใน บรรดาขุนนาง และคหบดีที่
มีจักรยาน ซึ่งเป็นที่นิยมถึงกับมีการตั้งสโมสรจักรยานขึ้นที่วังพระบรมวงศเธอกรมหลวงอดิศรอุดมเดช 
และมีการประชุมรถจักรยานเป็นครั้งแรกที่วังบูรพาภิรมย  เนื่องในโอกาสที่ ๑ กรมหลวงพิษณุโลก
ประชานาถ เสด็จกลับจากยุโรป เมื่อ ๒ พ.ศ. ๒๔๔๒ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด าเนิน เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ เมื่อเจ้านายกับขุนนางพากันขี่รถจักรยาน
พวกราษฎรก็พากันขี่บางจนเกิดความนิยมมาถึงเวลานี ้ 
             สวนพอคาที่สั่งจักรยานเขามาขายเป็นรายแรกได้แก นายเลิศ เศรษฐบุตร (พระยาภักดี
นรเศรษฐ) สั่งเขามาขายได้ไมนาน ก็เลิกกิจการเพราะขาดทุน เพราะในสมัยนั้นจักรยานถือว่ามีราคา
แพง จึงมีแตผู้ที่มีฐานะดีเทานั้นจึงพอที่จะซื้อรถจักรยานได้ ส าหรับราษฎรที่มีรถจักรยานเป็นรุนแรก
คือ ร.อ. ขุนจงใจหาญ เป็นคนแรกที่ขี่จักรยานไปเรียนที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อความนิยมขี่
จักรยานมีมากขึ้น พอคาสั่งจักรยานมาขายมากขึ้น และในที่สุดก็ไดแ้พรหลายไปตามตางจังหวัดทั่วไป  
               ในสมัยรัชกาลที่ ๖-๗ รถจักรยานมีบทบาทในท้องถนนไมแพกับรถยนต และรถเจก 
เนื่องจากราษฎรสามารถที่จะซื้อมาขี่ใช้ได้สะดวก เพราะนอกจากจะมีขายทั้งในกรุงเทพฯ และตาง
จังหวัดแล้วราคายังถูกกว่าในสมัยรัชกาลที่ ๕ หลายเทา รถจักรยานจึงเพิ่มจ านวนขึ้นอยางมากมาย 
อีกทั้งในสงครามอินโดจีน รถจักรยานใชเ้ป็นพาหนะในกองทัพบก และในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
กองทัพญี่ปนุบางหนวยใชจ้ักรยานเป็นยานพาหนะขี่เป็นแถวยาวเหยียดตามถนนในกรุงเทพฯ   
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               รถจักรยานในสมัยกอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ มียี่หอ “ฟลลิปส” เป็นรถจักรยานประเภท
บรรทุกของ ที่ดานหลงัมีตะแกรงส าหรับนั่งซอนทาย หรือบรรทุกของหนัก และมีขาตั้งเป็นแบบตั้งตรง 
สวนอีกยี่หอหนึ่งคือ “ซันบีม” เป็นรถจักรยานประเภทสปอรต และมีไฟไดนาโม ใช้ไฟหนาและไฟทาย
สีแดง หลังจากนั้น ยี่หอที่เป็นที่นิยม คือ “ราเลย” และ “ซันบีม” เป็นรถจักรยานที่ดีที่สุด และราคา
แพงที่สุดตามล าดับ  
               ปจจุบันจักรยานในประเทศไทยมีราคาถูกลง เพราะสามารถผลิตได้เองในประเทศ แต
เนื่องจากอิทธิพลของจักรยานยนตและรถยนตที่มีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาระบบขนสงใน
ปัจจุบันมุงไปทางพัฒนาถนนเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่สูงขึ้น ท าให้เสนทางที่ใช้ส าหรับจักรยาน
และทบาทของจักรยานในการเดินทางมีนอยลง เนื่องจากขาดเสนทางเฉพาะส าหรับจักรยาน และ
ปัญหาทางดานความปลอดภัยในการใชก้ารสัญจรรวมกับยานพาหนะอื่น   
  
        ๓.๓ การเดินทางดวยจักรยาน (Bicycle Transportation)  
              วัตถุประสงคของการเดินทางดวยจักรยาน ระยะทางที่เหมาะสมส าหรับการเดินทางดวย
จักรยาน และขอดีและขอเสียของการเดินทางดวยจักรยานเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางในรูปแบบ
อื่นๆ เป็นปจจัยในการสงเสริมให้เกิดการเดินทางดวยจักรยาน  
              อัจฉรา  ตันติวิทยาพิทกัษ ๒๕๔๐) กล่าวถึงการเดินทางดวยจักรยาน ไวว้่า  
              จักรยานเป็นพาหนะในลักษณะ Door-to-Door Mode คือ สามารถเดินทางจาก
จุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายได้โดยไมตองเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง เชนเดียวกับการเดินเทา แตสามารถ
ท าความเร็วได้มากกว่า และถือว่าเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากในระบบหนึ่งของระบบสัญจรที่ไม
ใช้เครื่องยนต None-Motorized Transportation - NMT) ในการเดินทางระยะใกลในเมือง ซึ่ง
ระยะที่เหมาะสมส าหรับการเดินทางดวยจักรยานอยู่ระหว่าง ๐.๕-๖.๕ กิโลเมตร ในประเทศที่พัฒนา
แล้วจัดให้จักรยานเป็นรูปแบบการเดินทางระยะใกลเพื่อการวางแผนแกปญหาการเดินทางในเมือง
ควบคไูปกับมาตราการการใชท้ี่ดิน  
              เมื่อเทียบกับการเดินทางรูปแบบอื่นๆ จักรยานมีผลกระทบดานลบต่อสวนรวมนอยกว่า 
ทั้งในแงผลกระทบต่อสังคมโดยรวมการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ผลกระทบทางอากาศและ
เสียง (Air and Noise Pollution) การสงผลต่อความสวยงามของเมือง (Aesthetics) ความ
เปราะบางของระบบ (Less Vulnerability of System) ความยั่งยืนของระบบ (Sustainable of 
System) งบประมาณสวนรวม (Public Expense) และมีความรุนแรงของอุบัติเหตุนอย (Fewer 
Serious Accidents)  
              เมื่อเทียบการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ และการใช้รถยนตสวนบุคคล พบว่า
จักรยานมีขอดีมากกว่า ในแงของคาใช้จายในการเดินทาง (Cost to Users) สภาพแวดล้อมสวน
บุคคล (Personal Microenvironment) ความยืดหยุน (Flexibility) คือจ านวนเสนทางที่สามารถ
เดินทางจากจุด A ไปยังจุด B หรือจ านวนของจุดเริ่มตน (Origin) และจุดหมายปลายทาง 
(Destination) ที่สามารถเขาถึงไดโ้ดยจักรยาน ความถี่ (Frequency) การตรงต่อเวลา (Punctuality) 
ความสบาย (Comfort) โอกาสในการสัมผัสกับสิ่งรอบขางทาง (Orientation) และเวลาที่ใช้ในการ 
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เดินทางทั้งหมด (Total Travel Time) สวนขอดีของจักรยานเมื่อเทียบกันการเดินเทา คือ สามารถ
บรรทุกสัมภาระไดง้ายกว่า (Ease of carrying thing) และเดินทางไดร้ะยะทางที่ไกลกว่า  
              ดวยขอจ ากัดของจักรยาน เช่นสภาพทางภูมิอากาศ ท าให้บทบาทของการใช้จักรยานเป็น
การใช้ส าหรับการเดินทางระยะใกล ซึ่งสามารถใช้เป็นการทดแทนการใช้รถยนตสวนบุคคลในการ
เชื่อมต่อกับระบบขนสงสาธารณะอื่นๆ (Bike and Ride) ในเมืองประเภทที่มีผู้มีรายได้ต่ าที่ตองพึ่งพา
ระบบสัญจรที่ไมใช้เครื่องยนต Low-income NMT Dependent Cities) ระยะทางที่เหมาะสม
ส าหรับการเดินทางดวยจักรยานจะไกลกว่าเนื่องจากบริการขนสงสาธารณะยังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอและราคาแพง  
              อยางไรก็ตามการเดินทางดวยจักรยานสามารถใชไ้ด้อยางมีประสิทธิภาพกับเมืองที่มีขนาด
เล็ก มีแหลงกิจกรรมหลากหลายและเกาะกลุมรวมกันในพื้นที่ใกลๆกันมีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
สาธารณะ เป็นพื้นที่ราบ มีถนนกวาง ปริมาณการจราจรไมหนาแนนและมีเขตทางพอที่จะใช้จักรยาน
ได้ (วิโรจน ศรีสุภานนท และคณะ, ๒๕๔๖)  
  
        ๓.๔ ลักษณะทางกายภาพของผู้ใช้จักรยานและเสนทางจักรยาน  
              ลักษณะของผู้ใช้จักรยาน ลักษณะทางกายภาพของจักรยาน รูปแบบของเสนทางจักรยาน 
แนวทางการพิจารณาและวางแผนเสนทางจักรยาน วัสดุและอุปกรณประกอบเสนทางจักรยาน และ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการขี่จักรยาน เป็นประเด็นส าคัญที่ใช้ในการสรางตัวแปรในการวิเคราะห
สภาพเสนทางจักรยานในปจจุบัน และเสนทางที่สามารถปรับปรุงให้เป็นเสนทางจักรยานในอนาคต  
              ลักษณะทางกายภาพของผู้ใช้จักรยานและเสนทางจักรยาน สามารถแบงออกเป็น ๖ สวน 
ได้แก ลักษณะของผู้ใช้จักรยาน ลักษณะกายภาพของผู้ใช้จักรยาน รูปแบบของเสนทางจักรยาน แนว
ทางการพิจารณาและวางแผนเสนทางจักรยาน วัสดุและอุปกรณประกอบเสนทางจักรยาน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการใชจ้ักรยาน  
              ๓.๔.๑ ลักษณะของผู้ใช้จักรยาน  
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ม.ป.ป.) ได้แบงผู้ใช้เสนทางจักรยาน
ออกเป็น ๓ ลักษณะคือ  
                       ๓.๔.๑.๑  ผู้ที่ขี่จักรยานเพื่อการพักผอน ออกก าลังกาย หรือ เพื่อการเที่ยวชม
ทัศนียภาพสองขางทางจักรยาน   
                       ๓.๔.๑.๒  ผู้ที่ขี่จักรยานเพื่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่นเพื่อเดินทางไปท างาน 
ไปโรงเรียน ไปซื้อสินคา เป็นตน   
                       ๓.๔.๑.๓ ผู้ใช้อื่น คือ ผู้พิการทีใ่ชร้ถเข็น คนเดินเทาที่ตองเข็นรถเข็นเด็ก 
              ๓.๔.๒ ลักษณะกายภาพของจักรยาน  
                       ลักษณะทางกายภาพที่ควรทราบนั้นแบงออกเป็น ๓ สวน ไดแ้ก  
                       ๓.๔.๒.๑ พื้นที่ในการขี่จักรยาน (Bicycle Envelopment)  
                                  หลักเกณฑในการออกแบบทางจักรยานของกองวิศวกรรม ส านักพัฒนา
มาตรฐานผังเมือง (๒๕๔๔) ก าหนดไว้ว่าทางจักรยานควรออกแบบให้เป็นประเภทการจราจรเดินรถ
ทางเดียว ความกวางมาตรฐานของทางจักรยานคือ ๒.๕ เมตร หรืออยางนอย ๑.๘ เมตร ถาออกแบบ
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ให้การจราจรเดินรถสองทาง ความกวางปกติอยางนอย ๓.๖ เมตร แตถามีการใช้จักรยานนอย 
ความกวางอาจนอยกว่านี้ก็ได้ โดยก าหนดความกวางขั้นต่ าไว้ที่ ๐.๗๕ เมตร ส าหรับ ๑ ชองจราจร 
และขนาด ๑.๔ เมตร ส าหรับทางจักรยานแบบสวนทางกันได้ ซึ่งจะพบเสนทางจักรยานลักษณะนี้ได้
ในทาง จักรยานบางแหงในสหรัฐอเมริกา   
                                    สวนถนนที่มีการจราจรคับคั่งสับสนมากบริเวณทางแยกควรสร าง
อุโมงคส าหรับจักรยาน ก าหนดความสูงอยางนอย ๒.๒๕ เมตร ความกวางอยางนอย ๓.๐ เมตร 
ส าหรับการจราจรเดินรถทางเดียว หรือความกวาง ๔.๐ เมตร ส าหรับการจราจรเดินรถสองทาง ความ
ลาดชัน ๑: ๒๐ ในกรณีพื้นที่ลาดเอียงขึ้น และ ๑: ๑๕ ในกรณีพื้นลาดเอียงลง (ส านักพัฒนามาตรฐาน
ผังเมือง, ๒๕๔๔)                       
                         ๓.๔.๒.๒  การเคลื่อนที่ในการขี่จักรยาน          
                                      ปยเดช  ลมิปสุทธิรัชต ๒๕๔๕) ไดแ้บงการเคลื่อนที่ในการขี่จักรยาน
นั้นจะแบงการอธิบายออกเป็น ๒ สวน ไดแ้ก  
                                     ๑) ความเร็วในการขับขี่จักรยานอยู่ที่คาเฉลี่ยของ ๑๕ กม./ชม. โดย
มีคาเบ่ียงเบนมาตราฐานก าหนดที่ ๓ กม./ชม.                               
                                      ๒) ความเรงของผู้ที่ขับขี่จักรยานอยูท่ี่คาเฉลี่ยของ ๑ เมตร/ วินาที                         
             ๓.๔.๓ ระยะทางในการขี่จักรยาน  
                     ระยะทางในการขี่จักรยานที่นิยมขับขี่กันมากที่สุดอยู่ที่ระยะทาง ๓-๘ กิโลเมตร 
(Forester, ๑๙๙๔ อางใน ปยเดช  ลิมปสุทธิรัชต, ๒๕๔๕) ในประเทศไทยอยู่ที่ ๐.๕-๖.๕ กิโลเมตร 
(หนวยวิจัยจราจรและขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕ อางใน วิโรจน ศรีสุรภานนท และ
คณะ, ๒๕๔๖)  
  
        ๓.๕  รปูแบบของเสนทางจักรยาน  
               The American Association of State Highway and Transportation Officials 
(AASHTO, ๑๙๙๑ อางใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, ม.ป.ป.) ได้แบงรูปแบบของ
เส้นทางจักรยานออกเป็น ๓ รูปแบบคือ  
              ๓.๕.๑  เสนทางจักรยาน (Bicycle Path)  
                       คือเสนทางจักรยานที่แยกออกจากเสนทางจราจรอื่นอยางชัดเจน ออกแบบเป็น
การเฉพาะส าหรับการขี่จักรยานเทานั้น ลักษณะของทางเฉพาะจักรยานแบบชองทางเดียว จะมี
ความกวางตั้งแต ๐.๗๕ เมตร ถึง ๑.๕ เมตร ส าหรับความจุของทางจักรยานประเภทนี้อยู่ที่ประมาณ 
๑, ๒๐๐ คันต่อชั่วโมง ส าหรับทางเฉพาะจักรยานที่สามารถขี่สวนทางกันได้จะมีความกวางในชวง 
๑.๔ เมตร ถึง ๓ เมตร โดยมีความจุประมาณ  ๒, ๐๐๐ คันต่อชั่วโมง  
              ๓.๕.๒  ชองทางจักรยาน (Bicycle Lane)  
                          คือ การใช้ขอบทางหรือไหลทางของถนนโดยทั่วไปเป็นเสนทางจักรยาน โดยมี
การออกแบบให้มีวัสดุ สี ที่แตกตางจากถนนทั่วไป หรือ มีขอบเตี้ยๆ คั่นระหว่างเสนทางจักรยานกับ
ถนน   
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              ๓.๕.๓ ทางจักรยานที่ใช้พื้นที่รวมกันกับการจราจรประเภทอื่น (Shared Roadway) 
แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท  
                       ๓.๕.๓.๑ ทางจักรยานบนทางเดินเทา  
                                  การใช้จักรยานบนทางเดินเทาเกิดจากการออกแบบของถนนที่ไมได้
เตรียมไวส้ าหรับการใชจ้ักรยานดวย ดังนั้นการใชจ้ักรยานบนทางเทาจึงท าให้ความจุของทางเทาลดลง 
ส าหรับความกวางของทางประเภทนีไ้ดก้ าหนดไวท้ี่ ๒ เมตร ถึง ๓ เมตร  
                       ๓.๕.๓.๒ ทางจักรยานบนถนน  
                                  การใช้จักรยานบนถนนจะเป็นการขี่จักรยานบนถนนส าหรับรถยนต
ผลกระทบของการขี่จักรยานบนถนนนั้นขึ้นอยู่กับความกวางของชองจราจร ปริมาณรถยนต และ
ปริมาณจักรยาน  
                       ๓.๕.๓.๓ การใช้จักรยานบนถนนที่ไมมีทางเดินเทา  
                                  การใช้จักรยานบนถนนที่ไมมีทางเดินเทาเป็นการใชจ้ักรยานที่มีคนเดินเท
ารวมกับรถยนต ลักษณะของถนนดังกล่าวจะเป็นถนนประเภท ตรอก ซอย ทางเขาบาน ซึ่งจะมี
ปริมาณรถยนตไมมากนัก  
 
        ๓.๖ แนวทางการพิจารณาและวางแผนสรางเสนทางจักรยาน   
              การพิจารณาและวางแผนสรางเสนทางจักรยานควรจะตองศึกษาถึงองคประกอบ ๕ 
ปัจจัยที่ส าคัญ คือ   
              ๓.๖.๑  กิจกรรมในพื้นที่ที่สนับสนุนใหเ้กิดการใช้จักรยาน   
                       โดยหลักการทางวิชาการผังเมือง ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการพักผอนหยอนใจ 
หรือกิจกรรมที่มีผู้ใช้หนาแนนในรัศมี ๔.๘ ถึง ๙.๗ กม. จากจุดศูนยกลางของกิจกรรม จะมีความ
เหมาะสมกับการเดินทางดวยจักรยาน (มทร.อีสาน, ม.ป.ป.) ในสถานที่ที่จะเกิดกิจกรรมเหลานั้นก็คือ  
                           ๑. โรงเรียน   
                           ๒. สวนสาธารณะ หรือ สวนสุขภาพ   
                           ๓. ศูนยกลางชุมชน   
                           ๔. พื้นที่ส านักงานหนาแนน   
                           ๕. ยานพาณิชยกรรมหรือศูนยการคา   
                      หมายเหตุ: ในรัศมี ๘ กม.ในเขตพื้นที่เมือง การเดินทางโดยใช้ รถยนต หรือ
รถจักรยานจะใชเ้วลาในการเดินทางไมแตกตางกันมากนัก    
             ๓.๖.๒ ทัศนียภาพของเสนทางจักรยาน  
                      เสนทางจักรยานที่มีการออกแบบให้มีความสัมพันธกับสวนสาธารณะ หรือมี
ทัศนียภาพรอบสองขางทางทีส่วยงาม จะเป็นปจจัยที่ท าให้เกิดความดึงดูดใจให้ใช้เสนทางจักรยานนั้น
มากขึ้น  
              ๓.๖.๓ ภูมิประเทศ   
                      โดยธรรมชาติของผู้ขี่จักรยานจะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะขี่จักรยานในเสนทางที่มี
ความลาดชันมากเกินไป เนื่องจากตองใช้ก าลังในการขี่จักรยานมากกว่าปกติ ดังนั้นในการวางแผน
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สร้างเสนทางจักรยานควรจะหลีกเลี่ยงเสนทางที่มีความลาดชันมากกว่า ๕ เปอรเซ็นต AASHTO, 
๙๙๑ อางในมทร. อีสาน, ม.ป.ป.) หรือเสนทางที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินลาดชันระยะยาวมาก
เกินไป   
             ๓.๖.๔ ความกวางของเสนทางจักรยาน   
                      ความกวางของเสนทางจักรยาน ขึ้นอยู่กับขนาดความตองการพื้นที่ของผู้ขี่จักรยาน 
พื้นทีว่่างรอบขางผู้ขี่จักรยาน และระยะที่ไมเป็นอุปสรรคในกรณีที่ขี่จักรยานสวนทางกัน หรือมีผู้ใช้อื่น
บนเสนทางจักรยาน   
             ๓.๖.๕  อุปสรรคในการขี่จักรยาน   
                      ไมควรเลือกเสนทางที่มีภูมิประเทศหรือกิจกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการขี่จักรยาน
เช่นพื้นที่ที่มีพื้นผิวขรุขระ มีคันดินสูง เป็นถนนที่รถใช้ความเร็วสูง หรือเสนทางที่ตองผานทางแยกที่มี
การจราจรพลุกพลาน   
  
       ๓.๗ วัสดุและอุปกรณประกอบเสนทางจักรยาน  
             ๓.๗.๑ วัสดุพื้นผิว   
                     พื้นผิวของเสนทางจักรยานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ แอสฟลท เนื่องจาก
สามารถท างานได้งาย สะดวก รวดเร็ว และให้ความรูสึกที่ดีในการขี่จักรยาน รองลงมาคือพื้นผิว
คอนกรีต แตตองระวังไมให้มีพื้นผิวหยาบและมีรอยต่อมากเกินไป  
                     พื้นผิวที่ใช้การเรียงหิน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแตมักจะมีปญหาเรื่องการระบายน้ า
และความเรียบของพ้ืนผิว          
             ๓.๗.๒ ปาย  
                      การใชป้ายในเสนทางจักรยานแบงออกเป็นสามประเภทคือ  
                       ๑. ปายบังคับ ซึ่งจะบอกถึงกฎ ระเบียบ ในการใช้เสนทางจักรยาน เช่นหามจอด
หรือจอดเฉพาะจักรยานเทานั้น   
                       ๒. ปายเตือน เป็นการแจงเตือนให้ผู้ขี่จักรยานหรือผู้ใช้เสนทางให้ระมัดระวังซึ่งกัน
และกัน เช่นระวังจักรยาน ทางแคบ ทางลาด รอสัญญานไฟ เป็นตน  
                       ๓. ปายแนะน าเสนทาง เป็นการแจงขาวสาร เสนทางจักรยาน ว่าเริ่มตนหรือ
สิ้นสุดที่ใดขอแนะน าในการใชเ้สนทางเป็นตน  
                      ต าแหนงที่ติดตั้งปาย เชนปายแนะน าเสนทาง ควรติดตั้งในบริเวณที่เสนทางเริ่มต้น
หรือสิ้นสุด บริเวณที่มีการเปลี่ยนทิศทางหรือบริเวณที่เป็นจุดตัดกับเสนทางอื่น ปายเตือน ควรอยู่ใน
จุดที่มีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างผู้ขี่จักรยานกับพาหนะอื่น บริเวณที่ทางจักรยานตัดกับถนน 
บริเวณที่ทางจักรยานตัดกับทางเขา ออกอาคาร หรือ บริเวณที่คาดว่าจะมีผู้ใช้จักรยานเป็นจ านวน
มาก เช่นบริเวณโรงเรียน และสวนสาธารณะ ขอบดานลางของปายควรจะสูงไมนอยกว่า ๑.๕๐ เมตร
จากพื้นผิวทางจักรยานในเขตนอกเมือง และไมนอยกว่า ๒.๑๐ เมตรในเขตที่พักอาศัย พาณิชยกรรม 
ยานอาคารส านักงาน (มทร. อีสาน, ม.ป.ป.)  
             ๓.๗.๓  ทางลาด   



๒๗ 

 

                       ทางจักรยานในสวนที่ตองท าเป็นทางลาดตองค านึงถึงผู้ใช้ประเภทอื่นดวย เช่นคน
พิการที่ใช้รถเข็น รถเข็นเด็กออน ในกรณีที่ใช้รูปแบบการจราจรแบบผสมระหว่างทางเดินเทากับ
จักรยาน ดังนั้นทางลาดจึงควรมีความลาดชันไมเกิน ๑:๒๐ (มทร. อีสาน ม.ป.ป.)  
  
        ๓.๘ สิ่งอ านวยความสะดวกในการขี่จักรยาน   
              สิ่งอ านวยความสะดวกในการขี่จักรยานสามารถแบงได้เป็น ๒ สวน ได้แก สิ่งอ านวยความ
สะดวกระหว่างการขี่จักรยาน และสิ่งอ านวยความสะดวกเมื่อสิ้นสุดการขี่จักรยาน  
              ๓.๘.๑ สิ่งอ านวยความสะดวกระหว่างการขี่จักรยาน  
                      หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกตางๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเสนทางที่ผู้ใช้จักรยานขับขี่
อยูส่ิ่งอ านวยความสะดวกประเภทนี้ประกอบดวย  
                      ๓.๘.๑.๑  ทางขามส าหรับผู้ใช้จักรยาน  
                                  ทางขามส าหรับผู้ใช้จักรยาน หมายถึงทางที่ใช้ในการขามถนนส าหรับผู้ขี่
จักรยาน ซึ่งลักษณะทางขามในปจจุบันจะเป็นเสนคูขนานไปกับทางมาลายของคนเดินเทา ขนาด
ความกวางของทางขามส าหรับผู้ใช้จักรยานน้ันกวางประมาณ ๑ เมตร  
                      ๓.๘.๑.๒ สิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ  
                                สิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกที่อยู่ ใน
บริเวณทางจักรยาน อาจเป็นพวกเครื่องใช้ริมทางตางๆ เช่นปายจราจร ปายบอกเสนทาง ที่นั่ง ที่ดื่ม
น้ าสาธารณะ ถังขยะ ไฟฟาสองทาง เป็นตน  
             ๓.๘.๒ สิ่งอ านวยความสะดวกเมื่อสิ้นสุดการขี่จักรยาน  
                      หมายถึง สิ่งที่อ านวยความสะดวกภายหลังการขับขี่จักรยาน หรือการเชื่อมต่อการ 
เดินทางในรูปแบบอื่นๆ สิ่งอ านวยความสะดวกประเภทนี้ประกอบดวย   
                      ๓.๘.๒.๑  ที่จอดรถจักรยาน   
                                  ที่จอดรถจักรยาน หรือจุดจอดรถจักรยานจ าเป็นตองมี เพื่อเก็บจักรยาน
ให้อยู่ในความปลอดภัยไมสูญหาย ลักษณะของที่จอดรถจักรยานมีหลายรูปแบบ เช่นแบบจอดได้คัน
เดียว แบบกลุมจอดได้หลายคัน แบบถาวรไมสามารถเคลื่อนยายได้ แบบชั่วคราวสามารถเคลื่อนยาย
ได้ ไดก้ าหนดพื้นที่ส าหรับจอดจักรยานว่า ควรมคีวามกวางอยางนอย ๐.๖ เมตร และความยาว ๑.๘๐ 
เมตร มีพื้นที่ส าหรับเคลื่อนยายจักรยานออกจากที่จอดจักรยานอยางนอย ๑.๕๐ เมตร สวนที่จอด
จักรยานแบบมีหลังคาคลุม หลังคาควรมีความสูงไมนอยกว่า ๒.๑๐ เมตร ส าหรับมหาวิทยาลัยควรมีที่
จอดจักรยานอยางนอย ๖% หรือ ๑:๕ ของจ านวนนิสิต บวกกับ ๓% หรือ ๑:๑๐ ของจ านวนบุคลากร 
ส าหรับหอพักควรมีที่จอดจักรยานอยางนอย ๑:๓ ของจ านวนผู้พักอาศัยในหอพัก  
                      ๓.๘.๒.๒ จุดเชื่อมต่อระบบขนสงมวลชน  
                                 การเชื่อมต่อระบบขนสงมวลชนเป็นสวนหนึ่งที่จะตองพิจารณาส าหรับผู้
ใช้จักรยาน ลักษณะการจัดการการเชื่อมต่อระบบขนสงมวลชนนั้นสามารถกระท าได้ ๒ แนวทาง ได้
แก ๑)การจัดที่จอดรถจักรยานในต าแหนงที่ใกลกับจุดเชื่อมต่อ และ๒) การจัดที่เก็บจักรยานดานหลัง
รถประจ าทาง หรืออนุญาตให้น าจักรยานขึ้นเขาไปในรถไฟฟาได้  



๒๘ 

 

                                 จากแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจักรยานขางตน เป็นองคประกอบส าคัญ
ในการน ามาสรางตัวแปรในการศึกษา โดยเฉพาะปจจัยทางดานลักษณะทางกายภาพของจักรยานและ
ผู้ใช้ รูปแบบของเสนทาง อุปกรณและสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชจ้ักรยาน เป็นสวนส าคัญที่ท าให้
เกิดการเลือกที่จะใช้หรือไมใช้จักรยานในการเดินทาง และยังเป็นปจจัยที่สามารถกระตุนสงเสริมให้
เกิดการใชร้ะบบจักรยานสาธารณะ ไดเ้ชนกัน   
  
        ๓.๙ ปญหาที่เกี่ยวของกับการใชจ้ักรยาน  
             เนื้อหาสวนนี้จะอธิบายถึงปญหาที่เกี่ยวของกับการใช้จักรยานทางดานตางๆ ซึ่งเป็นปจจัย
ที่สงผลต่อบุคคลในการตัดสินใจใช้จักรยานในการเดินทาง ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่ใช้ในการสรางตัว
แปรในการวิเคราะหสภาพเสนทางจักรยานในปจจุบัน และแนวทางการปรับปรุงเสนทางจักรยานใน
อนาคต   
             จากการศึกษาและพัฒนาแนวทางมาตรฐานการออกแบบทางจักรยาน ศาสน สุขประเสริฐ 
และ รุงอรุณ บุญถาน (๒๕๔๖) ได้แบงปญหาที่เกี่ยวของกับการใช้จักรยาน ออกเป็น ๖ ประเภท ได้
แก    
             ๓.๙.๑  ความปลอดภัย   
                      ผู้ใช้จักรยานสวนให้ญมีความรูสึกว่าเกี่ยวกับการใช้เสนทางจักรยานรวมกับพาหนะ
อื่นนั้น ยังไมมีความปลอดภัยเพียงพอ เมื่อระบบเสนทางจักรยานยังไมได้รับการออกแบบอยางเฉพาะ
และผู้ใช้ยานพาหนะอื่นนั้นไมให้ความส าคัญกับผู้ใช้จักรยาน จึงท าให้มีความเสี่ยงต่ออันตรายอย่าง
มาก   
             ๓.๙.๒  ระบบโครงขายเสนทางจักรยานที่ไมสนับสนุนใหเ้กิดการใช้จักรยาน   
                       สาเหตุส าคัญที่ท าให้ประชาชนไมนิยมใช้จักรยานเป็นเพราะว่า ไมมีการออกแบบ
ระบบโครงขายเสนทางจักรยานที่เชื่อมโยงกับระบบการขนสงอื่น ขาดการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้ใชจ้ักรยาน และจุดขึ้น-ลงส าหรับจักรยานบริเวณเชื่อมต่อระหว่างทางจกัรยานและถนนการมี
สิ่งกีดขวางจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้จักรยาน ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถสงผลให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้
จักรยาน  
             ๓.๙.๓  การขาดโครงสรางที่ดีของเสนทาง  
                       ลักษณะผิวจราจร และการวางระบบระบายน้ าบนถนน ไหลทาง รองระบายน้ า 
เป็นปจจัยที่สงผลต่อการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยของผู้ใชจ้ักรยาน   
             ๓.๙.๔  ทัศนคติที่ไมดีต่อการใช้จักรยาน   
                       ประชาชนให้ความส าคัญกับการใช้รถยนตสวนบุคคลมากกว่าการเดินเทาและ
จักรยาน ผู้ขับขี่รถยนตสวนใหญจะไมอยากลดความเร็วเมื่อมีคนขามถนน หรือมีจักรยานเขามาใกล
รถยนตไมให้ความเคารพและสิทธิการใชเ้สนทางรวมกันระหว่างรถยนต คนเดินเทา และผู้ใชจ้ักรยาน   
             ๓.๙.๕  ขาดความรวมมือกับหนวยงานตางๆ   
                       การสนับสนุนอยางต่อเนื่องจากหนวยงานหรือองคกรของรัฐ และเอกชน ส าคัญต่อ
การใช้จักรยานอยางยิ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหนวยงานสวนใหญยังไมคอยให้การสนับสนุนการใช้จักร
ยานอยางจริงจัง  



๒๙ 

 

             ๓.๙.๖  ขาดแคลนแหลงความรูและการเผยแพร  
                       ควรมีการเผยแพรความรูเรื่องการใช้จักรยาน และกฏหมายที่เกี่ยวของให้ผู้ใช้
จักรยานหรือผู้ที่มีความตองการในการใชจ้ักรยาน เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยต่อผู้ใชจ้ักรยานมากขึ้น   
                       จากปญหาที่เกี่ยวกับการใช้จักรยานขางตน เป็นองคประกอบส าคัญในการน ามา
สรางตัวแปรในการศึกษา โดยเฉพาะปจจัยทางดานความปลอดภัย ระบบโครงขายเสนทางจักรยาน 
โครงสรางของเสนทาง การสนับสนุนของหนวยงานในการใช้จักรยานในการปลูกฝงทัศนคติที่ดีให้กับ
ประชากร และการเผยแพรความรูในการใช้จักรยานและกฏหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งถือว่าเป็นสวนส าคัญ
ที่ท าให้เกิดการเลือกที่จะใชห้รือไมใชจ้ักรยานในการเดินทางและยังเป็นปจจัยที่สามารถกระตุนสง 
เสริมให้เกิดการใชร้ะบบจักรยานสาธารณะไดเ้ชนกัน   
 
๔. ความปลอดภัยในการปั่นจักรยานบนถนน๑๑ 
 
       ทุกประเทศทั่วโลกจะรณรงค์ ให้ประชาชนลดการใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล และหันมาใช้รถ
โดยสารสาธารณะหรือปั่นจักรยาน เพื่อลดปริมาณ รถยนต์ ในท้องถนนลดการใช้ พลังงานและปัญหา
มลพิษ รวมทั้งปัญหา การจราจรติดขัด และการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน โดยความเป็นจริงคนเราส่วน
ใหญ่ก็มักจะขี่จักรยานกันเป็นมาตั้งแต่เด็กๆ ใช้ขี่ไปใกล้ ๆบ้านหรือไปโรงเรียน แต่จะยึดถึงขั้นใช้เป็น
ยานพาหนะ ในการเดินทางไปท างานทุกวันนั้นยังมีจ านวนน้อยอยู่ยิ่งคนท างานในเมือง ใหญ่ ๆ 
ส่วนมากจะใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถโดยสารมากกว่า จักรยานยังเป็นตัวเลือกสุดท้ายอยู่ 
อาจเป็นเพราะถนนไม่ เอื้ออ านวยไม่มีเส้นทางรถจักรยานโดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศที่ ร้อนอบอ้าว
หรือมีฝนตกไม่เหมาะกับการขี่จักรยานนอกจากนี้สถานที่ท างานส่วนใหญ่ไม่มีห้องอาบน้ าให้ช าระ
คราบเหงื่อไคลและที่ส าคัญคือไม่มีทักษะในการขี่จักรยานบนถนนที่มีการจราจรหนาแน่นได้ช านาญ
และปลอดภัยพอเหล่านี้เป็นความไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงจึงท าให้ คนในเมืองส่วนใหญ่ ไม่นิยมขี่
จักรยานไปท างานแต่ส าหรับคนที่ยังรักการปั่นจักรยานอยู่บ้างก็อาจซื้อหาและน าไปปั่นภายในหมู่บ้าน
หรือในวันหยุดตามสวนสาธารณะ หรือตามถนนว่างๆในช่วงเช้าของวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งทุกวันนี้ ก็ 
เห็นมี จ านวนนักปั่นหน้าใหม่ ในกลุ่ม น้ีเพิ่มจ านวนมากขึ้น ไม่ว่าท่านจะเข้าข่ายนักปั่นลักษณะไหน 
มืออาชีพปั่นทุกวันเพื่อไปท างานหรือท่องเที่ยวไกลๆในวันหยุดหรือมือสมัครเล่นปั่นภายในหมู่บ้าน
หรือในสวนสาธารณะเพื่อออกก าลังกายเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือใช้เดินทางใกล้ๆเพื่อท ากิจธุระ
ต่างๆ การเรียนรู้ทักษะในการขี่จักรยานที่ถูกต้องเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องให้ ความใส่ ใจฝึกฝน ควบคู่ไป
กับการมุ่งมั่นปั่นอย่างมี สติและไม่ ประมาททุกครั้งที่ออกไปโลดแล่นบนท้องถนน เพื่อให้อยู่รอด
ปลอดภัยและกลับถึงบ้านได้นั่นเอง  
 

                                                            

            
๑๑ชรินทร์พร ธนศุภานุเวช(๒๕๕๗).  ความปลอดภัยในการปั่นจักรยานบนถนน.[ออนไลน์], 

เข้าถึงได้จาก : http:// www.greenworld.or.th www.sanook auto.[มิถุนายน,๒๕๕๗]. 
 



๓๐ 

 

       ๔.๑ เตรียมพร้อมก่อนปั่น 
             ก่อนอื่นต้อง เลือกรถจักรยานให้เหมาะสมกลับตัวผู้ขับขี่โดยขาสามารถยึดยันถึงพื้นได้ 
แฮนด์และเบรกอยู่ในต าแหน่งที่จับบังคับสบายสภาพรถและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์  
โดยเฉพาะส่วนที่ส าคัญและส่งผลให้ เกิดความปลอดภัยอย่างเช่น ผ้าเบรกต้องหนาอย่างน้อย ๑ 
มิลลิเมตร สายเบรกปรับให้สามารถใช้แรงบีบไม่มากควรใช้แรงบีบเบรกเพียงครึ่งของเบรกมือแล้ว
สามารถเบรกรถให้หยุดสนิทได้ ยางและวงล้อไม่มีรอยฉีกแตกหรือสกปรก มิฉะนั้นรถจะไม่เกาะถนน
และแฉลบเวลาเลี้ยวเติมลมยางให้ได้ตามที่ผู้ผลิตก าหนดหมั่นสังเกตตะเกียบคู่หน้าและซี่ลวดหากคด
งอหลวมหรือขาดต้องรีบเปลี่ยนหรือขันให้แน่นตรวจสอบสายโซ่ โดยหมุนโซ่กลับหลังหากมีข้อที่โก่งให้
ใช้มือคลายออกแต่ถ้ายังมีข้อที่สะดุดกับเฟืองอีกให้ซ่อมแก้ไขอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ
กระดิ่งให้ติดไว้เพื่อใช้ส่งเสียงเตือนคนที่เดินถนนไปมาและติดไฟกะพริบแสงสีขาวที่สว่างมากๆ
ด้านหน้ารถโดยเลือกไฟกะพริบที่มีจังหวะติด-ดับห่างกันพอสมควร เพื่อให้เป็นที่สังเกตุได้ง่ายหากขับ
รถกลางคืนให้ติดไฟหน้า-หลังหรือแผ่นสีสะท้อนแสงให้รถคันอื่นเห็นได้แต่ไกล และก่อนที่จะน ารถไป
ปั่นบนถนนทุกครั้งควรได้มีการตรวจสอบชิ้นส่วนที่ส าคัญต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะเบรกถ้าเบรกไม่ดีต้อง
ซ่อมทันทีการที่จะน ารถจักรยานไปปั่นบนถนนได้ท่านต้อง มีทักษะเบื้องต้นในการควบคุมรถ
พอสมควร อย่างน้อยก็สามารถขี่มือเดียวได้รู้จักใช้  สะโพก แขน ขา เข่า อย่างเหมาะสมโดยไม่ท าให้
ส่วนใดบาดเจ็บจากการขับขี่ที่ผิดท่านอกจากนี้ควรสวมหมวกกันน็อกและถุงมือเพื่อปูองกันอวัยวะที่
ถูกสวมอยู่นั้นหากไปกระทบกับของแข็ง เมื่อรถล้มย่อมช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ และที่ส าคัญต้องมี
สมาธิและไม่ประมาทในขณะป่ันตลอดเวลา 
 
       ๔.๒ ถนนที่ควรหลีกเลี่ยง 
             ถนนสายหลักบางเส้นทางแม้เป็นถนนกว้าง ๔ เลนหรือ ๘ เลน แต่ไม่มีไหล่ทาง และ
การจราจรไม่ติดขัดรถส่วนใหญ่ จะวิ่งเร็วจึงเสี่ยงหรือมีแนวโน้มจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่ถ้าบนถนนนั้น
มีฟุตบาทที่กว้างและคนเดินถนนน้อยก็สามารถน ารถจักรยานไปปั่นบนฟุตบาทได้แต่ต้องให้สิทธิคน
เดินถนนก่อนเพื่อความปลอดภัยและเป็นมารยาทที่ดี นอกจากนี้ควรระวังรถจักรยานยนต์ ที่เข้ามาวิ่ง
ร่วมทางด้วยและอย่าใช้กระดิ่งพร่ าเพรื่อเกินไป ถนนซอยที่เป็นทางลัดของรถยนต์ที่มีรถใช้เส้นทาง
มาก  ซึ่งมักเป็นทางแคบแต่ก็มีข้อยกเว้นหากไม่ใช่ในเวลาเร่งด่วนตอนเช้าหรือตอนเย็น และเป็นทาง
ช่วงสั้นๆที่สามารถปั่นผ่านไปได้โดยใช้เวลาไม่มากช่วงใกล้แยกจุดตัดถนนที่เป็น ๓ แยก ๔ แยก และมี
สัญญาณไฟจราจรซึ่งเป็นจุดที่รถได้ไฟเขียวจะเร่งความเร็วขึ้นพร้อมๆกันซึ่งอาจไม่ปลอดภัยพอที่จะปั่น
ให้หลีกเลี่ยงไปปั่นหรือเข็นจักรยานบนฟุตบาทแทนการข้ามถนนที่กว้างและรถยนต์ใช้ ความเร็วสูง 
หรือการขี่ในเลนกลางถนนเพื่อไปยังจุดกลับรถเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งส าหรับรถจักรยานเพราะต้อง
ใช้ความเร็วที่เหมาะสมและยังต้องใช้ความระมัดระวังรถมากกว่า ๒ ทิศทาง ทั้งขาขึ้นและขาล่อง
รวมทั้งรถยนต์ที่ต้องการกลับรถตรงจุดกลับรถด้วย แต่ถ้าหากจ าเป็นต้องใช้จุดกลับรถในการข้ามถนน
พยายามอย่าเลือกต าแหน่งที่คาดว่าจะมีรถยนต์มาใช้ผิวทาง เช่น หัวเกาะทั้ง ๒ จุด บางครั้งการเลือก
ข้ามตรงจุดกึ่งกลางระหว่างหัวเกาะที่มีพื้นที่กว้างขวางอาจจะปลอดภัยกว่า หรืออาจใช้วิธีเข็น
รถจักรยานข้ามเกาะกลางทีละครึ่งถนนเช่นเดียวกับการเดินข้ามถนน หรืออาจเลือกใช้ วิธีน า
รถจักรยานข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือสะพานลอยคนข้ามถนนแทนจะปลอดภัยที่สุด  



๓๑ 

 

 
       ๔.๓ ถนนที่ปั่นจักรยานได้ 
             ถนนสายหลักที่มีการจราจรติดขัดเป็นเส้นทางหนึ่งที่รถจักรยานสามารถปั่นในบริเวณพื้นที่
ใกล้ฟุตบาทได้อย่างปลอดภัย รวมถึงในซอยย่อยที่รถไม่พลุกพล่าน หรือเป็นทางตันส าหรับรถยนต์แต่
เป็นทางลัดของคนเดิน หรือซอยย่อยที่มีเส้นทางคดเคี้ยวหรือ อ้อมและถนนในหมู่บ้านที่ขนานกับถนน
สายหลักเป็นอีกเส้นทางที่เหมาะกับการปั่นจักรยานได้อย่างปลอดภัย เพราะปริมาณรถน้อย 
 
       ๔.๔ สิ่งที่ควรสังเกตและข้อควรระวังในขณะปั่นจักรยานบนถนน 
             ๔.๔.๑ คนยืนริมถนนที่น่าจะรอข้ามถนนหรือรอเรียกรถโดยสาร  
                      คนข้ามถนนอาจเดินตัดหน้าและขวางทาง หรืออาจถูกรถสี่ล้อเล็กและแท็กซี่ที่ขับตี
คู่วิ่งตัดหน้าหรือถ้าอยู่ข้างหน้าก็เบรกกะทันหันในระยะกระชั้นชิด เพื่อเข้าไปรับผู้โดยสาร ฉะนั้นเพื่อ
ความปลอดภัยให้ท่านชะลอความเร็วลงหยุดการปั่นเบรก หรือเตรียมเบรกไว้ล่วงหน้าก่อนเลย 
             ๔.๔.๒ บริเวณใกล้ป้ายรถเมล์ หรือจุดรับส่งผู้โดยสาร 
                      แม้จะไม่มีผู้โดยสารยืนรอแต่ก็มีความเสี่ยงที่รถเมล์ หรือรถโดยสารจะขับตัดหน้า
รถจักรยานเพื่อจอดส่งผู้โดยสาร  
             ๔.๔.๓ รถยนต์ที่จอดอยู่ในช่องทางริมถนน แต่มีผู้ขับขี่อยู่ในนั่งคนขับ 
                      มักมีแนวโน้มที่จะออกรถอย่างทันทีทันใด ในช่วงเวลาใดก็ได้ซึ่งหากปั่นจักรยานอยู่
ข้างๆรถยนต์ที่ก าลังออกตัวพอดีจะค่อนข้างอันตราย อาจถูกเบียดชนล้มได้ให้ใช้ความระมัดระวังให้
มากพยายามให้สัญญาณผู้ขับรถยนต์เพื่อให้สังเกตุเห็นและระมัดระวังจักรยานด้วย 
             ๔.๔.๔ ทางโค้งหรือถนนที่มีลูกระนาดเพื่อชะลอความเร็วของรถ 
                      เมื่อต้องปั่นข้ามไปจะกินแรงมากกว่าปกติ และยังท าให้รู้สึกสะเทือนมากกว่าการ
ปั่นบนพื้นผิวถนนเรียบท่านอาจเลี่ยงไปปั่นบนช่องว่างที่กว้างประมาณ ๑ ฟุต ซึ่งอยู่ด้านข้างช่อง
จราจรทั้ง ๒ ด้านแทน ถนนบางแห่งที่มีรถยนต์จอดอยู่มักมีสุนัขนอนอยู่ใต้ท้องรถ หรือบางพื้นที่มีสุนัข
จรจัดหลายตัว การปั่นจักรยานผ่านอาจมีปัญหาสุนัขวิ่งไล่กวด ทางที่ดีพยายามปั่นช้าๆ หรือล งจูง
จักรยานผ่านไปอย่างช้าๆจะปลอดภัยมากกว่า  
 
         ๔.๕ เทคนิคการปั่นจักรยานที่ควรรู้  
               ถนนซอยบางแห่งผิวทางขรุขระไม่ราบเรียบเป็นช่วงสั้นๆเป็นระยะๆ ถ้าท่านมี ความ
ช านาญในการควบคุมแฮนด์ และการทรงตัวดีพออาจเลี่ยงไปปั่นบนแนวเส้นทางร่องระบายน้ าซึ่ ง
มักจะมี ผิวราบเรียบกว่า การปั่นผ่านลูกระนาดและผิวทางขรุขระช่วงสั้นๆควรปล่อยให้รถเคลื่อนที่ไป
ด้วยแรงเฉื่อยของตัวเองมากกว่าการปั่นเพราะเป็นผิวทางที่กินก าลังในการปั่นมากกว่าปกติ               
ถนนบางแห่งมีเหล็กปิดฝาท่อระบายน้ าเป็นร่องต้องดูว่าเป็นร่องตามขวาง หรือร่องตามยาว ถ้าเป็น
ร่องตามยาวต้องหลบหลีกให้พ้นหากไม่หลบล้อที่เล็กกว่าร่องจะตกลงไปติด ท าให้หกคะเมนตีลังกาได้              
ถนนต่างจังหวัดที่มีไหล่ทางให้ระวังหากพลาดลงไปอย่ารีบหักกลับขึ้นมาจะคว่ าได้ให้ประคองรถตรงไป
เรื่อยๆและชะลอความเร็วลงจนกว่าจะมีทางเรียบให้ขึ้น หากไม่มีควรจอดแล้วจูงขึ้น และให้ระวังก้อน
ดินเหลวๆ หรือก้อนหินที่หล่นมาจากรถบรรทุกเพราะท าให้ถนนลื่นและรถแฉลบล้มได้ง่าย               



๓๒ 

 

ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และปฏิบัติให้ถูกต้องรวมทั้งต้อง
พยายามเรียนรู้คุณลักษณะของรถและพฤติกรรมของคนขับรถแต่ละประเภทจะได้ตั้งรับหรือหลีกเลี่ยง
ได้ถูกต้อง ควรปั่นชิดขอบทางด้านซ้ายให้มากที่สุดเสมอบังคับรถให้วิ่งตรงไปข้างหน้า โดยไม่ส่ายเซมี
สมาธิมองตรงหน้าแน่วแน่ส าหรับถนนที่มีรถยนต์จอดอยู่เลนซ้ายเป็นระยะแม้จะมีระยะทางห่างกัน
มากก็ควรปั่นอยู่ในแนวเลนที่มีรถจอดจะปลอดภัยมากกว่าการปั่นอยู่ในเลนขวาที่ว่าง เนื่องจาก
รถยนต์ที่มีความเร็วมักไม่นิยมแล่นบนเลนที่มีรถจอดขวางอยู่ข้างหน้า ครั้งที่ปั่นถึงทางแยกทางโค้ง 
ทางเลี้ยวทางคับขันต้องลดความเร็วและในช่วงที่รถมากหรือมีรถติดกันยาวให้วิ่งกลางถนนตามแนว
ของรถจักรยานยนต์ อย่าปั่นเร็วมากนัก เนื่องจากเบรกไม่ใช่ดิสก์เบรกหน้ายางที่เกาะถนนเล็กนิดเดียว
อาจลื่นไถลล้มได้ง่าย ถ้าฝนตกถนนยิ่งลื่นต้องปั่นช้าลง และต้องระวังคนเดินข้ามถนนหรือออกมาจาก
ซอยของรถที่จอดติดกันอยู่ รวมทั้งรถจักรยานยนต์ที่วิ่งซอกแซกไปมาด้วยไม่ควรปั่นแซงรถเมล์ หรือ
รถแท๊กซีที่จอดรอรับผู้โดยสารหรือส่งผู้โดยสารโดยไม่จ าเป็น เพราะเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เมื่อ
รถเหล่านั้นเคลื่อนที่ออกจากที่จอดโดยมองไม่เห็นรถจักรยานที่อยู่ด้านข้าง หากปั่นด้วยความเร็ว
ค่อนข้างสูงและล าบากต่อการเบรกหยุดรถกะทันหัน เพื่อปูองกันรถอื่นแซงจากด้านหลังแล้วเลี้ยวตัด
หน้าเข้าซอย ควรปั่นชิดขอบเลนด้านขวามือหรือปั่นอยู่กลางเลนเฉพาะในจังหวะที่ผ่านบริเวณปาก
ซอย เพื่อปูองกันอุบัติเหตุจากด้านหลัง บริเวณสี่แยกจราจรที่ช่องจราจรซ้ายสุดเป็นเลนส าหรับรถที่
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดถ้าต้องการตรงไปควรจะเลือกอยู่ในต าแหน่งซ้ายสุดของช่องจราจรช่องที่  ๒ จะ
ปลอดภัยกว่าขณะที่รถใหญ่จอดรอเลี้ยวขวาอยู่กลางถนน และท่านก็ต้องการเลี้ยวขวาด้วย  ให้ปั่นเข้า
ไปอยู่ทางด้านซ้ายของรถใหญ่  แล้วเลี้ยวขวาพร้อมกับรถใหญ่ ในกรณีที่รถใหญ่จะเลี้ยวซ้ายให้เข้าไป
อยู่ทางขวาของรถใหญ่ แล้วเลี้ยวซ้ายพร้อมรถคันนั้น อย่าอยู่ผิดข้างจะท าให้ถูกเบียดออกไปอยู่กลาง
ถนนหรือเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถใหญ่ได้เมื่อมีรถยนต์จอดขวางอยู่ด้านหน้าและปั่นแซงผ่านไปไม่ได้ ควร
จอดรอและลดเกียร์ต่ า เพื่อเตรียมตัวออกรถตามรถยนต์คันนั้นออกไปขณะปั่นผ่านรถที่จอดข้างทาง
ต้องดูเข้าไปข้างในรถนั้นด้วยว่ามีคนจะเปิดประตูออกมาขวางทางหรือไม่พยายามตื่นตัวและคอยฟัง
เสียงรอบข้างตลอดเวลา โดยเฉพาะกับรถที่ว่ิงตามมาด้านหลังว่าเป็นรถอะไร ถ้าเป็นรถใหญ่ควรหันไป
มองด้วยว่าวิ่งเข้ามาในลักษณะไหน จะต้องหลบให้ชิดขอบทางอีกหรือไม่ก่อนเปลี่ยนช่องทางวิ่งต้อง
เหลียวมองรถข้างหลังก่อนทุกครั้งโดยรถไม่ส่ายหรือเซ อย่าปั่นฉวัดเฉวียนส่ายซิกแซกเพราะอาจเป็น
ปัญหากับรถอื่นและจะตามมาด้วยอุบัติเหตุการปั่นขึ้นเนินหรือสะพานสูงชัน ควรถอยก้นไปท้ายอาน
นิดหนึ่ง แล้วถีบเท้าไปข้างหน้ากดลงแล้วดึงขึ้นให้เท้าหมุนในลักษณะเป็นวงกลม จะมีแรงอัดท าให้ไต่
ขึ้นได้มากขึ้น เมื่อตัดสินใจจะปั่นจักรยานบนถนนไม่ว่าจะไปใกล้ หรือไกลต้องรู้เขารู้เรารู้ว่ารถอื่นเขา
ใหญ่กว่าแข็งกว่าเร็วกว่ารถจักรยานเราเล็กที่สุดที่วิ่งอยู่บนถนน อุปกรณ์ชิ้นส่วนทุกชิ้นย่อมเล็กและมี
สมรรถนะต่ ากว่า เพราะฉะนั้นต้องมีสติเต็มที่ในการปัน่ทุกครั้งสติเท่านั้นจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา และ
ผ่อนเบาให้เป็นปลอดภัย  
 
๕. อุบัติเหตุบนท้องถนน๑๒ 

                                                            

       ๑๒สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี .(๒๕๕๗).ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิศึกษา. 
ออนไลน์], เข้าถึงไดจ้าก : http://www.ipesp.ac.th/learning/supitcha/html/E๔-๔-๑.html. 
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๓๓ 

 

 
       ๕.๑ ความหมายอุบัติเหตุ  (Accident 
            ค าว่า “อุบัติเหตุ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ค านิยามไว้ว่า อุบัติเหตุ 
หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นโดยไมท่ันคิด ความบังเอิญเป็น  
            อุบัติเหตุ หมายถึง  เหตุการณ์ใด ก็ตามที่เกิดขึ้นมิได้ตั้งใจ หรือมิได้คาดคิดมาก่อน และเป็น
ผลให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินของคนเรา 
            อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ และเหตุการณ์นั้นต้องท าให้คนอื่นถึง
แก่ความตาย บาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย  
            อุบัติเหตุ (Incidence) คือ เหตุการณ์ซึ่งเกิด(อุบัติ)ขึ้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ดี หรือเหตุการณ์
ร้ายก็ได้ส่วนอุบัติภัย (Accident) คือเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้น โดยไม่คาดฝันมาก่อน โดยไม่เจตนา เป็นผล
ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินเป็นอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจและอาจท าให้สูญเสียชีวิตได้ด้วย 
การใช้ค า “อุบัติเหต”ุ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Accidents ที่แล้ว ๆ มาจึงไม่ตรงกับศัพท์ที่ถูกต้องแต่ก็
ได้ใช้กันมานานจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้ว    
            อุบัติเหตุ (Incidence) หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายหรือเหตุการณ์ดี
ก็ได้ แต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุแล้วมักจะนึกถึงแต่เหตุร้ายไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องดีจึงตรงกับค าว่า Accidents 
ซึ่งนิยมใช้กันมาจนเป็นที่ยอมรับแล้วส่วนอุบัติภัย (Accident) คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจไม่
คาดฝันมาก่อน เป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งอาจเป็นอันตราย 
ถึงแก่เสียชีวิตได้ทั้งกับตนเองและผู้อื่น 
            อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์หรืออันตรายที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้คาดคิดหรือตั้งใจมาก่อน ซึ่งมี
ผลให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ อันตราย ตาย หรือสูญเสียทรัพย์สิน ส่วนค าว่า “อุบัติภัย” ซึ่งปัจจุบันนิยม
ใช้กันอย่างกว้างขว้างนั้น มีความหมายว่า “อันตรายหรือภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ร่างกาย ชีวิต และ
ทรัพย์สินของบุคคล” ค าว่า “อุบัติเหต”ุ หรือ “อุบัติภัย” จึงมคีวามหมายคล้ายกัน   
            สรุปได้ว่า  อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง  เหตุการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือ
คาดคิดมาก่อนท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินบุคคลได้รับอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจอาจ
บาดเจ็บพิการหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต  
 
       ๕.๒ ความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
             ความสูญเสียอันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุนั้นมีมากเกินกว่าที่ทุกคนคาดคิด ผู้เชี่ยวชาญของ
ประเทศอังกฤษ ได้ประเมินว่า การสูญเสียเนื่องจากอุบัติภัยบนถนนแต่เพียงอย่างเดียวใน ประเทศ
ก าลังพัฒนานั้น มีประมาณ ร้อยละ ๑-๒ ของผลิตภัณฑ์ประชาชาติ ส่วนประเทศญี่ปุุนได้ศึกษาพบว่า 
การสูญเสียโดยตรงเป็นค่าใช้จ่าย และค่าชดเชยส าหรับผู้ประสบอุบัติภัยตกรายละ ๑๕,๐๐๐ และ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท  ส าหรับผู้บาดเจ็บ และตายตามล าดับและตามสถิติเฉลี่ยประเทศไทยมีผู้บาดเจ็บ 
ประมาณปีละ ๒ ล้านคนและ ๓ หมื่นคน ตามล าดับดังนั้นการสูญเสียโดยตรงเนื่องจากอุบัติภัยใน
ประเทศไทยจึงตกประมาณปีละ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท 
                                                                                                                                                                          

[กันยายน,๒๕๕๗].        
 



๓๔ 

 

             จากการศึกษาของคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอพกินส์ ซึ่งท าการศึกษาในประเทศ
บราซิล พบว่าการสูญเสียเนื่องจากอุบัติภัยนั้นเปรียบเสมือนภูเขาน้ าแข็งส่วนที่มองเห็น หรือค่าสูญเสีย
โดยตรง (direct loss) นั้นมีเพียงร้อยละ ๖ แต่ส่วนที่จมอยู่ในน้ าซึ่งมองไม่เห็น ได้แก่ ค่าสูญเสีย
ทางอ้อม (Indirect loss) นั้นมีมากถึงร้อยละ ๙๔ ดังนั้นถ้าจะคิดประเมินค่าของการสูญเสียทั้งหมด
เนื่องจากอุบัติภัยตามผลการศึกษานี้ประเทศไทยเราต้องสูญเสียทางเศรษฐกิจถึงปีละเกือบ๗ แสนล้าน
บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย ประมาณ ๓ เท่า 
             ปัจจุบันความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุยังคงรุนแรง จากสถิติจ านวนตายด้วยสาเหตุที่
ส าคัญ พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๖  ของส านักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (มปป) 
ปรากฏว่า อุบัติเหตุและการเป็นพิษ เป็นสาเหตุการตาย ที่ส าคัญเป็นอันดับ ๒ รองจากโรคหัวใจมา
โดยตลอด   
 
 
 
 
 
สาเหตุตาย  

ปี พ.ศ. 
๒๕๓๓ ๒๕๓๔ ๒๕๓๕ ๒๕๓๖ 

รวม ๒๕๒,๕๑๒ ๒๖๔,๓๕๐ ๒๗๕,๓๑๓ ๒๘๕,๗๓๑ 
โรคหัวใจ ๒๘,๙๒๔ ๓๑,๐๐๓ ๓๒,๑๓๑ ๓๓,๙๘๙ 
อุบัติเหตุ และการเป็นพิษ ๒๓,๖๓๔ ๒๕,๘๕๒ ๒๗,๘๑๑ ๓๐,๕๙๙ 
มะเร็งทุกชนิด ๒๒,๑๕๔ ๒๓,๓๓๒ ๒๔,๙๖๑ ๒๖,๑๓๒ 
ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง ๘,๔๔๕ ๙,๐๓๕ ๙,๗๐๙ ๙,๔๙๖ 
การบาดเจ็บจากการฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตายและอื่น ๆ ๘,๖๒๑ ๘,๓๘๖ ๘,๗๓๒ ๘,๕๕๓ 
โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน ๗,๕๒๐ ๗,๕๖๖ ๗,๖๔๔ ๗,๕๒๗ 
ปอดอักเสบ และโรคอื่น ๆ ของปอด ๕,๙๐๒ ๖,๓๙๓ ๖,๕๖๙ ๘,๐๐๕ 
ไตอักเสบ กลุ่มไตพิการ ๔,๒๕๔ ๔,๕๑๑ ๕,๕๕๖ ๕,๗๖๑ 
วัณโรคทุกชนิด ๓,๙๓๗ ๓,๖๖๓ ๓,๕๙๕ ๓,๕๑๔ 
อัมพาตทุกชนิด ๓,๓๔๑ ๓,๔๖๖ ๓,๕๕๖ ๓,๑๕๒ 
อื่น ๆ ๑๓๕,๗๘๐ ๑๔๑,๑๔๓ ๑๔๕,๐๔๙ ๑๔๙,๐๐๓ 

 
ตารางที่ ๑   แสดงจ านวนตายด้วยสาเหตุที่ส าคัญ พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๖ 

ที่มา : ส่วนข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ส านกันโยบายและแผนสาธารณสขุ, มปป. 
 

             รวมทั้งเกิดความสูญเสียทั้งส่วน บุคคลและส่วนรวม อื่น ๆ เช่น เสียโอกาส เสียเวลาขาด
รายได้เสียค่าใช้จ่าย ครอบครัวเสียสมาชิกในครอบครัวไป ทรัพย์สินสาธารณะเสียหายสูญเสียก าลังคน
ในการพัฒนาประเทศประเทศขาดรายได้และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 



๓๕ 

 

 
       ๕.๓ ความส าคัญของอุบัติภัย  
             การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศนั้น  ท าเกิดการ
พัฒนาที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการคมนาม การขนส่ง การอุตสาหกรรมาณิชย
กรรม การก่อสร้างและการเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมการขนส่งที่มียานพาหนะ
เพิ่มขึ้นด้านอุตสาหกรรมเกิดมีโรงงานเพิ่มขึ้นด้านการก่อสร้างที่มีความเจริญรุดหน้าและมีสิ่งก่อสร้าง
อยู่ทั่วไปทางด้านเกษตรกรรมได้มีการใช้สารเคมีการเกษตรเพ่ิมสูงขึ้นอยา่งรวดเร็ว หน่วยศึกษานิเทศก์
ส านักพัฒนาการพลศึกษากีฬาและนันทนาการ (๒๕๔๔ : ๙) กล่าวว่า เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า 
อุบัติภัยคือโรคซึ่งเกิดจากการพัฒนาในต่างประเทศนั้นเมื่อมีแผนพัฒนาประเทศแล้วก็จะต้องมีแผน
ปูองกันอุบัติภัยแห่งชาติควบคู่กันไปด้วย จึงท าให้สามารถปูองกันคนบาดเจ็บและตายจากอุบัติภัยได้  
ลดการสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุได้แสดงว่ายิ่งมีการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพียงไรประชาชนก็ยิ่ง
บาดเจ็บและตายจากอุบัติภัยเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 
  
       ๕.๔ สวัสดิภาพในการจราจรทางบก 
             อันตรายจากอุบัติเหตุในการจราจรของคนไทยพุ่งขึ้นติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของสาเหตุการ
ตายทั้งหมด เมื่อแยกตามประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุพบว่าอุบัติเหตุเกิดจากรถยนต์จักรยานยนต์มาก
ที่สุดรองลงมาได้แก่ รถปิคอัพในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจ านวนมากกว่า ๙๐,๐๐๐ ราย ใน
จ านวนนี้เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง ๑๘-๓๘ ปี มากที่สุดและในจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด อุบัติเหตุที่
ท าให้มีการเสียชีวิตมากที่สุดก็คือ อุบัติเหตุจากการขับขี่ยวดยานพาหนะ ซึ่งอยู่ในกลุ่มอายุ ๑๘-๒๔ ปี 
และมักมีผลให้เกิดการเจ็บปวด และทนทุกข์ทรมานจากกการบาดเจ็บเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น 
การบาดเจบ็ที่หลังหรือหัวเข่าสายตาพิการแขนขาขาดพิการเป็นต้น  
             อาจกล่าวได้ว่าอุบัติเหตุจากการจราจร เปรียบเสมือนหนึ่งโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นทุก
วันและคุกคามสุขภาพคุณภาพชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่
ทุกคน และทุกหน่วยงานต้องมีส่วนรับผิดชอบ และร่วมมือกันแก้ปัญหารวมทั้งปูองกันโรคอุบัติเหตุ
อย่างจริงจัง  
             ๕.๔.๑ สาเหตุของอุบัติเหตุในการจราจรทางบก 
                     อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการจราจรทางบกนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน จาก
สถิติของกรมทางหลวงพบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางหลวงมากที่สุดคือการขับรถเร็วรองลงมาคือ
การขับรถระยะกระชั้นชิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการจราจรทางบกนั้นมักเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ส าคัญ ๓ 
ประการดังนี้  
                       ๑. บุคคล                
                       ๒. สิ่งแวดล้อม                     
                       ๓. กฎหมาย  
                     ๕.๔.๑.๑ สาเหตุเกิดจากผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ ผู้โดยสาร คนเดินทาง หรือสัตว์
เลี้ยงต่างๆ ซึ่งมีสาเหตุดังนี้ 
                            ๑) สาเหตุจากผู้ขับยวดยานพาหนะ 



๓๖ 

 

                               (๑) มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย เช่น ร่างกายอ่อนเพลีย ง่วงนอน หรือ
หลับในสุขภาพไม่ดี มีโรคประจ าตัว โรคลมชัก ตาบอดสี ตาพร่า น้ าตาลในเลือดต่ า  
                               (๒) มีความบกพร่องทางด้านจิตใจและอารมณ์ เช่น มีความกลัดกลุ้มใจ 
วิตกกังวล อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว มีความตึงเครียดทางอารมณ์  
                               (๓) ขาดความรู้ความช านาญ และประสบการณ์ในการใช้ถนน เช่น ขาด
ความรู้เรื่องความเร็วกับรถ คาดคะเนความเร็ว หรือกะระยะทางไม่ถูกต้อง ไม่มีความรู้ความช านาญ 
ในเรื่องลักษณะของยวดยานที่ใช้ขับไม่รู้กฎจราจร เป็นต้น  
                               (๔) ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ เช่น ขับรถเร็ว ขับรถตัดหน้ารถ
อื่นระยะกระช้ันชิด ขับรถล้ าช่องทางเดินรถ ขับรถแซงซ้าย หรือแซงขวาในที่คับขัน ขับรถตามหลังคน
อื่นอย่างกระชั้นชิด ฝุาฝืนปูายหยุดขณะออกจากทางร่วม ขับรถย้อนศรทางเดินรถ ขับรถฝุาฝืน
เครื่องหมายจราจร หยุดรถโดยกระชั้นชิด ฯลฯ  
                               (๕) ไม่รู้จักปูองกันตนเอง เช่น ขับรถด้วยความประมาท ขาดความ
ระมัดระวัง ความเร่งรีบในการเดินทาง เสพยากระตุ้นประสาท ดื่มสุราขณะขับรถ ฯลฯ ส าหรับเรื่ อง
การดื่มสุรานั้น จากสถิติของสถาบันนิติเวชวิทยา กรมต ารวจ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ พบว่าผู้เสียชีวิตด้วย
อุบัติเหตุจากการจราจร มีประวัติการด่ืมสุราจ านวน ๒๘๘ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๒  
                            ๒) สาเหตุจากผู้โดยสาร  คนเดินเท้า  หรือสัตว์เลี้ยง  
                               (๑) การขาดความระมัดระวัง เช่น ผู้โดยสารขึ้นหรือลงรถโดยไม่ระมัดระวัง 
ในการปิด-เปิดประตูรถ เดินถนนโดยไม่ระมัดระวังยวดยาน วิ่งตัดหน้ารถ การวิ่งเล่นบนถนน ลื่นหก
ล้ม ลังเลใจในการข้ามถนน ฯลฯ  
                               (๒) การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น ห้อยโหนรถโดยสารรถประจ าทาง ไม่
ขึ้นหรือลงขณะรถหยุด หรือที่ปูายจอด ไม่ข้ามถนนตรงทางข้าม , สัญญาณ หรือสะพานลอย ไม่เดิน
ถนนตามบาทวิถีหรือทางเท้า  
                               (๓) ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ข้ามถนนโดยออกจากหน้าหรือท้ายรถ
ขณะทีร่ถยังจอดอยู่ สัตว์เลี้ยงเดินข้ามถนนหรือวิ่งตัดหน้ารถ ฯลฯ  
                               (๔) ความไม่สมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ เช่น สภาพร่างกายที่อ่อนเพลีย
การด่ืมสุราขณะเดินถนน เป็นต้น 
                     ๕.๔.๑.๒ สาเหตุจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่สภาพของรถ 
สภาพถนนและดินฟูาอากาศ 
                             ๑) สาเหตุจากสภาพของรถ 
                               (๑) ยางระเบิดหรือยางแตกท าให้รถเสียการทรงตัวพลิกคว่ าได้ง่าย 
โดยเฉพาะรถที่ก าลังแล่นด้วยความเร็วสูงและถนนลื่น           
                               (๒) เบรกแตก เบรกลื่น ท าให้รถไม่สามารถหยุดหรือชะลอความเร็วลงได้
ตามความต้องการ 
                               (๓) เพลาหลุดหรือเพลาขาด ท าให้รถ หมดก าลังในการขับเคลื่อน รถจะไม่
แล่นแม้ว่าจะเหยียบคันเร่งอย่างไรก็ตามท าให้ยากแก่การควบคุมความเรว็และง่ายต่อการเกิดอุบัติเหต ุ
                               (๔) คันส่งหลุดท าให้พวงมาลัยใช้การไม่ได้ไม่สามารถควบคุมรถได้ 



๓๗ 

 

                               (๕) อุปกรณ์ประจ ารถช ารุดหรือขัดข้อง เช่น ไม่มีไฟหน้า-หลัง ไฟใหญ่มีข้าง
เดียวหรือไม่มีเลยไฟเลี้ยวช ารุดไม่ได้ซ่อมแซมหรือแก้ไขพวงมาลัยสั่นขณะขับ เป็นต้น 
                               (๖) การเปลี่ยนแปลงสภาพรถ เช่น การเพ่ิมแรงเครื่องท าให้ผู้ขับขี่เกิดความ
คะนองและขับรถเร็วการแปลงสภาพรถตามความพอใจโดยไม่ค านึงถึงสภาพรถที่ได้รับการออกแบบ
มา 
                            ๒) สาเหตุจากบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ สภาพถนนและสภาพแสงสว่าง 
                               (๑) บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ทางแยก ทางโค้ง ทางตรง ทางเบี่ยง
สะพาน วงเวียน ทางตัดทางรถไฟ ทางลาดชัน/เนินเขา ทางเข้าออกทางด่วน ทางเชื่อมโยงทางแยก 
ทางเชื่อมอาคารที่พักอาศัย ฯลฯ ซึ่งบริเวณที่มักเกิดเหตุบ่อยที่สุดคือ ทางตรงโดยสภาพเส้นที่ดีเรียบ 
มักท าให้ผู้ขับขี่ขาดความระมัดระวังและขับรถด้วยความเร็วสูงนอกจากนี้จะพบว่าถนน ๓ ช่องทางจะ
เกิดอุบัติเหตุมากกว่าถนน ๒ ช่องทาง และถนน ๔ ช่องทาง และถนนสี่แยกจะอันตรายกว่าสามแยก 
                              (๒) สภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อมีโคลนตมมีเครื่องกีดขวางมากๆ หรือถนน
ที่แคบถนนที่ลื่นมีส่วนท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
                              (๓) สภาพแสงสว่างบนถนน เช่น แสงสว่างที่ส่องจากรถคันที่สวนมาโดยการ
เปิดไฟสูงและมีความสว่างสูง ท าให้ตามัวมองไม่ชัดเจน หรือไม่มีไฟส่องสัญญาณทางแยกบนท้องถนน
มืดไม่มีไฟฟูาไม่มีแสงสว่างท าให้มองไม่เห็นทางหรือมองไกลไม่ได้ย่อมเป็นอันตรายต่อการขับรถ 
อย่างไรก็ตามแสงสว่างในเวลากลางวัน หรือความสว่างของถนนก็มักท าให้เกิดอุบัติเหตุสูงกว่าเวลา
กลางคืนแตค่วามรุนแรงจะเกิดในเวลากลางคืนมากกว่า 
                            ๓) สาเหตุจากดินฟูาอากาศ 
                              (๑) ฝนตกหนักน้ าท่วมท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นหล่มโคลนถนนลื่นท า
ให้รถตกถนนพลิกคว่ า 
                             (๒) การเกิดพายุหรือหมอกลงจัด ท าให้มีควันปกคลุมมองไม่เห็นทาง เกิด
อุบัติเหตุได้ง่าย 
                             (๓) พายุหิมะในต่างประเทศอาจมีพายุหิมะท าให้ถนนลื่นมองไม่เห็นทาง 
                             (๔) สภาพดินฟูาอากาศที่ดีอุบัติเหตุมักเกิดจากสภาพดินฟูาอากาศที่ดีเสมอ 
ทั้งนี้เพราะผู้ขับขีข่ับรถด้วยความเร็วสูงและขาดความระมัดระวังอันตราย  
                     ๕.๔.๑.๓  สาเหตุจากกฎหมาย  กฎหมายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี ้
                           ๑) การขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทุกคนทราบกฎระเบียบ 
ข้อบังคับและบทลงโทษในการฝุาฝืนกฎต่างๆ ท าให้ประชาชนขาดจิตส านักและฝุาฝืนกฎระเบียบ
ต่างๆ ซึ่งมีผลให้เกิดอุบัติเหตุได้  
                           ๒) บทลงโทษหรือค่าปรับยังไม่เหมาะสม ท าให้มีการฝุาฝืนกฎจราจรหรือ
กฎระเบียบต่างๆ อยู่เสมอ  
                           ๓) การที่กฎหมายมิไดก้ าหนดเพศ อายุสูงสุดของผู้ขับขี่ รวมทั้งการศึกษาขั้นต่ า
ของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะถึงแม้ว่าผู้ขับขี่จะสอบผ่านและได้รับใบอนุญาตขับขี่มาแล้วก็อาจท าผิดกฎ
จราจรและท าให้เกิดอุบัติเหตุได้  



๓๘ 

 

                           ๔) การขาดการกวดขัน จับกุม หรือยังไม่จริงจังหรือเข้มงวดในการพิจารณา
ด าเนินคดีหรือจับกุมผู้กระท าผิดเป็นสาเหตุให้ขับรถหรือใช้รถใช้ถนนอย่างเสรีตามอ าเภอใจซึ่งมักท า
ให้เกิดอุบัติเหตุ  
    
        ๕.๕ การป้องกันอุบัติเหตุในการจราจรทางบก  
              อุบัติเหตุในการจราจรทางบก สามารถปูองกันได้ดังต่อไปน้ี  
                  ๑. ด้านบุคคล 
                  ๒. ด้านสิ่งแวดล้อม 
                  ๓. ด้านกฎหมาย  
              การปูองกันด้านบุคคลการปูองกันอุบัติเหตุในการจราจรทางบกด้านบุคคลนั้นควร
พิจารณาในเรื่องสุขภาพการศึกษาและความปลอดภัยในการขับขี่การโดยสารและการเดินเท้าซึ่ งมี
วิธีการปูองกันดังต่อไปน้ี  
             ๕.๕.๑ เรื่องสุขภาพ ผู้ขับขี่รถ ผู้โดยสารและผู้เดินเท้า 
                      ผู้ขับขี่รถผู้โดยสารและผู้เดินเท้าควรมีสภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
และเป็นปกติอยู่เสมอ ทั้งในช่วงก่อนเดินทาง ขณะเดินทาง และหลั งการเดินทาง ส าหรับผู้ขับขี่รถ 
จะต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคของระบบการไหลเวียนโลหิตโรคของ
ต่อมไร้ท่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคคอพอกเป็นพิษ ไม่ควรขับรถ ผู้ขับขี่ต้องมีความสามารถในการได้ยิน
เสียงต่างๆ ชัดเจน หากสายตาสั้น ต้องสวมแว่นตลอดเวลาที่ขับรถ หากตาบอดสี ตาเหล่ หรือเห็น
ภาพซ้อนกันไม่ควรขับรถนอกจากนี้ผู้ที่เป็นโรคกระดูกสันหลังอย่างแรง เช่น วัณโรคหรือโรคสันหลัง
แข็งไม่ควรขับรถในระหว่างเป็นโรคเมื่อโรคได้ทุเลาลงและไม่มีความผิดปกติหรือพิการรุนแรงก็อาจขับ
รถต่อไปได้และผู้ที่พิการถูกตัดขาข้างหนึ่ง หรือนิ้วหายไปมากกว่า ๓ นิ้ว ก็ไม่ควรขับรถเช่นเดียวกัน 
ส่วนสภาพทางจิตใจนั้น ผู้ขับขี่ควรคุมอารมณ์ และจิตใจไว้ได้ มีสติสัมปชัญญะเสมอ ในการขับรถ หาก
มีอาการอ่อนเพลีย ง่วงนอน หรือมีความวิตกกังวลใจ ตื่นเต้น กระวนกระว่ายใจ มีอารมณ์เสียเกิดขึ้น
บ่อยๆ มีความเครียด มีโรคทางจิต ทางประสาท ก็ไม่ควรขับรถ เพราะจะขาดสมาธิในการขับรถ และ
อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่าย   
                     ส าหรับผู้โดยสารยานพาหนะ และผู้เดินเท้า ก็ควรรักษาสุขภาพให้ดีทั้งทางกาย และ
จิตใจเพราะหากมคีวามผิดปกติของร่างกายและจิตใจก็จะท าให้ประสบอุบัติเหตุได้ง่ายเช่นเดียวกัน  
             ๕.๕.๒ การศึกษา การป้องกันอุบัติเหตุ 
                     การศึกษา การปูองกันอุบัติเหตุ ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การศึกษาหาความรู้และ
การถ่ายทอด หรือให้ความรู้แก่ทุกคน ในเรื่องความปลอดภัยในการจราจร การจัดการเรียนการสอน
สวัสดิศึกษาการอบรมมารยาทในการขับขี่ยวดยานแก่ผู้ใช้ยวดยานผู้โดยสารและผู้เดินเท้าการแนะน า
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้รู้จักระมัดระวังในการเดินทางขณะสภาพดินฟูาอากาศผิดปกติส าหรับผู้ขับ
ขี่รถจะต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวรถสภาพการใช้งานเรียนรู้วิธีการขับขี่เส้นทางการเดินทางเรียนรู้
มารยาทและกฎการจราจรด้วย  
             ๕.๕.๓ ความปลอดภัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะ  



๓๙ 

 

                     การขับขี่ยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ 
รถบรรทุก หรือรถประจ าทางก็ตาม ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย ดังนี้  
                     ๕.๕.๓.๑ ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถก่อนการใช้รถ (ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและ
รถจักรยานยนต์ ต้องมีอายุ ไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะต้องมีอายุ ๒๕ ปี
บริบูรณ์ และผู้ขับขี่รถจักรยาน ต้องมีอายุ ๑๓ ปีบริบูรณ) ์ ซึ่งผ่านการทดสอบจากเจ้าหน้าที่ขนส่ง  
                     ๕.๕.๓.๒ การตรวจสภาพของรถทุกครั้งก่อนที่จะน าออกไปใช้ ควรตรวจสอบให้
เรียบร้อย เช่น ปริมาณน้ ามัน ตรวจหม้อน้ ารั่ว หรือมีน้ าในหม้อน้ าให้เพียงพอ สายพาน น้ ามันเครื่อง 
น้ ามันเบรก ยางรถ(อาจเก่าเกินไป กระด้าง หรือดอกยางหมด) เบรกของรถจักรยานทั้งล้อหน้าและล้อ
หลัง 
                     ๕.๕.๓.๓ ควรวางแผนการขับรถวางแผนการใช้เส้นทาง วางแผนขับรถอย่าง
สบายๆ ไม่รีบร้อน ตรวจสอบ หรือก าหนดล่วงหน้าถึงจุดจอดรถ จุดจอดพัก จุดเติมน้ ามัน หากต้อง
เดินทางระยะไกลหรือบริเวณทางด่วน  
                     ๕.๕.๓.๔ แต่งกายให้รัดกุมและใช้สีที่มองเห็นได้ชัดเจน  โดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่
รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ การขับรถไปในระยะทางไกลๆ หรือในเวลาค่ าคืน ควรสวมแว่นตา
ส าหรับขี่รถจักรยานยนต์ สวมเสื้อแขนยาว ผ้าหนาสีสะดุดตา สวมกางเกงขายาวผ้าหนา สวมถุงมือ
หนังสวมรองเท้าหุ้มข้อมีส้น  
                     ๕.๕.๓.๕ สวมใส่เครื่องป้องกันอันตราย เช่น สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ หรือ
โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ขณะเกิดอุบัติเหตุผู้ที่ไม่
สวมหมวกกันน็อคจะได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะมากกว่าผู้ที่สวมหมวกกันน็อคถึง ๕ เท่า หรือตายจากการ
บาดเจ็บศีรษะมากกว่า ๓ เท่า ส่วนการคาดเข็มขัดนิรภัยขณะเกิดอุบัติเหตุ จะช่วยลดการบาดเจ็บให้
น้อยลง ๑/๓  เท่า และจะลดการตาย ให้น้อยลงถึง ๔/๕ เท่านอกจากนั้นเข็มขัดนิรภัยยังช่วยยึด
ร่างกายของคนในรถไว้ไม่กระเด็นออกจากรถด้วยซึ่งหากมีการกระเด็นออกไปนอกรถจะท าให้มีโอกาส
เสียชีวิตได้มากกว่าที่จะอยู่ในรถถึง ๕ เท่า 
                     ๕.๕.๓.๖ ขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น ขับรถด้วยความเร็วตามที่
กฎหมายก าหนด ไม่ขับรถตัดหน้ารถอื่นในระยะกระช้ันชิด ขับรถจักรยาน หรือรถจักรยานยนต์ในช่อง
เดินรถด้านซ้ายสุดไม่ขับรถล้ าแนวกลางถนนไม่ฝุาฝืนสัญญาณไฟหรือสัญญาณจราจรต่างๆส าหรับ
รถจักรยานตามกฎจราจรก าหนดให้ขับขี่ได้เพียง ๑ คน เท่านั้นไม่ควรบรรทุกผู้โดยสารซ้อนท้ายแต่
สามารถบรรทุกของได้ไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม  
                     ๕.๕.๓.๗ ขับรถความระมัดระวังเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเวลาออกรถ เวลาใช้ความเร็ว 
เวลาจะเลี้ยวเวลาจะแซงเวลาจะขึ้นหรือลงจากที่สูงเมื่อผ่านทางแยกหรือเมื่อเวลาจะจอดรถ 
นอกจากนั้น ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเวลาฝนตกถนนลื่นหรือบริเวณที่มีน้ านองส าหรับการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ควรบรรทุกผู้โดยสารซ้อนท้ายหรือบรรทุกของเกินอัตราที่ก าหนดและในการ
หยุดรถทุกครั้งต้องใช้เบรกเครื่องยนต์เบรกหน้าและเบรกหลังส่วนเบรกหน้าไม่ควรเบรกให้ล้อตาย 
(Lock) จะท าให้รถเสียการทรงตัวอาจล้มได้ส าหรับเบรกเครื่องยนต์จะใช้เมื่อรถเอียงเข้าโค้ง 
                     ๕.๕.๓.๘ ควรขับรถอย่างมีมารยาท มีน้ าใจ สุภาพ สุขุม และรู้จักให้อภัยเมื่อมีการ
ผิดพลาดเกิดขึ้น  



๔๐ 

 

                     ๕.๕.๓.๙ ผู้ที่ขับขี่ยวดยานพาหนะไม่ควรใช้ยาเสพติดต่างๆ  เช่น ยากระตุ้น
ประสาท ยาระงับประสาท หรือยากล่อมประสาทรวมทั้งไม่ควรดื่มสุราหรือของมึนเมาต่างๆ เมื่อจะ
ขับรถ  
                     ๕.๕.๓.๑๐ ทุกครั้งที่ขับขี่ยานพาหนะผู้ขับขี่ต้องมีสติมั่นคงไม่ตกใจง่าย สามารถ
ควบคุมสติได้ดีซึ่งจะท าให้ตัดสินใจและเลือกใช้วิธีแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ถูกต้อง  
             ๕.๕.๔ ความปลอดภัยในการโดยสารยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยผู้โดยสาร
ยานพาหนะทางบกควรปฏิบัติดังนี ้
                        การโดยสารรถจักรยานยนต์พึงปฏิบัติดังนี ้
                         ๑. ควรขึ้นหรือลงจากรถด้วยความระมัดระวังและเมื่อรถจอดอยู ่
                         ๒. ควรแต่งกายให้รัดกุม ไม่เกะกะรุ่มร่าม เพราะอาจท าให้เสื้อผ้าเกาะเกี่ยวกับ
ตัวรถ ขณะรถวิ่ง ท าให้เกิดอันตรายได ้
                         ๓. ควรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ 
                         ๔. ควรนั่งช้อนท้ายผู้ขี่รถจักยานยนต์และนั่งคร่อมบนอาจที่จัดไว้ส าหรับ
ผู้โดยสาร 
                         ๕. วางเท้าไว้ที่พักเท้าให้ปลายเท้าชี้ไปข้างหน้า 
                        การโดยสารรถยนต์น่ังหรือรถบรรทุกพึงปฏิบัติดังนี้ 
                         ๑. ควรขึ้นหรือลงจากรถเมื่อรถหยุดเรียบร้อยแล้ว 
                         ๒. ควรรัดเข็มขัดนิรภัย(กรณีที่มี) ทุกครั้งเมื่อโดยสารรถ 
                         ๓. ขณะนั่งรถไม่ควรพูดคุย หรือชักถามผู้ขับรถตลอดเวลาที่ผู้ขับรถ ก าลังขับรถ
อยู ่
                         ๔. ไม่ควรชะโงกหน้าหรือยื่นแขนออกไปนอกรถขณะที่รถก าลังว่ิงอยู่ 
                         ๕. เมื่อลงจากรถแล้วหากจะข้ามถนนไม่ควรเดินออกมาทางหน้ารถที่ยังจอดอยู่
เพราะอาจท าให้รถที่วิ่งแซงขึ้นมาว่ิงมาเฉี่ยวชนได ้
                        การโดยสารรถประจ าทาง พึงปฏิบัติดังนี้  
                         ๑. ควรขึ้นหรือลงจากรถประจ าทางเฉพาะปูายจอดรถประจ าทางเท่านั้น  
                         ๒. ควรขึ้นลงเมื่อรถจอดสนิทแล้ว 
                         ๓. ควรให้คนโดยสารส ารองลงเสียก่อนจึงค่อยขึ้น  
                         ๔. เมื่อขึ้นรถแล้วมีที่นั่งก็ควรนั่งให้เรียบร้อย  
                         ๕. ไม่ควรยื่นส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายออกนอกตัวรถ  
                         ๖. ไม่ควรคุยหรือซักถามผู้ขับรถขณะที่ก าลังขับรถอยู่  
                         ๗. ไม่ควรห้อยโหนตัวออกนอกรถ  
                         ๘. ไม่ควรนั่งบนขอบหน้าต่างรถ หลังคารถ หรือบนพนักพิงที่ไม่ปลอดภัย  
                         ๙. เมื่อลงจากรถแล้วต้องการจะข้ามถนนไม่ควรเดินออกมาทางหน้ารถที่ยังจอด
อยู่เพราะรถที่ก าลังวิ่งแซงขึ้นมาอาจมองไม่เห็นและวิ่งชนได้ 
                        การโดยสารรถไฟ พึงปฏิบัติดังนี้  
                         ๑. ควรขึ้นหรือลงจากรถ เมื่อรถได้จอดเทียบชานชาลาเรียบร้อยแล้ว  



๔๑ 

 

                         ๒. ควรนั่งให้เรียบร้อยก่อนรถไฟจะออก  
                         ๓. ขณะนั่งรถไฟไม่ควรชะโงกหรือยืนส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายออกไป
โดยเฉพาะ เมื่อรถไฟแล่นผ่านสะพานหรือถ้ า  
                         ๔. ไม่ควรขึ้นไปนั่งบนหลังคารถและไม่ควรยืนหรือนั่งขวางประตูหรือเดินเล่นไป
มาระหว่างตู้รถไฟ  
             ๕.๕.๕ ความปลอดภัยในการเดินทางเท้า ผู้เดินทางเท้า ควรปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยดังนี้  
                      ๕.๕.๕.๑ การเดินถนน  
                             ๑) ถนนที่มีทางเท้าให้เดินบนทางเข้าโดยเดินชิดด้านซ้ายมือไม่เดินใกล้ทางรถ
โดยหันหลังให้รถที่ก าลังแล่นมาและก่อนที่จะก้าวเดินไปทางรถต้องมองซ้ายมองขวาทั้งสองด้านก่อน
เสมอ  
                             ๒) ถนนที่ไม่มีทางเท้าให้เดินชิดริมทางขวาของถนนเดินให้สวนทางกับรถที่วิ่ง
เข้ามาและเดินเรียงเดี่ยวตามกันไปไม่เดินคู่กัน  
                             ๓) การเดินถนนในที่มืดควรสวมเสื้อผ้าสีขาวและถือไฟฉายส่องติดมือไปด้วย  
                             ๔) ไม่ควรเล่นเกะกะบนทางเท้า  
                             ๕) หากจูงเด็กให้เดินด้านในและจับมือเด็กให้มั่นเพื่อปูองกันเด็กวิ่งออกไป
ทางรถ  
                      ๕.๕.๕.๒ การข้ามถนน เพื่อความปลอดภัยในการข้ามถนน ตรงช่องทางข้าม 
(ทางม้าลาย สะพานลอย หรืออุโมงค์) การข้ามถนนตรงช่องทาง ที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร และ
การข้ามถนนโดยไม่มีสัญญาณอะไรเลยผู้ข้ามถนนควรปฏิบัติดังนี้  
                             ๑) การข้ามถนนตรงช่องทางข้าม  
                                (๑) การข้ามถนนที่ทางม้าลายควรยืนรอบนทางเท้าหรือไหล่ทางเสียก่อน 
แล้วมองขวามองซ้ายและมองดูรถอีกรอบหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่ารถอยู่ห่างทั้งสองข้างแล้วจึงข้ามโดย
เดินทางด้านซ้ายของทางม้าลายและข้ามด้วยความรวดเร็วส าหรับทางม้าลายที่มีเสาไฟเป็นรูปตุ๊กตา
คนข้ามถนนให้ยืนบนทางเท้าหรือไหล่ทางก่อนแล้วมองที่ตุ๊กตารูปคนหากตุ๊กตาสีเขียวก็ให้ข้ามถนนไป
ได้แต่ต้องรอให้รถหยุดเสียก่อนถ้าเป็นตุ๊กตาสีแดงห้ามข้ามเด็ดขาดในบางแห่งอาจใช้สัญญาณเป็น
ตัวหนังสือบอกไว้ว่า “เตรียม” “หยุด” “ไปได้” หรือ มีเสียงเพลงเมื่อมีเสียงเพลงขึ้นมาแสดงว่าให้
ข้ามได ้
                                (๒) การข้ามถนนที่สะพานลอย ในระยะ ๑๐๐ เมตร ต้องเดินไปข้ามตาม
กฎจราจรที่ก าหนดไว้ควรเดินไปข้ามและระมัดระวังในการเดินขึ้นและลงสะพานลอยไม่ควรเดินข้าม
ถนนใต้สะพานลอย  
                                (๓) การข้ามถนนที่อุโมงค์ ให้เดินลงบันได้ด้วยความระมัดระวังและเดิน
ลอดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วขึ้นบันไดด้้วยความระมัดระวัง  
                             ๒) การข้ามถนนตรงช่องทางที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร  



๔๒ 

 

                                (๑) ให้ยืนรอบนทางเท้า หรือไหล่ทาง เมื่อรถหยุดติดไฟแดงแล้วจึงจะก้าว
ลงข้างถนนสัญญาณไฟจราจรสีเขียวเป็นสัญญาณให้รถวิ่งแค่สัญญาณไฟสีแดงเป็นสัญญาณให้รถหยุด 
จึงควรสังเกตสัญญาณไฟ ให้ดีก่อนข้ามถนน  
                                (๒) ควรระวังที่ให้สัญญาณลูกศรบอกเลี้ยวซ้าย โดยต้องรอให้ลูกศรชี้ให้รถ
เลี้ยวซ้ายดับเสียก่อนจึงจะก้าวข้ามลงไปได้  
                                (๓) หากมีต ารวจจราจรยืนอยู่ที่ทางแยก ให้สังเกต และฟังเสียงนกหวีด ถ้า
เสียงนกหวีด ยาวปิ๊ดหนึ่งครั้ง แสดงว่าให้รถหยุด หรือมีสัญญาณไฟแดง แต่ถ้าเสียงนกหวีดสั้นๆ ๑-๒ 
ครั้ง ดัง ปิ๊ด-ปิ๊ด แสดงว่าให้รถแล่นได้ หรือมีสัญญาณไฟเขียว  
                             ๓) การข้ามถนนโดยไม่มีสัญญาณอะไรเลย  
                                (๑) ก่อนข้ามถนนทุกครั้งต้องหยุดยืนที่ขอบถนน แล้วมองขวา-ซ้าย-ขวา 
ให้แน่ใจเสียก่อนว่า ไม่มีรถก าลังแล่นมา จึงรีบเดินข้ามถนนเป็นเส้นตรงไปโดยเร็ว  
                                (๒) การข้ามถนนที่รถเดินทางเดียว ต้องหยุดดูให้แน่ใจก่อนว่า รถแล่นมา
จากทางไหนแล้วจึงข้ามด้วยความระมัดระวัง  
                                (๓) ถนนที่มีเกาะกลางให้ข้ามทีละครึ่งถนนโดยข้ามครั้งแรกไปพักที่บน
เกาะกลางถนนเสียก่อนแล้วจึงข้ามในครึ่งหลังต่อไป  
                                (๔) อย่าข้ามถนนโดยออกจากที่ก าบังตัว เช่น ออกจากซอกรถที่จอดอยู่ 
หรือออกจากท้ายรถประจ าทางหากเป็นเวลาค่ าคืนควรหาที่ข้ามซึ่งมีแสงสว่างและสวมเสื้อผ้าสีขาวให้
ตัดกับความมืด  
    
       ๕.๖ การป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม   
             การ ปูองกันอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปูองกันเกี่ยวกับ สภาพยวดยานพาหนะ 
สภาพถนน และสภาพดิน ฟูา อากาศ ซึ่งมีวิธีการ ดังต่อไปนี ้
             ๕.๖.๑ การป้องกันเกี่ยวกับสภาพยวดยานพาหนะ   
                     ความบกพร่อง หรือความผิดปกติ ของยวดยานพาหนะ มักเป็นสาเหตุให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้เสมอ การปูองกัน เกี่ยวกับสภาพยวดยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
รถจักรยาน รถบรรทุก รถกะบะ รถสามล้อเครื่อง ฯลฯ จึงควรปฏิบัติดังนี้  
                     ๑. การเลือกซื้อ และใช้ยวดยานพาหนะที่ออกแบบดีมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มี
อุปกรณ์ครบถ้วน และมีอุปกรณ์ที่ช่วยลดอันตราย ของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร  
                     ๒. ตรวจสภาพยวดยานพาหนะอย่างสม่ าเสมอ หากมีสภาพผิดปกติ ควรน าไปแก้ไข 
ซ่อมแซม ให้เรียบร้อย ก่อนน าไปใช้งาน  
                     ๓.ไม่ควรน าเครื่องยนต์ หรือยวดยานพาหนะ ที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่
ปลอดภัยมาใช้ ซึ่งอาจเกิดอันตราย และผิดกฎหมายตามมาตรา ๖ ของพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย 
                     สภาพของของยวดยานพาหนะบางชนิด  
                     ๑. สภาพรถจักรยานที่ปลอดภัยจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงมีอุปกรณ์ต่างๆ 
ครบถ้วน พร้อมที่จะใช้การได้เสมอ ซึ่งจะต้องมีไฟหน้าที่ให้ความสว่าง มองระยะทางได้ไกลไม่น้อยกว่า 
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๕๐ เมตร มีกระดิ่งที่ได้ยินไกลอย่างน้อย ๓๐ เมตร และใช้การได้มีมือจับเบรกที่ใช้การได้ดีเบาะนั่งที่
ปรับได้มีสายโซ่จากลูกโซ่ที่สะอาดและมีน้ ามันหล่อลื่นอยู่เสมอมีกระไดจักรยานยางรถและล้อซึ่งล้อ
ครบรวมทั้งมีโคมไฟติดท้ายรถ อย่างน้อย ๑ ดวง หรือทาสีสะท้อนสีแดงที่บังโคลนหลังด้วย  
                     ๒. สภาพรถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยต้องมีสภาพใช้การได้ดีและมีอุปกรณ์ต่างๆ 
ได้แก่ พวงมาลัยหรือที่จับคันเลี้ยวซึ่งมีความหมายเที่ยงตรงและมั่นคงมีสัญญาณไฟต่างๆและมีแตร
สัญญาณที่มีสภาพใช้การได้ดี มีกระจกมองหลังมองข้างซึ่งปรับได้ระดับพอดีกับสายตาเกียร์ที่สตาร์ท 
และคลัตซ์ ใช้งานได้สะดวกมีเบาะนั่งที่มีขนาดพอเหมาะซึ่งติดกับตัวถังแน่นและในด้านท้ายของเบาะ
มีเหล็กกันเพื่อกันคนซ้อนท้ายมิให้ลื่นหล่นได้ มีที่วางเท้าส าหรับคนขับและคนซ้อนท้ายครบสองข้าง มี
โซ่และที่ครอบโซ่ยึดติดแน่นท่อไอเสียก็จะต้องเชื่อมติดแน่นกับตัวถังไม่แตกรั่วนอกจากนั้นยังมีบัง
โคลนหน้าและหลังห้ามล้อหรือเบรกเท้าที่ใช้งานได้ดีและล้อที่แข็งแรงด้วย  
                     ๓. สภาพรถยนต์รถยนต์จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงอุปกรณ์ครบถ้วนได้แก่ โคมไฟ
หน้า ไฟท้าย ไฟหยุด ไฟส่องหมายเลขทะเบียน สัญญาณไฟต่างๆ มีกันชนหน้าและหลัง กระจกมอง
หลังมองข้าง บังโคลนหน้า และหลัง มีเกียร์ ที่สตาร์ท คลัตช์ และเบรกมือ เบรกเท้า ที่ใช้งานได้ดี มี
พวงมาลัยที่มีความเที่ยงตรง มั่นคง เพื่อความปลอดภัย พวงมาลัยควรท าด้วยวัสดุที่ดูดซับแรง
กระแทก และแกนพวงมาลัยเป็นแบบยุบตัวได้ปูองกันแรงกระแทกขณะเกิดอุบัติเหตุ มีแตร เครื่องปัด
น้ าฝนที่ใช้งานได้ดี เบาะนั่งติดแน่นกับตัวรถ มีถุงลมนิรภัย (Air Cushion) ตรงด้านหน้าบริเวณเบาะที่
นั่งหน้ารถที่ช่วยปูองกันการปะทะหรือแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุมีเข็มขัดนิรภัยซึ่งช่วยยึดร่างกาย
ของคนในรถไว้มิให้กระเด็นออกจากรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึน้มียางและล้อที่แข็งแรงรวมทั้งท่อไอเสียที่ใช้
งานได้ดี 
            ๕.๖.๒ การป้องกันเกี่ยวกับสภาพถนน   
                    สภาพ ถนนที่ปลอดภัยนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การออกแบบถนน 
การออกแบบทางแยก ทางเชื่อม ลักษณะผิวพื้นถนน เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจรต่างๆ 
ปริมาณการจราจร และสภาพแสงสว่างบนถนน ฯลฯ เพื่อความปลอดภัย ควรพิจารณาเกี่ยวกับสภาพ
ถนนดังนี ้
                    ๑. การออกแบบถนน ควรออกแบบให้ได้มาตรฐาน และแบ่งถนน ตามหน้าที่การใช้
สอย เช่น ถนนธรรมดา ถนนเช่ือมถนนธรรมดา และเชื่อมถนนซอย ถนนสายเอก และถนนพิเศษ หรือ
ถนนด่วน ส่วนการออกแบบถนนที่ปลอดภัยนั้น จะต้องค านึงถึงความโค้งของถนน ผิวลาดของถนน 
และระยะสายตา โดยปกติโค้งถนนที่มีทั้งส่วนที่เป็นผิวลาด และผิวเนินสูงรวมอยู่ด้วยกัน จะต้องลด
ความลาดลง นอกจากนั้น ควรออกแบบถนน โดยการวางแนวถนนเป็นเส้นรอบวง ท าให้เป็นระยะที่
สายตาจะมองเห็นได้ ถนนควรสร้างให้มีความกว้างพอ ที่จะมีทางเท้าที่เหมาะสม และจัดแบ่งช่องทาง
วิ่งให้มีขนาดกว้างพอ และตีเส้นชัดเจน รวมทั้งมีเกาะกลางถนน และมีลู่ถนน หรือช่องถนนฉุกเฉิน 
ส าหรับยวดยานที่เสียหายจนแล่นไม่ได้  
                    ๒. การออกแบบทางเชื่อมทางแยกควรวางผังหรือออกแบบทางแยกทางเชื่อมที่
เหมาะสมทั้งนี้เพราะบริเวณทางแยกถนนตัดกันเป็นสี่แยกมีปริมาณอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากกว่าสามแยก
เสมอและบริเวณทางแยกการเลี้ยงขวามักมีอันตรายที่สุด 
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                    ๓. ลักษณะผิวพื้นถนนผิวพื้นถนนจะต้องมีความฝืดหรือมีความต้านทานการลื่นที่จะ
ช่วยถ่ายแรงสัมผัสระหว่างยางรถกับถนนในระหว่างที่ห้ามล้อและขับไปตามโค้งถนนนอกจากนั้น
สภาพพื้นผิวถนนจะต้องไม่ขรุขระไม่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วย 
                    ๔. เครื่องหมายจราจรต่างๆ จะต้องออกแบบให้เข้าใจง่ายสังเกตเห็นได้ชัดเจนทั้ง
เวลากลางวันและกลางคืนขนาดของแผ่นปูายและตัวหนังสือควรออกแบบโดยค านึงถึงความเร็วรถ 
เวลาที่ใช้ในการอ่านข้อความบนถนนและระยะห่างของปูายกันแนวทางเดินของรถส่วนเครื่องหมาย
จราจร ถนนที่ไม่ดีหรือเสื่อมสภาพควรปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีเสมอส าหรับเครื่องกันต่างๆ ควร
จัดวางไว้ในแนวกลางแผนริมถนนสะพานหรือเนินดินต่างๆ เพื่อช่วยให้เกิดความปลอดภัย ใน
การจราจร 
                    ๕. ปริมาณการจราจรบนท้องถนนที่มีการจราจรหนาแน่นและการใช้อัตราความเร็ว
ต่างๆ ในขณะขับรถย่อมก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายเสมอจึงควรมีการจ ากัดจ านวนยานพาหนะบน
ท้องถนนและก าหนดอัตราความเร็วของรถไม่ต่ าหรือสูงเกินไป 
                    ๖. สภาพแสงสว่างความสามารถในการมองเห็นจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ดังนั้นจึงควรจัด
แสงไฟส่องบนท้องถนนให้เหมาะสมและให้มีแสงสว่างจ้าเข้าตาผู้ขับขี่น้อยที่สุด  
            ๕.๖.๓ การป้องกันเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ 
                    เนื่องจากสภาพดินฟูาอากาศเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งไม่สามารถควบคุมได้บุคคลจึง
ควรรู้จักปูองกันอันตรายจาการที่สภาพดินฟูาอากาศไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องความระมัดระวัง 
ในการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆขณะที่เกิดพายุฝนฟูาคะนองน้ าท่วมหรือหมอกลงหรือหากเป็นไปได้ 
ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะในขณะที่ดินฟูาอากาศเอื้ออ านวยต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
            ๕.๖.๔ การป้องกันด้านกฎหมาย    
                    การปูองภัยอุบัติเหตุจาการจราจรทางบก ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือการปูองกัน
ด้านกฎหมาย ซึ่งอาจกล่าวได้ดังนี้ 
                    ๑. ควรออกกฎหมายให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยระบุโทษให้เพิ่ม
มากขึ้นหากมีการฝุาฝืนหรือกระท าผิดกฎจราจร 
                    ๒. เมื่อมีการกระท าผิดกฎระเบียบการจราจร ควรจะส่งฟูองศาลทุกครั้ง 
                    ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกฎหมาย หรือควบคุมการปฏิบัติของผู้ใช้รถใช้ถนน ควร
ดูแลเอาใจใส่ ในเรื่องกฎระเบียบ และลงโทษผูกระท าผิดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ ในเรื่องการ
ตรวจสอบความสามารถของผู้ขับขี่ยวดยานก่อนที่จะอนุญาตให้ใช้ยวดยานและการไม่ปรับหรือไม่
จับกุมฝุาฝืนกฎจราจร 
                    ๔. ควรจัดต้ังด่านตรวจ และควบคุมความเร็วรถ รวมทั้งขยายงานของกองต ารวจทาง
หลวงในด้านต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น 
                    ๕. ประชาชนทุกคนควรให้ความร่วมมือในการสร้างระเบียบวินัยและความปลอดภัย
โดยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและปฏิบัติตามให้ถูกต้องจริงจัง  
            ๕.๖.๕ กฎจราจรที่ควรทราบเกี่ยวกับการขึ้นรถทุกชนิด  
                    ข้อที่ต้องปฏิบัต ิ
                    ๑. น าใบอนุญาตขับรถติดตัวไปทุกครั้ง 



๔๕ 

 

                    ๒. เดินรถทางด้านซ้ายของทางเสมอ ยกเว้นจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น 
                    ๓. เมื่อจะเลี้ยวซ้ายให้เดินรถชิดขอบซ้ายของทาง 
                    ๔. เมื่อจะเลี้ยงขวา ให้เดินรถชิดด้านขวาของแนวกึ่งกลางของทาง หรือเดินรถในช่อง
ที่มีเครื่องหมาย ให้เลี้ยวขวา ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร 
                    ๕. เมื่อรถถึงทางร่วมพร้อมกัน ต้องให้รถที่มาทางด้านซ้ายผ่านไปก่อน 
                    ๖. เมื่อจะหยุดรถ เบารถ เลี้ยวรถ หรือผ่านทางร่วม ทางแยก หรือเปลี่ยนช่องเดินรถ
ต้องให้สัญญาณทุกครั้ง 
                    ๗. ในเวลากลางคืนต้องจุดโคมไฟเสมอ  
               ข้อที่ไม่ควรปฏิบัต ิ
                    ๑. ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 
                    ๒. ขับรถโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัย หรือความเดือดร้อนของผู้อ่ืน 
                    ๓. ขับรถในลักษณะที่กีดขวางการจราจรของผู้อืน่ 
                    ๔. ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นตรงทางร่วม ทางแยก หัวเลี้ยว ในที่คับขัน หรือที่มีรถ 
หรือสิ่งกีดขวางข้างหน้า 
                    ๕. ขับรถคร่อมทับเส้น หรือแนวช่องเดินรถ เว้นแต่เพื่อช่องเดินรถ 
                    ๖. ขับรถเคลื่อนถอยไฟมา กลับรถ หยุดรถบนสะพาน ทางร่วม ทางแยก หัวเลี้ยว 
หรือในที่คับขัน 
                    ๗. กลับรถตัดหน้ารถอื่นที่สวนหรือตามมาในระยะน้อยกว่า ๑๕ เมตร 
                    ๘. ขับรถในเมื่อรู้ตัวว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ เช่น เจ็บปุวย เมาสุรา เป็น
ต้น 
                    ๙. ขับรถในที่ ที่ซึ่งเจ้าพนักงานจราจรท าเครื่องหมายห้ามจอดไว้  
  
๖. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคนขี่จักรยาน๑๓ 
 

       การคมนาคมของไทยในอดีตใชแ้มน้่ าล าคลองและทางเกวียน เป็นทางสัญจรหลักระหว่างจังหวัด
หรือภูมิภาคกับใช้ทางเดินระหว่างเรือกสวนไรนาและวัดวาอารามเป็นทางสัญจรภายในชุมชนของ
จังหวัดเดียวกันหรือของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน      ส าหรับรถจักรยาน ๒ ล้อนั้น เคยใช้ทั้งทาง
สัญจรรวมกับทางเดินระหว่างเรือกสวนไรนาและวัดวาอาราม และทางเกวียนมากอน ต่อมาเมื่อทาง
สัญจรได้พัฒนาจากทางเกวียนมาเป็นทางรถไฟและถนนหนทางดังเชนปจจุบัน เสนทางสัญจรส าหรับ
จักรยานจึงถูกรุกดวย ขนาด ความเร็ว และจ านวน ของยานยนตสมัยใหม่จนเกือบหมดสิ้น ยิ่งถนน
หนทางในกรุงเทพมหานครดวยแล้วผิวจราจรส าหรับจักรยานซึ่งเคยมีอยู่ตั้งครึ่งตั้งคอนของถนน

                                                            

       ๑๓โครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานในประเทศไทย นายไชยยศ รัตนพงษและนาย
ณัฏฐ นีลวัชระ๒๕๔๖ 

 



๔๖ 

 

ทั้งหมด ได้ถูกรุกให้ลดลงดวยถนนเกิดใหม่ที่จ าตองออกแบบตามกระแสโลกที่เกิดปริมาณยานยนต
เพิ่มขึ้นอยางทวีคูณ วิวัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้จักรยานในประเทศไทยได้มีการพัฒนามา
จากกฎหมายเกี่ยวกับเสนทางคมนาคม ยานพาหนะ และระบบจราจร ซึ่งเริ่มตนอยางเป็นระบบมาตั้ง
แตสมัยรัชกาลที่ ๕ ในเบื้องตนนี้ ได้ล าดับรายชื่อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้จักรยานและทางจักรยาน 
ตามประเภทและระยะเวลาทีไ่ดต้ราออกประกาศใชใ้นรูปพระราชบัญญัติตางๆ ดังต่อไปน้ี  
        
       ๖.๑ พระราชบัญญัติรถลาก รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ เริ่มใช้ พระราชบัญญัติรถลาก 
รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๐  
             เหตุผลในการประกาศใช้  “มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด ารัสเหนือเกล้า ฯ ว่า กรุงเทพมหานครในทุกวันนี้ มีรถคน
ลากส าหรับรับจ้างคนโดยสาร และรับบรรทุกของเดินในถนนหนทาง ทวียิ่งขึ้นเป็นอันมาก แตรรถที่ใช้
นั้นไมแข็งแรงมั่นคง และไมมีสิ่งที่ส าหรับปูองกันความอันตรายของผู้ โดยสาร กับทั้งไมสะอาด
เรียบร้อยตลอดไปจนคนลากรถด้วย ยอมเป็นที่รังเกียจและร าคาญแกผู้ที่จะใช้รถ หรือผู้ที่เดินทางใน
ท้องถนนรวมกัน อีกประการหนึ่ง คนที่ลากรถนั้น บางทีรับคนโดยสารหรือรับบรรทุกสิ่ งของที่มาก 
หรือที่หนักเกินก าลังรถที่พาไปได้ จนเปน็เหตุเกิดอันตรายแก่คนโดยสารและคนเดินทางกับทั้งรถ และ
ไม่เป็นความเรียบร้อยในท้องถนนอีกด้วย สมควรจะต้องมีพระราชบัญญัติส าหรับบังคับตรวจตราการ
ใช้รถลาก เพื่อได้จัดระเบียบรถ และปูองกันความอันตรายของผู้ใช้รถ และทั้งคนที่เดินทางให้เป็นคุณ
ประโยชนแ์ก่มหาชน และเปน็การเรียบร้อยในท้องถนนสืบไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรา 
พระราชบัญญัติขึ้นไวส้ืบไปดังนี”้  
             บทนิยาม :  
                         มาตรา ๓ บรรดารถสองล้อซึ่งลากด้วยคนหรือค าสามัญที่เรียกว่ารถเจ๊กหรือรถ
ญี่ปุุน   หรือรถยินริกชอส าหรับรับจ้างส่งคนโดยสารนั้น ในพระราชบัญญัตินี้เรียกว่า“รถลาก”และผู้
เป็นเจ้กของรถนั้นเรียกว่า “เจ้าของรถลาก” และรถลากที่ใช้รับจ้างอยู่ในกรุงเทพมหานครให้แบ่งเป็น
สองชั้น คือ รถชั้นที่หนึ่งและรถชั้นที่สองต้องจดทะเบียนรถลากเมื่อมีไว้ ให้เช่าหรือรับจ้างในเขต
กรุงเทพมหานคร  
                         มาตรา ๔ ผู้หนึ่งผู้ใดมีรถลากไว้ส าหรับให้เช่าหรือใช้รับจ้างหรือเที่ยวลากรับจ้าง
อยูใ่นจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต้องให้ผู้นั้นน ารถลากมาจดทะเบียนและรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานผู้
จดทะเบียนก่อน เมื่อเจ้าพนักงานผู้จดทะเบียนได้ตรวจรถลากนั้นเห็นว่ามีลักษณะสมควรตามข้อ
พระราชบัญญัตินี้แล้วจึงจะได้รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้ เมื่อเจ้าของรถลากนั้นได้รับ
ใบอนุญาตส าหรับรถลากคันใดแล้วจึงจะใช้รถลากคันนั้นให้ส าหรับรับจ้างหรือให้มีผู้เช่าไปเที่ยวรับจ้าง
ได้  
                
       ๖.๒ พระราชบญัญัติรถจ้าง รัตนโกสินทรศก ๑๒๔  
             ประกาศใชใ้นพุทธศักราช ๒๔๔๘  
 
       ๖.๓ พระราชบญัญัติขนาดเกวยีน พระพุทธศกัราช ๒๔๕๙ เริ่มใช้๑ เมษายน ๒๔๕๙ 



๔๗ 

 

             เหตุผลในการประกาศใช้  
            “มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
หัว ด ารัสเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า ตามหัวเมืองในสยามรัฐสีมา มีเกวียนที่ ใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง 
และบรรทุกสินค้าเป็นประโยชนอ์ยูเ่ป็นอันมาก แตเ่กวียนเหลา่นั้นบางเมืองท าขนาดระหว่างล่อต่างกัน 
ไม่สามารถจะน าไปใช้ในทางบางเมืองได้ เป็นความล าบากขัดของอยู่ ทรงพระราชด าริห์เห็นว่าถ้าให้
เกวียนทั้งปวงมีขนาดระหว่างล้อเดินทางร่วมติดต่อกันได้ จะเป็นประโยชน์แก่พลเมืองในการไปมา
ค้าขายยิ่งขึ้นเป็นอันมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สอบสวนได้ขนาดทางเกวียนที่มีอยู่เป็น
ขนาดกลางโดยมากแล้วตามหัวเมืองในพระราชอาณาจักรว่าขนาดทางเกวียนกว้าง ๑ เมตร ๔๕ 
เซ็นติเมตร นั้นเป็นขนาดสามัญ จึงไดท้รงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ ชี้แจง
ให้เจ้าของเกวียนจัดการแก้ไขเกวียนที่ยังไมไดข้นาดนั้น เป็นขนาดระหว่างล้อทั้ง ๒ ข้าง กวาง ๑ เมตร 
๔๕ เซ็นติเมตร ได้โดยมากแล้วแตทรงพระราชด าริห์เห็นว่า ควรให้วางขนาดระหว่างล้อเกวียนไว้เสีย
ให้เป็นหลักฐานเมื่อผู้ใดจะสร้างเกวียนให้มีก็ดี หรือจะแก้ขนาดเกวียนเก่าทีมีอยู่แล้วก็ดี จะได้แก้ให้
เป็นขนาดเดียวกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไวด้ังต่อไปน้ี”  
 
       ๖.๔ พระราชบญัญัติล้อเลื่อน พระพุทธศักราช ๒๔๖๐  
             [ยกเลิกโดย มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติล้อเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘]  
        
       ๖.๕ พระราชบัญญัตลิ้อเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘  
             เป็นกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใช้จักรยานโดยตรงในหลายเรื่องเช่นการจดทะเบียนและ
ออกใบอนุญาตรถจักรยาน ๒ ล้อ(ยกเลิกแล้ว) ๓ ล้อ และ ๔ ล้อ, การจดทะเบียน และออกใบอนุญาต
ขับขี่รถจักรยาน ๒ ล้อ ๓ ล้อ และ ๔ ล้อ , ลักษณะล้อเลื่อน เครื่องหมายล้อเลื่อนรับจ้าง และเครื่อง
แตง่กายผู้ขับขีล่้อเลื่อนรับจ้าง  
 
       ๖.๖ พระราชบญัญัติจดัว่างการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔  
             เหตุผลในการประกาศใช้  
            “มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ด ารัสเหนือเกล้า ฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ด้วยมีเหตุสมควรที่จะ จัดวางการ
รถไฟแผ่นดิน รถไฟราษฎรและทางหลวงให้เรียบรอยดียิ่งขึ้น และเพื่อรวบรวมบท กฎหมายข้อบังคับ
ในเรื่องนี้เขาไว้เป็นหมวดหมู่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติโดยบทมาตราไว้
ต่อไปดังนี”้  
 
       ๖.๗ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ เรื่องทางหลวง (ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๑๕)  
             [ยกเลิกโดย มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕]  
 
       ๖.๘. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  



๔๘ 

 

             เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยานในแง่ของ “กฎกติกาการใช้รถจักรยานระหว่าง
เมือง”“สัญญาณ เครื่องหมาย ปูายจราจร”, “การแบ่งชั้นทางหลวง” “มาตรฐานและลักษณะของ
ทางหลวง งานทาง และเขตทางหลวง”, “มาตรฐานที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาด
สาย”“ข้อก าหนดทางวิศวกรรมของทางจักรยาน อุโมงค ผิวจราจร การรับน้ าหนัก การรองรับ
ความเร็วความลาดชัน ที่จอดจักรยาน” รายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวกับจักรยาน กล่าวไว้ในหัวข้อ 
“พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕” “สัญญาณ เครื่องหมาย ปูายจราจร” และ “ขอก าหนดทาง
วิศวกรรมของ ทางจักรยาน และที่จอดจักรยาน”  
 
       ๖.๙ พระราชบัญญัติรถยนตร์ ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๒) และประกาศแก้ไข เพิ่มเติม 
พุทธศักราช ๒๔๖๐ 
  
       ๖.๑๐ พระราชบญัญัติรถยนตร์ พุทธศักราช ๒๔๗๓  
               [ยกเลิกโดย มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒] 
  
       ๖.๑๑ พระราชบญัญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒  
              เป็นกฎหมายที่เกี่ยวของและเทียบเคียงกับการใช้จักรยานในหลายเรื่อง เช่นใบอนุญาต
ขับรถยนตร์สวนบุคคลตลอดชีพ, ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตร์ตลอดชีพ และการขนส่งรถจักรยาน 
๒ ล้อรายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวกับจักรยาน อยู่ในหัวข้อ “ใบอนุญาตขับรถยนตร์ส่วนบุคคลตลอดชีพ 
และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตร์ตลอดชีพ”, “พระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒” และ “การ
ขนสงรถจักรยาน ๒ ล้อ” ของรายงานฉบับนี้  
 
       ๖.๑๒. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช ๒๔๗๗  
               [ยกเลิกโดย มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒]  
 
       ๖.๑๓ พระราชบญัญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
               เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยานในแงของ “กฎกติกาการใช้รถจักรยาน ๒ ล้อ
ในเมือง”, “สัญญาณ เครื่องหมาย ปายจราจร”, 
  
๗. ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย๑๔ 
 
       ๗.๑ วิวัฒนาการระบบประกันสุขภาพไทย 
             ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย  มีวิวัฒนาการแบบแยกส่วนส าหรับประชาชนแต ่

                                                            

       ๑๔ส านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) .(๒๕๕๗).ระบบหลักประกัน
สุขภาพในประเทศไทย.[ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก : http:// www.hisro.or.th [กันยายน,๒๕๕๗].      



๔๙ 

 

ละระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทยมีวิวัฒนาการแบบแยกส่วนส าหรับประชาชนแต่ละกลุ่ม 
เช่น ส าหรับกลุ่มลูกจ้างในภาคเอกชน ส าหรับลูกจ้างในภาครัฐ และส าหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ใน
ภาคการจ้างงานอย่างเป็นทางการ เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนั้นยัง
มีระบบประกันสุขภาพที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น คุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บที่เกิดจากการท างาน 
หรือเฉพาะในกรณีเกิดอุบัติเหตุจราจร เป็นต้น ดังแผนภาพประมวลวิวัฒนาการของระบบประกัน
สุขภาพไทยด้านล่าง 
 
๒๔๘๘ การเก็บค่าบริการในสถานพยาบาลรัฐ 
          การ

ลดหย่อน 
    

๒๕๑๗ กองทุน
ทดแทน 

      ค่าบริการ
กับ 

    

๒๕๑๘       บัตรรายได้
น้อย 

คนที่ไม่
สา- 

    

          มารถจ่าย
ได ้

    

๒๕๒๓     สวัสดิการ
ข้าราชการ 

        

                
๒๕๒๗           บัตรสุขภาพ   
            กองทุน

ชุมชน 
  

๒๕๓๓   ประกันสังคม           
                
๒๕๓๕       ผูสูงอาย ุ       
๒๕๓๖ พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ 
๒๕๓๗       สปร.   ประกัน

สมัครใจ 
  

                
๒๕๔๑       ระเบียบใหม ่       
๒๕๔๒     มาตรการ

ควบคุม 
โครงการ SIP     ใชD้RG

ชดเชย 
  

      รายจ่าย ใน ๖ จังหวัด   ค่าใช้จ่ายสูง   
        คนจน คนเกือบจน ผู้ไม่มี

ประกัน 
เม.ย. 
๒๕๔๔ 

      น าร่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน ๖ จังหวัด 

เม.ย. 
๒๕๔๕ 

      ขยายการด าเนินงานไปทั่วประเทศ 



๕๐ 

 

ปี ลูกจ้างภาคเอกชน ลูกจ้างภาครัฐ ประชาชนภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า  

         
ที่มา : ดัดแปลงจาก Supachutikul. A (๑๙๙๕) Situation Analysis on Health Insurance and 
Future Development 
  
       ๗.๒ ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพหลัก ๓ ระบบใหญ่ด้วยกัน ได้แก่ (๑) ระบบ
ประกันสังคม (๒) ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและ (๓) ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าทั้งนี้แต่ละระบบมีวิวัฒนาการและแนวคิดที่แตกต่างกัน ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ถือเป็นสวัสดิการที่รัฐจัดให้แก่ข้า ราชการรวมถึงพ่อแม่และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่เกิน ๒ คน 
ขณะที่ระบบประกันสังคมถือเป็นความมั่นคงด้านสังคมของลูกจ้างที่รัฐ นายจ้างและลูกจ้างร่วมกัน
สมทบแก่แรงงานในระบบ ส่วนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นรัฐสวัสดิการที่จัดให้แก่
ประชาชนไทย กลุ่มอื่นๆที่เหลือ ซึ่งเกิดจากการรวมระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ในขณะนั้นซึ่งได้แก่ 
ระบบสวัสดิการผู้ที่ควรช่วยเหลือเกื้อกูล ระบบบัตรประกันสุขภาพ และผู้ที่ไม่มีหลักประกันใดๆ 
 ระบบหลักประกันทั้งสามระบบมีการออกแบบระบบที่ต่างกันในหลายประเด็น เช่น แหล่ง
เงินที่ใช้  สิทธิประโยชน์ ผู้ให้บริการ  และระบบการจ่ายเงิน ดังแสดงในตารางด้านล่าง  
 
ความแตกต่างของระบบหลักประกันทั้งสามของประเทศไทย 

  ร ะ บ บ ส วั ส ดิ ก า ร
รักษาพยาบาลข้าราชการ 

ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า 

จ านวนผู้
มีสิทธิ๑ 

๕ ล้านคน (๘%) ๙.๘๔ ล้านคน (๑๕.๘%) ๔๗ ล้านคน (๗๕%) 

แหล่งเงิน งบประมาณรัฐ รายจ่าย
ใ น ปี  ๒ ๕ ๕ ๑ เ ท่ า กั บ 
๕๔,๙๐๔.๔๘ ล้านบาท๒ 
(~๑๑,๐๐๐ บาท/คน) 

สมทบจากรัฐ นายจ้าง 
และลูกจ้างฝุายละเท่ากัน
ร้ อ ย ล ะ  ๑ .๕  ข อ ง
เงินเดือน  อัตราเหมาจ่าย
รายหัวปี ๒๕๕๐ เท่ากับ 
๑,๒๕๐ บาท และมี
รายจ่ายรวม ๒ ,๑๓๓ .๕ 
บาท/คน๓ 

งบประมาณรัฐ อัตราเหมา
จ่ า ย ร า ย หั ว ปี  ๒ ๕ ๕ ๑ 
เท่ากับ ๒,๑๐๐ บาท๑ 

สิทธิ
ประโยชน์ 
  
  

รอบด้านทั้งบริการผู้ปุวย
นอก/ ใน ทันตกรรม ค่า
ยาเวชภัณฑ์  ค่าอาหาร
และห้องพิเศษ ค่าคลอด

รอบด้านทั้งบริการผู้ปุวย
นอก/ ใน ทันตกรรม ค่า
ยาเวชภัณฑ์ ค่าอาหาร
และห้องสามัญ  

รอบด้านทั้งบริการผู้ปุวย
นอก/ ใน ทันตกรรม ค่ายา
เวชภัณฑ์ ค่าอาหารและ
ห้องสามัญ ค่าคลอดบุตร 



๕๑ 

 

บุตร ชดเชยกรณีคลอดบุตร 
ตาย พิการ 

ชดเชยตาม ม.๔๑ 

ผู้
ให้บริการ 

สถานพยาบาลรั ฐ เป็น
หลัก ใช้  รพ.เอกชนได้
กรณีฉุกเฉินแบบผู้ปุวยใน 
แต่เบิกได้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ 
บาท  

โ ร ง พ ย า บ า ล รั ฐ แ ล ะ
เ อกชนคู่ สั ญ ญ า  แ ล ะ
สถานพยาบาลในครือข่าย 

สถานพยาบาลรั ฐ และ
เ อ ก ช น คู่ สั ญ ญ า แ ล ะ
สถานพยาบาลในเครือข่าย  

รูปแบบ
วิธีการ
จ่ายเงิน 

ผู้ปุวยนอก ตามปริมาณ
บริการและราคาที่ เรียก
เก็ บย้ อนหลั ง  ส าหรั บ 
บริการผู้ปุวยในตามราย
ปุวยในอัตราที่ ก าหนด 
(DRG)  

เ หมาจ่ า ย ร ายหั ว ร วม
ส าหรับบริการผู้ปุวยนอก
และใน และจ่ายเพิ่มเป็น
รายกรณ ี

เหมาจ่ายรายหัวส าหรับ 
บริการส่ ง เสริมปูองกัน 
และ ผู้ปุวยนอก ส าหรับ
บริการผู้ปุวยในจัดสรรงบ
ย อ ด ร ว ม ต า ม น้ า ห นั ก
สัมพัทธ์ DRG  

 
ที่มา: ๑ รายงานประจ าปี ๒๕๕๑ ส านักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ, ๒ กรมบัญชีกลาง, ๓ 
ส านักงานประกันสังคมส านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 
 
 
 
 
๘. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
 
       สลิลา ตระกูลเวช (๒๕๕๑)๑๕ ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบจักรยาน
สาธารณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประยุกต์ใช้ระบบจักรยานสาธารณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผู้วิจัยได้ศึกษา
วิวัฒนาการของระบบจักรยานสาธารณะในต่างประเทศเพื่อเป็นกรณีศึกษารวมทั้งศึกษาลักษณะทาง
กายภาพและสภาพแวดล้อมศักยภาพและปัญหาของพื้นที่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านการ
สัญจรในอนาคตและความต้องการของผู้ใช้โดยการสอบถามความคิดเห็นนิสิตและบุคลากร และการ
ส ารวจภาคสนาม ผู้วิจัยได้น าผลจากการเก็บข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(GIS) และโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS/PC) เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิตและบุคลากรที่
เกี่ยวกับการใช้จักรยานและระบบจักรยานสาธารณะ 

                                                            

            
๑๕สลิลา ตระกูลเวช.(๒๕๕๑).ท าการวิจัยเรื่องการศึกการประยุกต์ใช้ระบบจักรยาน

สาธารณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน.กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการวางผังเมือง
และสภาพแวดล้อม   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 



๕๒ 

 

        ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการประยุกต์ใช้ระบบจักรยานสาธารณะ 
โดยมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารดูแลระบบ ซึ่งหากมีการเก็บค่าบริการควรเก็บเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย และค่าความเสียหายที่อาจเกิดจากจักรยานปัจจัยส าคัญที่มีผล
ต่อการเลือกใช้หรือไม่ใช้ระบบจักรยานสาธารณะ คือ ระบบสัญจรที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ในการ
เดินทางระหว่างที่พักและมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะและการเดิน
เท้า ส่วนระบบที่เหมาะสม คือ ระบบเช่ายืมจักรยานแบบห้องสมุดคิดค่าธรรมเนียมการใช้จักรยาน
เป็นรายภาคการศึกษา โดยเก็บร่วมกับค่าบ ารุงการศึกษา แผนการปรับปรุงเส้นทางจักรยานแบ่ง
ออกเป็น ๕ ระยะตามโครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเดินทางที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 
โครงข่ายจักรยานประกอบด้วย เส้นทาง ๓ ประเภท ได้แก่ ทางจักรยานบนถนน เส้นทางเฉพาะ
ส าหรับจักรยาน และทางจักรยานในเส้นทางคู-คลอง และสถานีจักรยานสาธารณะ ๑๕ จุด 
 
       ภาวิณี เอี่ยมตระกูล พิริยา ซิ้มเจริญและพรชัย จัณทร์ถาวร(๒๕๕๕)๑๖  ท าการวิจัยเรื่อง
แนวทางการศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนของเมือง:
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน
ในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและมีความซับซ้อนในหลายมิติด้วยเหตุนี้การวิจัยที่สามารถ
ตอบปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของพื้นที่ได้อย่างแท้จริงจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการประยุกต์การศึกษาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยจากการศึกษาพบว่ากระบวนการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนใน
พื้นที่ศึกษาเทศบาลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี ได้เริ่มต้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในมิติของการเรียนรู้
ร่วมกันในการสร้างความตระหนักและเข้าใจด้านความปลอดภัยทางถนนแล้วจึงสามารถระบุจุดและ
สร้างแผนที่เสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนซึ่งท าให้สามารถทราบถึงสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในปัจจุบัน
ของประชาชนอันมาสู่ขั้นตอนของการร่วมกันแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน
โดยได้มีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของท้องถิ่นประชาชน
และเยาวชนในชุมชนการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการรับฟัง
ความคิดเห็นและการตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกันแต่ยังสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางด้านความ
ปลอดภัยทางถนนซึ่งเป็นการเชื่อมโยงของกลุ่มเปูาหมายในการจัดตั้งแนวทางการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นผู้ประสานความร่วมมือและมอบองค์ความรู้แก่
ชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาและแนวคิดเบื้องต้นในการจัดการความปลอดภัยด้วยตนเอง
อันน ามาสู่การขับเคลื่อนและการพัฒนายุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน 
 

                                                            

        ๑๖ภาวิณี เอี่ยมตระกูล พิริยา ซิ้มเจริญและพรชัย จัณทร์ถาวร. (๒๕๕๕).แนวทางการศึกษาการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนของเมือง :กรณีศึกษาเทศบาล
เมืองท่ าโขลง จั งหวัดปทุมธานี .กรุง เทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์และการผั ง เมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 



๕๓ 

 

        ไชยยศ รัตนพงษ์และณัฏฐ์  นีลวัชระ(๒๕๔๖)๑๗  ท าการวิจัยเรื่องโครงการศึกษากฎหมาย
เกี่ยวกับการใช้จักยานในประเทศไทย จากงานวิจัยได้ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่กระจายอยู่ตาม
พระราชบญัญัติ พระราชก าหนด กฎกระทรวง ประกาศและข้อก าหนดต่างๆประมาณ๕๐ฉบับและคัด
กฎหมายแต่ละเรื่องมาเรียบเรียงลงตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันก่อนที่จะศึกษาวิเคราะห์แล้วก าหนดเป็น
โครงสร้างขึ้นมากกว่า๑๐หัวข้อเรื่องจากนั้นก็จัดท าเป็นร่างรายงานส าหรับการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจากทั้งภาครัฐองค์กรเอกชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะของผู้ที่ไม่สามารถ
มาร่วมสัมมนาอีกส่วนหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะมาวิเคราะห์แล้วสรุปเป็นรายงานที่ต้องกลั่นกรอง
และเขียนเป็นเชิงวิชาการดังข้อสรุปต่อไปนี ้
       ๑.ประวัติความเป็นมาของกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้จักรยานในประเทศ 
       ๒.การจดทะเบียนและใบขับขี่จักรยาน 
       ๓.ลักษณะรถ กฎจราจร และมารยาทในการใช้จักรยาน 
       ๔.กฎระเบียบในทางระหว่างเมือง ปูาย เครื่องหมายจราจรนอกเมืองกับข้อก าหนดทาง
วิศวกรรมของทางจักรยานและที่จอดจักรยาน  
       ๕.การขนสง่จักรยาน 
       ๖.พิกัดอัตราศุลกากร 
       ๗.การประกันภัย 
       ๘.การได้มา การจัดหาที่ดินเพื่อสร้างทางจักรยานและการดูแลรักษา 
       ๙.ตัวอย่างองค์การด้านระบบขนส่งมวลชนที่มาแห่งที่ดิน 
       ๑๐.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายและจัดระบบทางจักรยาน 
 
       วิติยา  ปิดตังนาโพธิ์และคณะ (๒๕๕๕)๑๘ ท าการศึกษาเรื่องแรงจูงใจและอุปสรรคในการใช้
จักรยานส าหรับคนที่เดินทางด้วยจักรยานในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการใช้จักรยาน
ในการเดินทางในชีวิตประจ าวันให้มากขึ้น  การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งค้นหาปัจจัยที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้
คนใช้จักรยาน  และอุปสรรคต่อการใช้จักรยาน  เพื่อน าข้อเท็จจริงดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ส าหรับภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ  ให้เกื้อหนุนต่อการใช้จักรยาน และขจัดอุปกรณ์
ส าคัญในการขี่จักรยานต่อไป จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันอยู่แล้วจ านวน  
๒,๐๒๔ คน ใน  ๙  จังหวัด  โดยก าหนดช่วงชั้นคะแนนออกเป็น ๑-๕ และใช้วิธีค านวณค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก  พบว่าเหตุผลจูงใจที่ส าคัญ  ๓  อันดับแรกที่ท าให้ประชาชนที่ใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวันอยู่แล้วได้ใช้จักรยาน คือ (๑) ได้ออกก าลังกาย ร่างกายแข็งแรง(คะแนน ๔.๑๖) (๒) ลด
มลพิษ  ลดโลกร้อน (คะแนน ๓.๙๗) และ (๓) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (คะแนน ๓.๙๕) โดย

                                                            

            
๑๗

 ไชยยศ รัตนพงษ์และณัฏฐื นีลวัชระ.(๒๕๔๖). ท าการวิจัยเรื่องโครงการศึกษากฎหมาย
เกี่ยวกับการใช้จักยานในประเทศไทย.กรุงเทพฯ:ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย. 
 

            
๑๘วิติยา  ปิดตังนาโพธ์ิและคณะ.(๒๕๕๕). แรงจูงใจและอุปสรรคในการใช้จักรยานส าหรับคนที่

เดินทางด้วย     จักรยานในประเทศไทย.กรุงเทพฯ:ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย. 



๕๔ 

 

เหตุผลที่ส าคัญน้อยที่สุด คือ  สะดวกดี (คะแนน  ๑.๘๗) และเท่, เก๋, เข้ากับกระแสสังคม (คะแนน 
๒.๓๔) ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยในเรื่องอิทธิพลที่ส าคัญ ๓ อันดับแรกที่มีผลต่อการเลือกใช้วิธีการ
เดินทางด้วยจักรยาน คือ (๑) ได้ออกก าลังกาย  ร่างกายแข็งแรง (คะแนน ๔.๐๓) (๒) ใช้จักรยานไป
เที่ยวและพักผ่อนในชีวิตประจ าวันได้ (คะแนน ๓.๖๗) และ (๓) ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการใช้จักรยาน
ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการเดินทางแบบอื่น (คะแนน ๓.๔๐) โดยอิทธิพลที่ส าคัญน้อยที่สุด คือ มีดารา 
คนดังใช้จักรยานเป็นตัวอย่าง (คะแนน ๑.๗๓) และมีคนขี่จักรยานเก่งมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงพาออกถนน
ก่อนในช่วงแรกๆ (คะแนน ๒.๐๑) ส าหรับอุปสรรคที่ส าคัญ ๓ อันดับแรก ในการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน คือ(๑) ฝนเป็นอุปสรรค (คะแนน ๓.๓๙) (๒) กลัวรถชน อุบัติเหตุจากรถยนต์ (คะแนน 
๓.๓๔) และ (๓) คนขับรถประเภทอื่นไม่มีวินัยจราจร (คะแนน ๓.๒๗) และอุปสรรคที่ส าคัญน้อยที่สุด 
คือ ๑)ไม่เท่  ไม่เก๋  เชย  ไม่ทันสมัย (คะแนน ๑.๙๑) และ ๒) ขี่จักรยานไม่คล่อง ไม่กล้าออกถนน 
(คะแนน ๑.๙๘)  
     อย่างไรก็ตาม  การศึกษาในรายละเอียดของอุปสรรคที่ผู้ใช้จักรยานกังวลเป็นอันดับแรกๆ เช่น 
กลัวอุบัติเหตุกลัวถูกสุนัขกัด เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการถูกสุนัขกัด
กลับมีสัดส่วนไม่มากนัก โดยร้อยละ ๑ ของคนใช้จักรยานเท่านั้นที่เคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงและต้อง
ไปพบแพทย์ ร้อยละ ๒๗ เคยประสบอุบัติเหตุแต่ไม่รุนแรงและร้อยละ  ๗๒ ยังไม่เคยประสบอุบัติเหตุ  
ซึ่งในกลุ่มผู้ที่ประสบอุบัติเหตุมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกร้อยละ  ๔๑ ซึ่งประกอบด้วยทางไม่ดี  ร้อย
ละ  ๒๖  และเกิดจากความผิดผู้อื่นร้อยละ  ๑๕  ส าหรับคนใช้จักรยานที่เคยถูกสุนัขกัดมีประมาณ
ร้อยละ  ๑๔ เท่านั้น 
 จากผลการศึกษาดังกล่าว  อาจสรุปแนวทางส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยานในเบื้องต้น  ได้ดังนี้ 
การรณรงค์ถึงประโยชน์ของการใช้จักรยานโดยเน้นประเด็นด้านสุขภาพ  สิ่งแวดล้อม  และเศรษฐกิจ
ของประชาชนเป็นเหตุผลหลัก ในขณะเดียวกันก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดเตรียมสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้จักรยาน เช่น  การเพิ่มเส้นทางจักรยานเพื่อเชื่อมระหว่างสถานที่ส าคัญๆ แหล่งงาน
กับย่านที่อยู่อาศัย การปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาหรือติดตั้งหลังคาคลุมฝนในเส้นทางจักรยานที่ผู้คนนิยมใช้  
และการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อปูองกันอันตรายให้แก่ผู้ใช้จักรยานพาหนะประเภทอ่ืนๆ  
 
       พิเชษฐ์ เรือนสอน(๒๕๕๕)๑๙  ศึกษาเรื่องการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดท าเส้นทาง
จักรยานภายในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนโดยรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง การวิจัย
ฉบับนี้เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมในการใช้จักรยานเดินทางรวมทั้งศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรค
ที่มีต่อการใช้จักรยานเดินทาง  เพื่อที่จะเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการจัดท าเส้นทาง
จักรยานในชุมชนที่อยู่โดยรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยในการ
วิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาจากทั้งกลุ่มผู้ที่ใช้จักรยานเดินทางและทัศนคติด้านต่างๆ ที่มีต่อการใช้
                                                            

            
๑๙พิเชษฐ์ เรือนสอน.(๒๕๕๕).การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดท าเส้นทางจักรยาน

ภายในชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนโดยรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง.กรุงเทพฯ: 
คณะการวางแผนภาค 
 

 



๕๕ 

 

จักรยานเดินทางและทัศนคติด้านต่างๆ ที่มีต่อการใช้จักรยานเดินทางจากประชากรทั้งสองกลุ่ม 
ดังกล่าว 
       ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ที่นิยมใช้จักรยานเดินทางกันมากที่สุดในบริเวณพื้นที่ศึกษาได้แก่  กลุ่ม
นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งจะนิยมใช้จักรยานเดินทาง
ไปจากย่านหอพักของเอกชนเพื่อเดินทางไปยังสถานศึกษาเป็นวัตถุประสงค์หลักของการเดินทาง
เนื่องจากเป็นพาหนะที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นเหตุผลส าคัญ ซึ่งในการใช้จักรยาน
เดินทางนั้นส่วนใหญ่จะมีระยะทางประมาณ ๐.๕ – ๑.๐ กม. เท่านั้น และจะใช้เวลาเดินทางไปถึงที่
หมายได้ภายในระยะเวลาเพียง ๑๐-๑๕ นาทีเท่านั้น ผลการศึกษาได้พบว่าภายในบริเวณพื้นที่ศึกษา
จะมีปริมาณการสัญจรของจักรยานในเส้นทางต่างๆ โดยเฉลี่ยจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ ๓๑-๑๙๓ คัน ซม. 
โดยที่บริเวณถนนคุณหญิงเลี่ยมเป็นเส้นทางที่มีปริมาณการสัญจรของจักรยานสูงที่สุดในพื้นที่ศึกษา 
ส าหรับความเร็วเฉลี่ยในการใช้จักรยานเดินทางนั้นพบว่า เพศหญิงจะใช้ความเร็วในการขี่จักรยาน 
๑๓.๖๗ กม./ชมท่านั้นส่วนใหญ่ในเพศชายจะใช้ความเร็วที่สูงกว่า คือ ๑๕.๕๓ กม./ชม       
นอกจากนี้แล้วผลการศึกษายังพบว่าปัญหาส าคัญในการใช้จักรยานเดินทางภายในบริเวณพื้นที่ศึกษา
แห่งนี้ได้แก่ปัญหาเนื่องจากการจราจรบนท้องถนนเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด รวมทั้งปัญหาความ
ปลอดภัยจากการถูกลักขโมยจักรยานด้วยเช่นกัน  ส าหรับทางด้านกลุ่มผู้ที่ไม่ใช้จักรยานเดินทาง
ภายในบริเวณพื้นที่ศึกษา โดยที่พาหนะที่นิยมน ามาใช้เดินทางกันมากที่สุดภายในบริเวณพื้นที่ศึกษา 
ได้แก่ จักรยานยนต์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้มีจ านวนประชากรเกือบครึ่งหนึ่งที่
ยินดีจะหันมาใช้จักรยานเดินทางอย่างเพียงพอ ซึ่งในการหันมาใช้จักรยานเดินทางแทนการใช้พาหนะ
ที่ใช้เครื่องยนต์น้ันจากการศึกษาพบว่าจะสามารถช่วยลดการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง  ๑,๓๐๘-๒,๖๑๗ ลิตร
เลยทีเดียวผลการวิเคราะห์ดังกล่าวนั้นชี้ให้เห็นถึงระดับการยอมรับที่ดีต่อการน าจักรยานมาใช้เดินทาง
กันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีศักยภาพที่ดีส าหรับการส่งเสริมระบบการเดินทางด้วย
จักรยานขึ้นมาภายในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาแห่งนี ้
       โดยสรุปแล้วบริเวณพื้นที่ศึกษาสามารถที่จะพัฒนารูปแบบของเส้นทางจักรยานได้ด้วยกัน
ทั้งหมด ๔ รูปแบบ คือการใช้จักรยานเดินทางร่วมกันกับยานพาหนะอื่นๆ บนท้องถนนทั่วๆ ไป 
(Shared  road  way) ส าหรับในเส้นทางที่มีปริมาณการสัญจรของจักรยานต่ าและไม่มีพื้นที่ว่างเหลือ
มากพอส าหรับการขยายพื้นผิวการจราจร (เช่น  ถนน ซอย หรือถนนสายย่อย) การใช้จักรยานสัญจร
บนทางเท้า (Side  walked Bike way)ส าหรับในเส้นทางที่มีทางเท้ากว้างและได้มีการจัดสิ่ง
สาธารณูปโภคไว้อย่างเป็นระเบียบ  การจัดท าช่องทางจักรยาน (Bike way) ส าหรับในเส้นทางที่
ปริมาณการสัญจรของรถยนต์สูงและมีปริมาณการสัญจรของจักรยานสูงด้วย และการจัดท าเส้นทาง
เฉพาะส าหรับจักรยาน (Bike Part) ส าหรับในเส้นทางที่มีปริมาณการสัญจรของจักรยานสูงและยังมี
พื้นที่ว่างด้านข้างถนนเหลือมากพอส าหรับการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้จักรยาน
เดินทาง 
 



๕๖ 

 

       จักรพิพัฒน์ อัศวบุญญาเลิศและคณะ(๒๕๕๕)๒๐  ท าการศึกษาว่าท าไมคนไทยจึงไม่นิยมใช้
จักรยานเพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจ าวัน ให้มากขึ้น
การศึกษาครั้งน้ีจึงมุ่งค้นหาปัจจัยที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้คนใช้จักรยานและอุปสรรคต่อการใช้จักรยาน
และอุปสรรคต่อการใช้งานเพื่อน าข้อเท็จจริงดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ส าหรับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
สร้างสภาพแวดล้อมต่างๆให้เกื้อหนุนต่อการใช้จักรยานและขจัดอุปสรรคส าคัญในการขี่จักรยานต่อไป
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันจ านวน๑,๖๗๖คนใน๙จังหวัดซึ่งอนุมาน
ว่าเป็นตัวแทนชาวบ้านไทยโดยก าหนดช่วงชั้นคะแนนออกเป็น ๑-๕ และใช้วิธีค านวณค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก พบว่าอุปสรรคที่ส าคัญ๓อันดับแรกที่ท าให้ผู้ที่ยังไม่ใช้จักรยานในการเดินทางรู้สึกไม่อยากใช้
จักรยานคือ (๑)ไปได้ไม่ถึงจุดหมายปลายทางซึ่งอยู่ไกลไปต้องไปต่อการเดินทางประเภทอื่นอีกเช่นรถ
เรือ(คะแนน๓.๕๙) (๒)ใช้มอเตอร์ไซสะดวกกว่าทั้งมอเตอร์ไซของตนเองและมอเตอร์ไซรับจ้าง(คะแนน
๓.๕๑) (๓)ร้อนแดด (คะแนน๓.๔๙) และอุปสรรคที่ส าคัญน้อยที่สุดคือ(๑)จักรยานราคาแพง(คะแนน
๑.๙๕ไม่ทันสมัยคะแนน๒.๐๒ส าหรับอิทธิพลที่ส าคัญ๓อันดับแรกที่มีผลท าให้ผู้ที่ยังไม่ได้ใช้จักรยาน
หันมาสนใจใช้จักรยานในการเดินทางคือ (๑)ได้ออกก าลังกายร่างกายแข็งแรง (คะแนน๓.๙๔) (๒) 
เส้นทางร่มรื่น(คะแนน๓.๕๘)และ (๓)อากาศไม่มีมลพิษหรือมีน้อย(คะแนน๓.๖๔) โดยอิทธิพลที่มี
ความส าคัญน้อยที่สุดคือมีดาราคนดังนักการเมืองใช้จักรยานเป็นตัวอย่าง(คะแนน๑.๘๕)และมีคนขี่
จักรยานเก่งมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงพาออกถนนในช่วงแรกๆ 
       จากผลการศึกษาได้เสนอแนวทางส าคัญเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ผู้ที่ยังไม่ได้ใช้จักรยานหันมา
สนใจที่จะใช้จักรยานดังนี้การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้
จักรยานเพื่อเชื่อมระหว่างสถานที่ส าคัญๆแหล่งงานกับย่านที่อยู่อาศัยเพื่อลดรอยต่อการเดินทาง   
การใช้มาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริมให้มีการเตรียมบริเวณจอดจักรยานในพื้นที่สาธารณะ หรือใน
อาคารสถานที่ที่ให้ความสะดวกมากกว่ายานพาหนะประเภทอื่นๆ  การปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาหรือติดตั้ง
หลังคาคลุมฝนในเส้นทางจักรยานหลักๆ ตลอดจนการรณรงค์ถึงประโยขน์ของการใช้จักรยานโดยเน้น
ประเด็นด้านสุขภาพที่ได้มากกว่าการใช้มอเตอร์ไซค์  และเป็นการเดินทางที่ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม 
 
        ปีดิเทพ อยู่ยืนยง(๒๕๕๖)๒๑  ศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายจักรยานของสหภาพยุโรป 
การพัฒนากฎหมายจักรยานในลักษณะที่เป็นข้อบังคับเดียว (single directive) ที่รวมเอามาตรการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการใช้งานจักรยาน น่าจะเป็นหนทางที่ดีส าหรับการสร้างทิศทาง
ของบทบัญญัติของประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานจักรยานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดย
กฎหมายจักรยานของสหภาพยุโรปควรบรรจุหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการใช้งาน
                                                            

            
๒๐จักรพิพัฒน์ อัศวบุญญาเลิศและคณะ.(๒๕๕๕).ท าไมคนไทยจึงไม่นิยมใช้จักรยาน .

กรุงเทพฯ:ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย. 
 

       ๒๑ปีดิ เทพ อยู่ ยืนยง.  (๒๕๕๖ ). แนวทางการพัฒนากฎหมายจักรยานของสหภาพ
ยุโรป. Retrieved February๑๔, ๒๐๑๓, from http://prachatai.com/journal/๒๐๑๓/๐๑/
๔๔๙๒๙ 
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๕๗ 

 

จักรยานหรือโครงการจักรยานอ่ืนๆ ที่สหภาพยุโรปให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการ
ผังเมืองที่เอื้อต่อการใช้งานจักรยานในพื้นที่ชุมชนเมือง มาตรการความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์จักรยาน 
มาตรการความปลอดภัยส าหรับผู้ขับขี่จักรยาน และมาตรการจูงใจอื่นๆ ให้ผู้คนหันมาใช้งานจักรยาน
ในพื้นที่ชุมชนเมือง อนึ่ง อาจมีความเห็นโต้แย้งว่าการพัฒนากฎหมายจักรยานในลักษณะที่เป็น
ข้อบังคับเดียวดังที่ได้กล่าวมาอาจเป็นการยากและอาจเผชิญอุปสรรคหลายประการ เช่น ค่านิยมหรือ
ทัศนคติของประชาชนต่อการใช้จักรยานในแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน สภาพภูมิประเทศกับ
ภูมิอากาศที่เอื้อต่อการใช้งานจักรยานแตกต่างกัน วัฒนธรรมการใช้งานจักรยานในแต่ละประเทศที่
แตกต่างกัน และการกระจัดกระจายของบทบัญญัติสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานจักรยานใน
พื้นที่ชุมชนเมือง เป็นต้น 
       ดังนั้น การพัฒนากฎหมายจักรยานของสหภาพยุโรปจึงถือเป็นความท้าทายของสหภาพยุโรป
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการจักรยานต่างๆ ที่สหภาพยุโรปให้การสนับสนุน 
รวมไปถึงประเทศสมาชิกที่ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้จักรยานและวัฒนธรรมการใช้จักรยาน
ในชุมชนเมือง ในการร่วมกันสร้างหลักเกณฑ์หรือแนวทางการใช้จักรยานส าหรับสหภาพยุโรปใน
อนาคต 
 
        ปีดิเทพ อยู่ยืนยง(๒๕๕๖)๒๒  ศึกษากฎหมายผังเมืองของอังกฤษที่สนับสนุนวัฒนธรรมการใช้
จักรยานในพื้นที่ชุมชนเมือง วัฒนธรรมการขี่จักรยานจากการใช้งานจักรยานในพื้นที่ชุมชนเมือง ผ่าน
กิจกรรมรณรงค์ของภาคเอกชนและกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้
วัฒนธรรมการขี่จักรยานปรากฏชัดมากขึ้นและได้รับความสะดวกในการเข้าถึงโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่
สอดรับการใช้งานจักรยานในพื้นที่ชุมชนเมืองมากขึ้น อย่างไรก็ดี การขี่จักรยานจะกลายมาเป็น
วัฒนธรรมที่ดีในชุมชนเมืองได้ก็ต้องปลูกฝังความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการประสานระหว่างองค์
ความรู้หรือมาตรการต่างๆ ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองและในประเทศให้ตระหนัก
และเข้าใจถึงบริบทการใช้จักรยาน รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดรับกับการใช้จักรยานในพื้นที่ชุมชน
เมือง ด้วยเหตุนี้ การก าหนดบทบัญญัติกฎหมายเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมการขี่จักรยานจึงถือเป็น
วิธีการที่ดีอย่างหนึ่งในการสร้างระเบียบแบบแผนให้ประชาชนที่เป็นผู้ขับขี่จักรยานในประเทศ ได้
ตระหนักถึงระเบียบและปฏิบัติตามระเบียบเพ่ือให้การใช้งานจักรยานในพื้นที่ชุมชนเมืองเป็นไป 
       วิมลสิทธิ์ พรยางกูล(๒๕๕๕)๒๓ ศึกษาการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมชุมชนเมืองที่น่าอยู่อาศัย 
ปัญหาที่มองไม่เห็นและแนวทางแก้ไข ด้วยอิทธิพลสังคมทุนนิยมตะวันตก  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
กรุงเทพมหานครได้มีการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว สภาพแวดล้อมชุมชนมีความน า
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๕๘ 

 

อยู่น าอาศัยลดลง งานวิจัยเบื้องต้นนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพื่อศึกษาสภาพการณ์ทั่วไปใน
มิติและประเด็นปัญหาของชุมชนเมืองใน ๓ ประการส าคัญ ได้แก่ ๑)การสร้างสรรค์ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชนเมือง ๒) การสร้างสรรค์สัญลักษณ์ของชุมชนเมือง  ๓)การสร้างสรรค์ความยั่งยืน
ให้กับชุมชนเมือง พร้อมทั้งเสนอแนวทางชุมชนเมืองปัญหาของชุมชนเมือง  รวมทั้งการศึกษาหา
แนวทางในการเพิ่มพูนบุคลากรที่มีศักยภาพในการจินตศักยภาพในการรับผิดชอบการสร้างสรรค์และ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง ทั้งนี้โดยอาศัยการส ารวจทางกายภาพสภาพทั่วไปของสภาพแวดล้อม
ชุมชนเมืองในมิติและประเด็นปัญหาต่างๆ พร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสารเกี่ยวกับงาน
ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีส่วน
ช่วยตรวจสอบและยืนยันประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข 
 การวิจัยเบื้องต้นนี้  พบว่า สภาพแวดล้อมชุมชนเมืองที่น่าอยู่อาศัยจะต้องมีการปรับปรุงและ
สร้างสรรค์ในมิติประการแรก  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง เกี่ยวกับ
ภาระการรับรู้ข่าวสารจากสื่อโฆษณา ความรกรุงรังของสภาพแวดล้อม ความหลากหลายของรูปแบบ
สถาปัตยกรรม รวมทั้งการจัดระเบียบสังคมพื้นที่ย่านธุรกิจบันเทิงในมิติประการที่สอง การสร้างสรรค์
สัญลักษณ์ของสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม  เพื่อให้เกิด
จินตภาพสาธารณะ การอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรม และการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมให้เป็นสัญลักษณ์ใหม่ของชุมชนเมือง ส่วนในมิติ
ประการที่สาม การสร้างสรรค์ความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง ต้องพิจารณาการสร้างสรรค์
พื้นที่สีเขียว พื้นที่ลานเมือง/สานวัฒนธรรม และถนนคนเดิน ตลอดจนการก าหนดการใช้สอยพื้นที่
แบบผสมผสาน การวิเคราะห์สภาพการณ์น่าอยู่อาศัยที่ลดลงและแนวทางสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม
ชุมชนเมืองดังกล่าวข้างต้น น าไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบุคลากร ซึ่งได้มุ่งไปที่ให้สถาบันการศึกษา
เปิดสอนหลักสูตรการออกแบบชุมชนเมืองเพิ่มขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพที่จะเป็นก าลังส าคัญใน
การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมชุมชนเมือง และสู่การหากระบวนการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการก าหนดนโยบายและการตัดสินใจเลือกแนวทางการสร้างสรรค์ชุมชน โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างความเข้าใจ และการมีวิจารณญาณต่อการพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว ดังเช่น
เทคนิคเกมส์จ าลอง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเสนอแนะให้มีการพิจารณาการจัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองโดยตรง ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต และการก าหนด
มาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งแนวทางต่างๆ ในการสร้างความมั่นคงทางวิชาชีพ 
ท้ายสุด งานวิจัยเบื้องต้นนี้ได้สรุปประเด็นเพื่อจัดท าเป็นชุดค าถามวิจัยเพื่อการจัดท าโครงการวิจัย
ต่อไปในอนาคต 
 
        นันทิวัติ  ธรรมหทัย(๒๕๕๕)๒๔  ศึกษาการสร้างวัฒนธรรมการใช้จักรยานที่ยั่ งยืนใน
มหาวิทยาลัยประสบการณ์จากโครงการ Active  Campus ของบริษัท โคคา-โคล่า(ประเทศไทย) 

                                                            

            
๒๔นันทิวัติ ธรรมหทัย.(๒๕๕๕).การสร้างวัฒนธรรมการใช้จักรยานที่ยั่งยืนในมหาวิทยาลัย

ประสบการณ์จากโครงการ Active  Campus ของบริษัท โคคา-โคล่า(ประเทศไทย) จ ากัด.กรุงเทพฯ: 
บริษัท โคคา-โคล่า(ประเทศไทย) จ ากัด. 



๕๙ 

 

จ ากัด  คนจ านวนมากอาจรู้สึกราวกับว่า  เมื่อไม่นานมานี้เอง  จักรยานเป็นเพียงทางเลือกในการ
เดินทางส าหรับผู้มีรายได้น้อย  ซึ่งไม่มีทางเลือก  หรือคิดว่าการขี่จักรยานเป็นเพียงกิจกรรมยามว่าง
ของเด็กและเยาวชนเท่านั้น  แต่หลังจากที่ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ  อย่างต่อเนื่อง  
ประกอบกับเริ่มมีความตื่นตัวในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสุขภาพ  การใช้
จักรยานก็ได้พลิกโฉมกลายเป็นทางเลือกของการสัญจรในเมืองที่ชนทุกชั้นหันมาให้ความสนใจกันทั่ว
โลก  และหลายคนถึงกับมองว่าการใช้จักรยานเป็นเรื่องของความเท่ห์หรือความทันสมัยเสียด้วยซ้ า 
 ส าหรับประเทศไทย  การใช้จักรยานมีมานานมากแล้ว  แต่อาจกล่าวได้ว่าคนทั่ วไปก็มีได้ให้
ความสนใจเท่าใดนัก  จนกระทั่งเริ่มมีการผลิตจักรยานเสือภูเขาที่ราคาไม่แพงและจักรยานฟิกช์เกียร์
ที่ออกแบบได้อย่างสวยงามมาขาย  การขี่จักรยานจึงกลายมาเป็นกิจกรรมที่มีสีสันและเป็นที่นิยมมาก
ขึ้นเรื่อยๆ  เมื่อยิ่งมีกระแส “Copenhagenization” หรือการพัฒนาระบบคมนาคมภายในเมืองให้
เอื้อต่อการใช้จักรยานตามแบบอย่างกรุงโคเปนเฮเกน  ประเทศเดนมาร์ค  แลแนวคิด “ปาฎิหาริย์
แห่งโบโกต้า” หรือการพัฒนาระบบจักรยานที่ช่วยคลี่คลายปัญหาสังคมต่างๆ ในกรุงโบโกต้า ประเทศ
โคลัมเบียด้วยแล้ว  ก็ยิ่งท าให้การใช้จักรยานกลายเป็นวาระทางด้านนโยบายสาธารณะเต็มรูปแบบ 
กลุ่มผู้สนับสนุนการใช้จักรยานในเขตเมืองเชื่อกันว่า การใช้จักรยานจะช่วยบรรเทาปัญหาทางสังคม
หลายๆ อย่างที่มหานครอย่างกรุงเทพฯ ก าลังประสบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสื่อมโทรมของสภาวะ
แวดล้อม การจราจรติดขัด การมั่วสุมและความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของเยาวชน การล่มสลายของ
ธุรกิจและชุมชนขนาดเล็ก  ไปจนถึงวิถีชีวิตของผู้คนในเขตเมืองซึ่งขาดการมีกิจกรรมทางกายที่
พอเพียง  เหล่าผู้น าทางความคิด หรือแม้แต่ศิลปิน ดารา ก็ยังออกมาสนับสนุนให้มีการวางโครงข่าย
คมนาคมให้เอื้อต่อการใช้จักรยานมากขึ้นจนในที่สุดการส่งเสริมการใช้จักรยานได้กลายเป็นวาระหนึ่ง
ในการประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ซึ่งนั่นหมายความ
ว่าการใช้จักรยานได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็นวาระเร่งด่วนทางด้านสุขภาพของประชากรไทย 
 บทความชิ้นนี้น าเสนอว่าหัวใจของงานการส่งเสริมการใช้จักรยานคือการบริหารความ
เปลี่ยนแปลง ยิ่งเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ แรงต้านการเปลี่ยนแปลงก็จะมากขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งมิได้
หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้  แต่เป็นเรื่องที่จะต้องบริหารจัดการ
อย่างระมัดระวัง การปรับเปลี่ยนทางด้านกายภาพจ าเป็นจะต้องมีการลงทุนระดับหนึ่ง และนั่นอาจ
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดล าดับความส าคัญทางนโยบายและแนวทางการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด แต่การปรับเปลี่ยนแต่เฉพาะด้านกายภาพอย่างเดียวเป็นเรื่องที่ไม่เพียงพอ  
การปรับความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมก็เป็นเรื่องส าคัญที่จ าเป็นต้องด าเนินควบคู่
ไปกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และอาจเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในการท างานเรื่องนี้ หรืออาจกล่าว
ได้ถึงกับว่าจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนปัจจัยเหล่านี้ก่อนที่การปรับเปลี่ยนและการลงทุนทางกายภาพ
ต่างๆ  จะสามารถเกิดขึ้นได้เสียด้วยซ้ า 
 บทความชิ้นนี้  มิใช่งานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการหาค าตอบว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัย
ความส าเร็จที่ส าคัญในการสรรค์สร้างวัฒนธรรมการใช้จักรยานที่ยั่งยืนในประเทศไทย  และมิได้เป็น
การทบทวนวรรณกรรมหรือข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ  เพื่อน าเสนอว่าปัจจัยใดบ้างเป็นปัจจัยที่จะ
ช่วยส่งเสริมการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บทความชิ้นนี้เป็นเพียงการ
แบ่งปันประสบการณ์ของผู้ เขียนจากการได้มีโอกาสร่วมงานกับมหาวิทยาลัยสามแห่ง  คือ  
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มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  เพื่อส่งเสริม
การใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บทความชิ้นนี้ เป็นเพียงการแบ่งปัน
ประสบการณ์ ของผู้ เ ขี ยนจากการ ได้ มี โ อกาสร่ วมงานกับมหาวิทยาลั ยสามแห่ ง   คื อ  
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  เพื่อส่งเสริม
การใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน  บทความนี้เป็นการกล่าวถึงการบริหารจัดการความ
เปลี่ยนแปลงในโครงการเหล่าน้ีและปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นได้และแม้  ณ 
ขณะนี้ ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปได้พียงว่าโครงการต่างๆ มีความยั่งยืนมากน้อยเพียงใด แต่ผู้เขียนหวังว่า
เรื่องราวต่างๆ  ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการเหล่านี้จะมีแง่มุมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
งานด้านนี้และจะเป็นประโยชน์  แม้แต่กับผู้ที่มุ่งมั่นและพากเพียรพยายามในการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านอ่ืนๆให้กับสังคมเราในปัจจุบัน 
       วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์และคณะ(๒๕๕๒)๒๕ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์(๑)ศึกษา
บทบัญญัติของกฎหมายของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา
ของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย๒๕๕๐และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(๒)เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าว (๓)เอจัดท ารายงาน
ข้อเสนอแนะแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการศึกษาแก่คนพิการการศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัย
ประยุกต์ 
       ผลการศึกษาในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของคนพิการโดยใช้วิธี  
SWOTพบว่าจุดแข็งที่ส าคัญคือมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคหรือจ ากัดสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคทางการศึกษาของคนพิการส่วนจุดอ่อนคือการเข้าสู่ระบบการศึกษา งบประมาณ 
บุคลากร การคัดกรองส่วนโอกาสมีทั้งกฎหมายแม่และกฎหมายลูกที่ก าหนดสิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาคส่วนข้อจ ากัดมีหลายประการประกอบด้วย การบริหารจัดการการให้บริการ 
       ข้อเสนอแนะจากการศึกษามีข้อเสนอแนะอาทิควรเผยแพร่ความรู้ในสิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาคส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งโรงเรียนและครอบครัวคนพิการสนับสนุนงบประมาณ
ให้เพียงพอชุมชนมีส่วนร่วมเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคนพิการและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลของคนพิการ 
       ชิต เจริญประเสริฐและคณะ (๒๕๔๗)๒๖ การศึกษาผลกระทบการด าเนินงานที่ผ่ านมา
นับต้ังแตไ่ดม้ีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๓๐ บาทรักษาทุกโรค จนมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลกระทบ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ต่อสถานบริการต่อผู้ให้บริการ  ประชากรที่ศึกษาคือโรงพยาบาลที่เข้าร่วมนโยบายนี้ในปี
พ.ศ. ๒๕๔๖(ทั้งภาคราชการและเอกชน) ขนาดตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตร Taro Yamane ได้ค่า = 

                                                            

             
๒๕วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์และคณะ.(๒๕๕๒).สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา

ของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย๒๕๕๐.กรุงเทพฯ:ส านักงานเลขาวุฒิสภา. 
        ๒๖ชิต เจริญประเสริฐและคณะ.(๒๕๔๗).ผลกระทบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ตอ่สังคมไทย.กรงุเทพฯ:ส านักงานเลขาวุฒิสภา. 
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๙๑ แห่งได้รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในส่วนเชิงปริมาณได้ส่งแบบสอบถามให้ 
โรงพยาบาลที่ถูกเลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง เพื่อให้บุคคลดังต่อไปนี้ตอบคือผู้บริหารโรงพยาบาลได้ข้อ 
มูลกลับ ๑๑๕ ชุด ผู้ให้บริการ (กลุ่มวิชาชีพละ ๒ ชุดเป็นอย่างน้อย) ได้ข้อมูลกลับ ๑,๕๖๗ ชุด และ
ศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้รับบริการในแต่ละโรงพยาบาล แห่งละ ๓๐ คนได้ข้อมูลจ านวน ๒,๔๒๖ ชุด 
นอกจากนี้ยังจัดประชุมเสวนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ๗ ครั้ง  ประกอบด้วยตัวแทน
วิชาชีพต่าง ๆ เช่น   แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร   นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล  เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  ตัวแทน ภาคประชาชน โดยมีวิธีการเลือกตัวแทนนั้นเลือกโดยกระจายตามประเภท  
ขนาดของโรงพยาบาล ให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคทั้งประเทศ   และได้ศึกษาจากเอกสาร/ รายงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการน าเสนอของหน่วยงานในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
วุฒิสภา พบวา่  ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๐ – ๓๐ เตียง ๕๐ แห่ง (ร้อยละ ๔๓.๕)  ส่วนใหญ่
มีแพทย์น้อยกว่า ๓ คน ๔๙ แห่ง (ร้อยละ ๔๒.๖)  โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีทันตแพทย์ ๑-๒  คน 
จ านวน ๖๖ แห่ง (ร้อยละ ๕๗.๔)  ส่วนใหญ่มีเภสัชกร ๓-๕ คน จ านวน ๕๐ แห่ง (ร้อยละ ๔๓.๕)  
โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีพยาบาลจ านวน ๔๑-๖๐ คนจ านวน ๓๕ แห่ง (ร้อยละ ๓๐.๔)  ผลกระทบกับ
สถานพยาบาลพบว่า เมื่อการเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณท าให้งบประมาณที่โรงพยาบาลได้รับ
ในปี ๒๕๔๖ เทียบกับปี ๒๕๔๕  มีโรงพยาบาลที่ได้รับงบประมาณมากขึ้นจ านวน ๓๓ แห่ง (ร้อยละ 
๒๘.๗) ได้รับงบประมาณน้อยลงจ านวน ๖๐ แห่ง (ร้อยละ ๕๒.๒) ในด้านค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล
พบว่าเมื่อเทียบปี ๒๕๔๖ กับปี ๒๕๔๕ มีโรงพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจ านวน ๗๔ แห่ง (ร้อยละ
๖๔.๓)  และค่าใช้จ่ายลดลงจ านวน๒๗ แห่ง (ร้อยละ๒๓.๕) ในขณะที่โรงพยาบาลสามารถจัดเก็บ
รายได้เพิ่มขึ้นในปี ๒๕๔๖ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ จ านวน ๖๓ แห่ง (ร้อยละ๕๔.๘)  และเก็บลดลง
จ านวน ๔๑ แห่ง (ร้อยละ๓๕.๗)  เมื่อดูผลลัพธ์ งบประมาณที่ได้ รวมกับรายได้ที่เก็บเองหักด้วย
ค่าใช้จ่าย) พบวา่มีโรงพยาบาลที่มีผลลัพธ์ ในปี ๒๕๔๖ มากขึ้นกว่าปี ๒๕๔๕ จ านวน  ๖๑ แห่ง (ร้อย
ละ๕๓.๑)  และลดลงจ านวน ๒๑ แห่ง (ร้อยละ๑๘.๓) สอดคลองกับข้อมูลที่ว่าโรงพยาบาลที่มีอัตราส่
วนสภาพคล่อง (Quick ratio) มากกว่า ๒ จ านวน๔๒ แห่ง (ร้อยละ๓๖.๕)  อัตราส่วนสภาพคล่องมา
กกว่า ๑-๒ จ านวน ๒๗ แห่ง (ร้อยละ๒๓.๕)  และโรงพยาบาลที่มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current 
ratio) มากกว่า ๒ จ านวน ๕๒ แห่ง (ร้อยละ๔๕.๒)  มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนมากกว่า ๑-๒ จ านวน 
๒๗ แห่ง (ร้อยละ๒๓.๕)  นอกจากนี้ผู้บริหารโรงพยาบาลส่วนใหญ่ต้องการได้รับงบประมาณงวดแรก
ไม่ เกินวันที่ ๑๕ ตุลาคมเพราะในปี งบประมาณ ๒๕๔๗ สวนใหญ่ ได้ รับในช่วงวันที่ ๒๑-๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๖  ส าหรับผู้ปุวยนอกพบว่า มีโรงพยาบาลที่มี ผู้ปุวยนอกมากขึ้นใน๒๕๔๖  เมื่อ
เทียบกับปี ๒๕๔๕  จ านวน ๕๐ แห่ง (ร้อยละ๔๓.๕) (หลายโรงพยาบาลมีการจัดทีมแพทย์ไปตรวจที่
ศูนย์สุขภาพชุมชนด้วย) โดยเฉลี่ยมีผู้ปุวยนอกเพิ่มประมาณร้อยละ๑๐ในเรื่องผู้ปุวยใน พบว่าเมื่อ
เทียบปี ๒๕๔๖ กับปี ๒๕๔๕ พบว่ามีโรงพยาบาลที่ผู้ปุวยในเพิ่มขึ้น จ านวน ๓๕ แห่ง (ร้อยละ๓๐.๔) 
โดยสรุปนโยบายนี้มีผลกระทบต่อโรงพยาบาลในเรื่องของการบริหารงบประมาณ ปริมาณงานการให้
บริการที่เพ่ิมขึ้น    
        ผลกระทบต่อผูใ้ห้บริการ  ส่วนใหญ่ของผูใ้ห้บริการเห็นว่า พ.ร.บ.นี้ท าให้มีผู้มาใช้บริการมากขึ้น 
(ร้อยละ๘๒.๗)  และมีความคาดหวังสูงขึ้นด้วย  ส่วนใหญ่เห็นว่า พ.ร.บ.นี้มีผลท าให้การให้บริการดีขึ้น 
(ร้อยละ๕๐.๗) มีการปรับปรุงการบริหารโรงพยาบาล (ร้อยละ๙๓.๔) แตไ่ม่มี ผลกระทบต่อรายได้ของ
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ผู้ให้บริการ (ร้อยละ๕๑.๖)ไม่มีผลกระทบต่องานวิชาชีพเนื่องจากมีมาตรฐานวิชาชีพก าหนดไว้มีบาง
คนที่ได้รับผลกระทบจากงบประมาณที่จ ากัดในการพัฒนาบุคลากร และบางแห่งที่มีบุคลากรลาออก
ท าให้คนที่เหลือท างานมากขึ้น ส่วนใหญ่ของผู้ให้บริการในทุกกลุ่มให้คะแนนความพึงพอใจนโยบายนี้ 
ในการเสวนากลุ่มในระดับเฉย ๆ  รองลงมาคือพอใจแบบมีเงื่อนไขต้องปรับปรุงด้านต่างๆ  
        ผลกระทบต่อผู้รับบริการ  ส่วนใหญ่ผู้รับบริการเห็นว่าระยะเวลาการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ดี 
(ร้อยละ๔๗.๗)  คุณภาพบริการอยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ๖๒.๖) การให้บริการเมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
ก่อนมี พ.ร.บ.นี้ส่วนใหญ่เห็นว่าดีขึ้น (ร้อยละ๔๙.๙)  ส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่
ในเรื่องส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค (ร้อยละ๕๑.๗)  ตัวแทนประชาชนในส่วนใหญ่ให้คะแนน
นโยบายนี้ในระดับพึงพอใจ ในเรื่องการร่วมจ่าย (co-payment) ผู้ให้บริการทุกกลุ่มเห็นด้วยเป็นส่วน
ใหญ่ และ  ผู้รับบริการส่วนใหญ่เห็นด้วยแบบมีเงื่อนไขว่า ต้องไม่ท าให้คนระดับรากหญ้าเดือดร้อน
และจะต้องหารือในรายละเอียดอีกข้อเสนอแนะ  จากผลกระทบต่อปริมาณงานที่มากขึ้น ความ
คาดหวังของประชาชนที่สูงขึ้น รัฐบาลจึงควรจัดสรรอัตราก าลังบุคลากรให้เหมาะสม เพียงพอ ตลอด
ทั้งสร้างขวัญก าลังใจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เพิ่มเงินเดือน ค่าตอบแทนตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และ
ควรท าความเข้าใจกับบุคลากรในเรื่องนโยบายจ ากัดก าลังคนภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการที่ ๓  
ส าหรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรควรมีหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ชัดเจนไมเปลี่ยนแปลงบ่อย และ
ควรมีปริมาณงบประมาณที่มากพอต่อการให้บริการที่มีคุณภาพ  รวมทั้งจัดสรรให้ถึงโรงพยาบาล
โดยเร็ว 
       ในเรื่องการรวมจ่าย (co-payment) เป็นเรื่องที่ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่ยอมรับ  
จึงควรมีการศึกษาว่าจะรวมจ่ายอย่างไรเท่าใดจึงจะเหมาะสมทั้งกลุ่มผู้ ให้บริการและผู้รับบริการเห็น
ด้วยตรงกันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเพื่อให้ประชาชน
และผู้ให้บริการมีความเข้าใจในสิทธิต่างๆ  ตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ นั้น อาจเป็นสิ่งที่ท าให้มี
การร้องเรียกเงินเพิ่มขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นจึงควรมีการศึกษาติดตามทั้งในแง ผลดีและผลเสียต่อ
ภาพรวมของระบบในระยะยาวต่อไปตลอดจนควรมีความชัดเจนวาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามบทเฉพาะ
กาลแล้ว ( ๓ ปี นับตั้งแต่เริ่มใช้ พ.ร.บ.นี้) จะมีการด าเนินการของโรงพยาบาลต่างๆ(ภาครัฐและ
เอกชน) ในลักษณะใดนอกจากนี้ควรมีการติดตามให้มีด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานสถานพยาบาลให้ครบทุกจังหวัดตามคู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

บทที ่๓ 
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิคนใช้จักรยานบนทางสัญจร 

 
       ผู้วิจัยได้เลือกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนใช้จักรยานเมื่อใช้ถนนเป็นเส้นทางสัญจรทั้งใน
ส่วนของสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองและสิทธิเรียกร้องเมื่อมีการกระทบสิทธิของคนใช้จักรยานใน
การศกึษากฎหมายโดยศึกษากฎหมายที่เป็นหลักจ านวน ๘ ฉบับดังรายช่ือกฎหมายข้างล่างน้ี 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 ๒. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๓. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 ๔. ประมวลกฎหมายอาญา 
 ๕. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
 ๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  
 ๗. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ 
  ๘. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗ (มาตรา๔) 
 
       มาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและ
ความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้๑  โดยภาพรวมรัฐธรรมนูญนี้ก าหนด
เรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ไว้ในมาตรา ๔ ถือเป็นเรื่องดีเพราะจะครอบคลุมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับในส่วนของสิทธิผู้ขี่
จักรยานบนทางสัญจรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗ ใน
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาเทียบเคียงกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตาม
มาตราที่เกี่ยวข้องดังต่อไปน้ี  
           มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ
ความคุม้ครอง๒ 
            มาตรา ๒๖ การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้๓ 

                                                            

 
๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗ ,มาตรา๔. 

 ๒รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐,มาตรา๔. 
        ๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐,มาตรา๒๖. 

 



๗๓ 

 

            มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้ เท่าที่
ไม่ละเมิดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน๔ 
             บุคคลซึ่งถูกละเมดิสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนญูนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อ ต่อสู้คดีในศาลได ้
             บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ ในหมวดนี้ได้
โดยตรง หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใด   มีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้ สิทธิและ
เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนญูนี้รับรองไว้แล้วให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
             บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐในการใช้สิทธิตามความ
ในหมวดนี ้
             จากบทบัญญัติตามมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๒๕๐ กล่าวถึงสิทธิที่จะอยู่ จะเป็น หรือ เป็นสิทธิที่ติดมากับตัวประชาชน ก็เพราะเป็น
สิทธิที่เป็นส่วนควบติดอยู่กับความเป็นคนตามธรรมชาติ โดยที่ทุกคนมีอยู่เหมือนกัน รัฐไม่อาจเข้าไป
แทรกแซงให้เกิดความแตกต่าง หรือ สูญสิ้นสิทธิอันเป็นเสมือนองค์ประกอบของชีวิต จิตใจ และ
ร่างกายนั้นได้ ดังนั้น สิทธิ เสรีภาพในความเป็นมนุษย์จึงเป็นสิทธิของคนที่ห้ามไม่ให้รัฐกระท าซึ่งอาจ 
เรียกสิทธิแบบนี้ได้ว่าเป็นสิทธิที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐ 
           มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม๕ 
             การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครอง
ประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัด
ระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปูองกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการ
แข่งขัน 
             มาตรา ๔๙ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้อง
จัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
             ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรค
หนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดย ทัดเทียมกับบุคคลอื่น 
             การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจาก
รัฐ๖                      

                                                            

        ๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐,มาตรา๒๘. 
        ๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐,มาตรา๔๓. 
           

๖
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐,มาตรา๔๙. 



๗๔ 

 

             มาตรา ๕๑ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้ 
มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดย ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
             บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
             บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการปูองกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์๗ 
             มาตรา ๖๐ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะฟูองหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละ
เว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลกูจ้างของหน่วยงานนั้น๘ 
             มาตรา ๖๑   สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูล ที่
เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพ่ือให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกัน
เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 
             ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนผู้บริโภค ท าหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและ
การ บังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 
รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการคุ้มครองผู้ บริโภค ทั้งนี้ ให้
รัฐสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย๙ 
        สิทธิในการเข้าช่ือเสนอกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น สิทธิการเข้าชื่อถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิเสนอกฎหมายนั้นมีขอบเขตจ ากัด
เฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพตามหมวด ๓ และเกี่ยวกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามหมวด ๕ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๒๕๐เท่านั้น 
            ที่กล่าวว่าเป็นสิทธิที่จะเรียกขอได้ หรือจะรับเอาได้ หรือเป็นสิทธิที่ตามมากับตัวโดยที่งอก
ขึ้นมาจากความเป็นพลเมืองของรัฐ เพราะเป็นสิทธิที่ขึ้นอยู่กับความเป็นพลเมืองของรัฐ โดยที่การ
ได้รับความยุติธรรมจากการใช้สิทธิส าคัญกว่าการได้รับประโยชน์จาก สิทธิที่เท่ากัน เช่น พลเมืองที่
เด็กได้รับสิทธิการศึกษาภาคบังคับฟรี แต่พลเมืองที่เป็นผู้ใหญ่ได้รับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง และ
สมัครรับเลือกตั้ง ขณะที่พลเมืองที่ด้อยโอกาสจะได้รับสิทธิการสงเคราะห์จากรัฐ ทั้งที่คนปกติทั่วไป
ไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว 
            ดังนั้นสิทธิเสรีภาพในความเป็นพลเมืองจึงเป็นสิทธิของพลเมืองที่ไม่จ าเป็น ว่าทุกคนจะต้อง
ได้รับประโยชน์เท่ากัน แต่หากเป็นสิทธิอะไรของใครก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องรับผิดชอบในการ
สนองตอบต่อการใช้สิทธินั้น กล่าวคือ พลเมืองที่เป็นเด็กย่อมสามารถเรียกร้องการศึกษาฟรีในภาค
                                                            

           
๗

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐,มาตรา๕๑. 

           
๘

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐,มาตรา๖๐. 

            
๙

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐,มาตรา๖๑. 



๗๕ 

 

บังคับจากรัฐได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ก็ย่อมสามารถเรียกร้องการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ ดังนั้นสิทธิ
เสรีภาพของพลเมืองจึงเป็นสิทธิที่สงวนไว้ให้เป็นหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องจัดหาให้ประชาชน หรือบังคับ
ให้รัฐจะต้องกระท าซึ่งอาจเรียกสิทธิแบบนี้ได้ว่าเป็นสิทธิที่เป็นปฏิฐานกับรัฐ 
             มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่า
เทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
              การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง ถิ่นก าเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได ้
             มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้  สิทธิและ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม๑๐ 
             ตามมาตรา ๓๐รัฐไม่อาจปฏิเสธความเป็นกลาง หรือความเป็นธรรมด้วยการละเลยเพิกเฉย
ไม่ยื่นมือเข้าไปช่วย หรือ หยิบยื่นโอกาสอันพึงมีพึงได้ให้กับประชาชนได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
กัน โดยที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะความแตกต่างตามธรรมชาติ และเพราะการกระท าหรือ
ละเว้นการกระท าของรัฐที่ไม่เท่าเทียมกัน เช่น การเสมอกันในกฎหมาย  การไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน  
การได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะการได้รับความคุ้มครองโดยรัฐและสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือจากรัฐ เป็นต้น 

 

๒. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
       ในการที่จะศึกษาสิทธิผู้ขี่จักรยานบนทางสัญจร จ าเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในส่วนค านิยามที่
ใช้ในตัวบทกฎหมายและประเภทของทางสัญจรในประเทศไทยเพ่ือที่จะได้เข้าใจความเชื่อมโยงในเรื่อง
ของสิทธิผู้ขี่จักรยาน 
 
       ๒.๑ บทนิยาม              
            มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
            “ทางหลวง”๑๑ หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะ
ทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนอกจาก
ทางรถไฟ และหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ าอุโมงค์ ร่อง
น้ า ก าแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักส ารวจ หลักเขต หลักระยะปูายจราจร เครื่องหมายจราจร 
เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟูา เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริม
ทาง เรือหรือพาหนะส าหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือส าหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็น

                                                            

            
๑๐

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐,มาตรา๓๐. 

        ๑๑ มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “ทางหลวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 



๗๖ 

 

อุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทาง
หลวงน้ันด้วย 
            “งานทาง” หมายความว่า กิจการใดที่ท าเพื่อหรือเนื่องในการส ารวจการก่อสร้างการขยาย 
การบูรณะ หรือการบ ารุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง 
            “ทางจราจร” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ท าหรือจัดไว้เพื่อการจราจรของ
ยานพาหนะ 
            “ทางเท้า” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ท าหรือจัดไว้ส าหรับคนเดิน 
            “ทางขนาน”๑๒ (ยกเลิก) 
            “ไหล่ทาง” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่อยู่ติดต่อกับทางจราจรทั้งสองข้าง 
            “ยานพาหนะ”๑๓ หมายความว่า รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต ์รถตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบก รวมทั้งเครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งอื่นใดที่เคลื่อนที่ไปได้บนทางหลวงใน 
ลักษณะเดียวกัน 
            “ผู้อ านวยการทางหลวง” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอ านาจและหน้าที่หรือได้รับแต่งตั้งให้
ควบคุมทางหลวงและงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือ
เฉพาะสายใดสายหนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี้ 
            “เจ้าพนักงานทางหลวง” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานทางหลวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
            “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
       ๒.๒ ประเภททางหลวง 
             มาตรา ๖ ทางหลวงมี ๖ ประเภท คือ  
    (๑) ทางหลวงพิเศษ  
    (๒) ทางหลวงแผ่นดิน  
    (๓) ทางหลวงชนบท  
    (๔) ทางหลวงเทศบาล  
    (๕) ทางหลวงสุขาภิบาล  
    (๖) ทางหลวงสัมปทาน  
             ๒.๒.๑ ทางหลวงพิเศษ 
                     มาตรา ๗ ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่ได้ออกแบบเพื่อให้การจราจรผ่านได้
ตลอดรวดเร็ว เป็นพิเศษ ซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศก าหนดให้เป็นทางหลวงพิเศษและกรมทางหลวงเป็น
ผู้ด าเนินการ ก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบ ารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงพิเศษ 

                                                            

        ๑๒ มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “ทางขนาน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๙ 
        ๑๓ มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “ยานพาหนะ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที ่๒) 
พ.ศ.๒๕๔๙ 



๗๗ 

 

             ๒.๒.๒ ทางหลวงแผ่นดิน 
                     มาตรา ๘ ทางหลวงแผ่นดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่าง
ภาค จังหวัด อ าเภอ ตลอดจนสถานที่ที่ส าคัญ ที่กรมทางหลวงเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ
และบ ารุง รักษา และได้ลงทะเบียน ไว้เป็นทางหลวงแผ่นดิน 
             ๒.๒.๓ ทางหลวงชนบท 
                     มาตรา ๙ ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงนอกเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาล ที่
องค์การ บริหารส่วนจังหวัด กรมโยธาธิการ หรือส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็นผู้ด าเนินการ
ก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบ ารุงรักษาและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท  
             ๒.๒.๔ ทางหลวงเทศบาล  
                     มาตรา ๑๐ ทางหลวงเทศบาล คือ ทางหลวงในเขตเทศบาล ที่เทศบาลเป็น
ผู้ด าเนินการ ก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบ ารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงเทศบาล 
             ๒.๒.๕ ทางหลวงสุขาภิบาล 
                     มาตรา ๑๑ ทางหลวงสุขาภิบาล คือ ทางหลวงในเขตสุขาภิบาลที่สุขาภิบาลเป็น
ผู้ด าเนินการ ก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบ ารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงสุขาภิบาล  
             ๒.๒.๖ ทางหลวงสัมปทาน 
                    มาตรา ๑๒ ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลได้ให้สัมปทานตามกฎหมาย
ว่าด้วย ทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงสมัปทาน  
                    ทางหลวงสัมปทานเคยมีมาในอดีต ๒ สาย๑๔  คือ (๑) สายเนินหลังเต่า-บ.ทุ่งเหียง 
ระยะทาง ๑๔.๗๒๙ กม.ซึ่งปัจจุบันก าหนดเป็นทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๖ (๒) สายบูเก๊ะสามี-ดุซงยอ 
ระยะทาง ๑๕ กม. ซึ่งปัจจุบันก าหนดเป็นทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๕ทางหลวงทั้ง ๒ สาย หมดอายุ
สัมปทานไปแล้ว ในปัจจุบันกรมทางหลวงมีทางหลวงสัมปทาน ๑ สาย คือ ทางยกระดับบนถนน
วิภาวดีรังสิตโดยกรมทางหลวงรับผิดชอบดูแลทางหลวง ๓ ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวง
แผ่นดิน และทางหลวงสัมปทานและนอกจากทางหลวง ๖ ประเภท ดังกล่าวแล้วยังมีหน่วยงานอื่นที่
รับผิดชอบในการก่อสร้าง และบูรณะทางด่วน ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และการ
ด าเนินการก่อสร้างทางเฉพาะกิจของหน่วยงานต่าง ๆ 
             ๒.๒.๗ การลงทะเบียนทางหลวงประเภทต่างๆ  
                     มาตรา ๑๓ ทางหลวงประเภทต่างๆ ให้ลงทะเบียนไว้ดังต่อไปนี้ 
                                   (๑) ทางหลวงพิเศษและทางหลวงแผ่นดิน อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้จัด
ให้ ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง โดยอนุมัติรัฐมนตร ี 
                                   (๒) ทางหลวงสัมปทาน อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ 
กรมทางหลวง  

                                                            

       ๑๔กรมทางหลวง. (๒๕๕๗). ประเภททางหลวงแผ่นดิน.[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก :   
http://www.doh.go.th.[มิถุนายน,๒๕๕๗]. 

http://www.doh.go.th/web/data/data_1.html


๗๘ 

 

                                   (๓) ทางหลวงชนบท ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ 
ศาลากลางจังหวัด เมื่อได้รับความยินยอมจากอธิบดีกรมโยธาธิการหรือเลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท 
แล้วแต่กรณี  
                                   (๔) ทางหลวงเทศบาล นายกเทศมนตรีเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ 
ส านักงาน เทศบาล โดยอนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด  
                                  (๕) ทางหลวงสุขาภิบาล ประธานกรรมการสุขาภิบาลเป็นผู้จัดให้
ลงทะเบียนไว้ ณ ส านักงานสุขาภิบาล โดยอนุมัติอธิบดีกรมโยธาธิการ  
                    มาตรา ๑๔ รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งผู้อ านวยการทางหลวง การแต่งตั้งนั้นจะจ ากัด
ให้เป็น ผู้อ านวยการทางหลวงเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือ
เฉพาะ สายใดสายหนึ่งก็ได ้ 
                    มาตรา ๑๕ ในกรณีที่รัฐมนตรียังไม่ได้แต่งตั้งผู้อ านวยการทางหลวงตามมาตรา ๑๔ 
ให้บุคคล ดังต่อไปนี้เป็นผู้อ านวยการทางหลวง  
                                  (๑) อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวง
แผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน  
                                  (๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
เป็น ผู้อ านวยการทางหลวงชนบท  
                                  (๓) นายกเทศมนตรีเป็นผู้อ านวยการทางหลวงเทศบาล  
                                  (๔) ประธานกรรมการสุขาภิบาลเป็นผู้อ านวยการทางหลวงสุขาภิบาล  
                    มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งเปลี่ยนประเภททางหลวงดังต่อไปนี้  
                                  (๑) ทางหลวงที่อยู่ในอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเดียวกันให้
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงนั้นเป็นผู้มีอ านาจสั่งเปลี่ยน  
                                  (๒) ทางหลวงที่อยู่ในอ านาจของรัฐมนตรีว่าการต่างกระทรวงกันให้
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงซึ่งเป็นผู้รับการเปลี่ยนประเภททางหลวงเป็นผู้มีอ านาจสั่งเปลี่ยน เมื่อได้
เปลี่ยนประเภททางหลวงตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แก้ไขทะเบียนให้ถูกต้อง  การสั่งเปลี่ยนทางหลวง
ประเภทอื่นเป็นทางหลวงพิเศษหรือการสั่งเปลี่ยนทางหลวง พิเศษ เป็นทางหลวงประเภทอื่น ให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
                    มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีปัญหาว่าทางหลวงสายใดเป็นทางหลวงประเภทใดให้
รัฐมนตรีเป็นผู้ วินิจฉัยชี้ขาด  
                    มาตรา ๑๘ บุคคลซึ่งก่อสร้างทางขึ้นอาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๓ 
ลงทะเบียนทาง นั้นเป็นทางหลวงได้ แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะรับลงทะเบียนให้ได้ต่อเมื่อบุคคลซึ่ง
ก่อสร้างทาง นั้นได้ ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เจ้าหน้าที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 
 
 
 
๓. ความรับผิดเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 



๗๙ 

 

       การขับขี่รถบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นถนนในเขตเมืองหรือถนนในเขตชนบทย่อมต้องมีกฎกติกา
มารยาท ในการขับขี่หากการขับขี่รถในท้องถนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยทุกประการ  ก็คง
ไม่เกิดกฎหมายจราจรทางบก  กฎหมายประกันภัย หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับภัยทางถนน  
แต่เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดเพิ่มขึ้นทุกวัน  โดยแต่ละครั้งจะน ามาซึ่งความเสียหายแก่ชีวิต  
ร่างกาย ทรัพย์สินต่าง ๆ  ของบุคคล ก่อเกิดปัญหาต่อสังคม  และเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอย่างมาก  รัฐ
จึงได้ออกกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อให้ประชาชนผู้เสียหายจากอุบัติเหตุได้รับความ
คุ้มครองสิทธิ  ปูองกันและปราบปรามผู้ก่อภัยทั้งหลายให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติกฎหมายแพ่งและ  
กฎหมายอาญาที่ผู้เดินเท้าและขับขี่จักรยานจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองในชั้นนี้  
ขอกล่าวถึงความรับผิดทางแพ่ง และความรับผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒ และประมวลกฎหมายอาญาเป็นหลัก เหตุที่ต้องศึกษาเนื่องจากมาตรา ๖๔  แห่งประมวล
กฎหมายอาญาบัญญัติไว้ในลักษณะปิดปากว่า  บุคคล จะแก้ตัวว่า ไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจาก ความ
รับผิดในทางอาญาไม่ได้แต่ถ้าศาลเห็นว่าตามสภาพและพฤติการณ์ผู้กระท าความผิดอาจจะไม่รู้ว่า  
กฎหมายบัญญัติว่า การกระท านั้น เป็นความผิด ศาลอาจอนุญาต ให้แสดง พยานหลักฐาน ต่อศาล 
และถ้า ศาลเชื่อว่า ผู้กระท า ไม่รู้ว่า กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้น ศาลจะลงโทษ น้อยกว่า ที่ กฎหมาย
ก าหนดไว้ ส าหรับความผิดนั้น เพียงใดก็ได้  ดังนั้นผู้เดินเท้าและขับขี่จักรยาน จึงต้องศึกษาเรียนรู้ถึง
ความคุ้มครองสิทธิเมื่อเกิดการละเมิดต่อสิทธิทั้งในทางแพ่งและทางอาญาเพื่อเป็นหลักในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 
       ความรับผิดเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับสิทธิคนขี่จักรยานปรากฏอยู่ในมาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๒๕ มาตรา 
๔๒๘ มาตรา ๔๓๗ มาตรา ๔๓๘ มาตรา ๔๔๔ มาตรา ๔๔๕ และ๔๔๖ ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปน้ี 
 

       ๓.๑ การกระท าละเมิด 
             มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขา
เสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี  แก่ร่างกายก็ดี  อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี  
ท่านว่า   ผู้นั้นท าละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น๑๕ 
             องค์ประกอบของการท าละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ 

๑. ผู้ใด 
๒. จงใจหรือประมาทเลินเล่อท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย 
๓. แก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิ อย่างหนึ่งอย่างใด 
๔. ผู้นั้นกระท าละเมิด ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

             ละเมิด หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่ออีกบุคคลหนึ่ง
โดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้เขาเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน เสรีภาพ หรือ สิทธิอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งในที่สุดแล้วผู้กระท าจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เสียหาย 

                                                            

            
๑๕

 ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์,มาตรา๔๒๐.. 

http://www.tamanoon.com/procrime/section/section226.htm


๘๐ 

 

             ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย ได้บันทึกไว้ท้ายค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๖/๒๔๙๑ว่า 
มาตรา ๔๒๐ นี้ปรากฏหลักฐานการร่างว่าเทียบเคียงมาจากมาตรา ๘๒๓ ของประมวลกฎหมายแพ่ง
เยอรมัน และมาตรา ๗๐๙ ของประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุุน ตามค าอธิบายกฎหมายเยอรมันว่า  “ท า
ต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย หมายถึงการประทุษร้ายต่อสิทธิของผู้อื่นโดยปราศจากอ านาจหรือเกิน
กว่าอ านาจที่มีอยู”่       
             ฉะนั้น การละเมิดสิทธิของผู้อื่น จึงเป็นการผิดกฎหมายอยู่ในตัวโดยไม่จ าต้องมีกฎหมาย
บัญญัติไว้ว่าการกระท าเช่นนั้นผิดต่อกฎหมาย เว้นแต่ผู้กระท าจะมีอ านาจกระท าเช่นนั้นได้ และตาม
ต าราประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุุน ได้อธิบายค าว่า “ละเมิด” ไว้ว่า เป็นการกระท าที่ต่างหากไปจาก
การไม่ปฏิบัติตามหนี้ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเสียหาย โดยผู้กระท าไม่มีอ านาจที่
จะท าเช่นนั้น และมาตรา ๗๐๙ นี้ไม่มีค าว่า “ท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย” ทั้งนี้ เพราะถือว่าการ
ละเมดิสิทธิของผู้อื่นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นผิดกฎหมายอยู่ในตัว 
        ส่วนประมาทซึ่งเป็นละเมิดลักษณะเอกเทศนั้น  Alderson ผู้พิพากษาศาลอังกฤษได้ให้
อรรถาธิบายไว้ในคดี Blyth v. Birmingham Waterworks Co. ว่า คือการละเว้นไม่กระท าสิ่งซึ่ง
วิญญูชน (reasonable man) ผู้ที่อาศัยการไตร่ตรองซึ่งตามปรกติย่อมใช้ยึดถือกันเป็นหลักในการ
ประกอบภารกิจของมนุษย์จะต้องกระท า หรือกระท าการในสิ่งซึ่งวิญญูชนผู้มีความรอบคอบจะต้องไม่
กระท า 
             owen ผู้พิพากษาอีกท่านหนึ่งได้อธิบายไว้ในคดี Thomas v. Quartermaine. ว่า 
ประมาท คือการไม่ใช้ความระมัดระวังบางอย่างที่ควรจะต้องใช้ต่อบุคคลอื่น 
             ค าว่า วิญญูชน ซึ่งแปลจากค าว่า reasonable man นั้นหมายถึงบุคคลทั่ว ๆ ไป ที่อยู่ใน
ฐานะและภาวะเช่นผู้กระท าหรือละเว้นกระท านั่นเอง ฉะนั้น reasonable man ในหมู่บุคคลธรรมดา
ก็หมายถึงบุคคลธรรมดาทั่ว ๆ ไป reasonable man ในหมู่ผู้ที่มีอาชีพในทางศิลปะหรืออาชีพที่ต้อง
ใช้ฝีมือเป็นพิเศษ เช่น แพทย์ ทนายความ วิศวกร หรือผู้ขับรถยนต์สาธารณะ ก็หมายถึงบุคคลใน
ประเภทนั้น ๆ ซึ่งจะต้องอาศัยความช านิช านาญ ฝีมือ และความระมัดระวังยิ่งกว่าบุคคลธรรมดา 
             ในอเมริกา ค าว่า ประมาท ในละเมิดลักษณะเอกเทศหมายถึงการกระท าซึ่งอยู่ต่ ากว่าระดับ
ที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ เพื่อปูองกันผู้อื่นให้พ้นจากการเสี่ยงอันไม่สมควรอย่างยิ่งต่อภยันตราย หรือ
อาจหมายถึงการกระท าที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงอันไม่สมควรอย่างยิ่งต่อการก่อให้เกิดความเสียหาย 
             Edgerton ได้กล่าวว่าหลักอันแท้จริงของประมาทมิได้อยู่ที่การขาดความระมัดระวัง แต่อยู่
ที่ความประพฤติซึ่งถือว่าก่อให้เกิดภยันตรายอันไม่สมควรแก่บุคคลอื่น 
             ตัวอย่าง  โจทก์ซึ่งแล่นเรือตามน้ าชนกับเรือของจ าเลยซึ่งแล่นเรือทวนน้ าแต่จ าเลยได้แล่น
ตัดเข้าไปในเส้น ทางเรือของโจทก์ ซึ่งโจทก์พยายามหลบแต่ไม่พ้นนั้น เป็นความผิดของเรือของจ าเลย
ซึ่งจ าเลยต้องรับผิด เพราะแม้จะฟังว่านายท้ายเรือของโจทก์ไม่มีประกาศนียบัตรถือท้ายและคุมเครื่อง
ก็ดี อีกทั้งคนโดยสารเกินอัตรา (แต่ไม่ถึงเพียบ) ก็ดี เรือของโจทก์ไม่ให้สัญญาณก็ดี ก็ไม่เป็นข้อแก้ตัว
ของจ าเลย เพราะถ้าเรือของจ าเลยไม่แล่นตัดเข้าไปแล้วข้ออ้างต่าง ๆ ที่ยกขึ้นนี้ก็ยังไม่เป็นเหตุให้เรือ
ชนกันได ้

                ค าพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๔๒/๒๕๒๗ การขับรถยนต์จะผ่านทางรถไฟ แม้ไม่มีปูายสัญญาณ 
“หยุด” บอกไว้ แต่ก็มีปูายบอกเครื่องหมายว่ามีทางรถไฟข้างหน้าแสดงไว้ ซึ่งควรใช้ความระมัดระวัง

http://www.blogger.com/goog_317325700
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ดูความปลอดภัยให้แน่เสียก่อนโดยชะลอความเร็วและหยุดรถมองซ้ายและขวา ต่อเมื่อเห็นว่า
ปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไป แต่ไม่ปรากฏว่าได้ปฏิบัติดังกล่าวเมื่อรถยนต์ที่จ าเลยขับชนกับรถไฟ จึงเป็น
ความประมาทของจ าเลย  

 
       ๓.๒ นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในการละเมิด 
             มาตรา ๔๒๕ นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระท าไป
ในทางการที่จ้างนั้น๑๖  
             องค์ประกอบของการท าละเมิดตามมาตรา ๔๒๕ 
                 ๑. การกระท าของลูกจ้างเป็นการละเมิดต่อบุคคลอื่น   
                 ๒. มีความสัมพันธ์เป็นนายจ้างและลูกจ้างกันในขณะกระท าละเมิด       
                 ๓. การกระท าของลูกจ้างเป็นการละเมิดในทางการที่จ้าง     
                 ๔. นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างอย่างลูกหนี้รวม 
             องค์ประกอบของการท าละเมิดตามมาตรา ๔๒๕ จะอธิบายตามล าดับดังต่อไปนี ้
                 ๑. การกระท าของลูกจ้างเป็นการละเมิดต่อบุคคลอื่น  ในการละเมิดต่อบุคคลอื่นให้
พิจารณาดังต่อไปนี้      
                    ๑.๑ ลูกจ้างต้องมีการกระท า อันเป็นการละเมิด เป็นเหตุให้ตัวลูกจ้างเองต้องรับผิด
ตามมาตรา ๔๒๐ หรือ ๔๒๓ แล้วแต่กรณี         
                    ๑.๒ การละเมิดของลูกจ้างนี้ นายจ้างต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นในการกระท า
นั้น และต้องไม่มีส่วนผิดในเหตุนัน้ด้วย  
                 ๒. มีความสัมพันธ์เป็นนายจ้างและลูกจ้างกันในขณะกระท าละเมิด การพิจารณา
ความสัมพันธ์ในการเป็นลูกจ้างนายจ้างให้พิจารณาดังต่อไปนี้ 
                    ๒.๑ ต้องมีสัญญาการมีสัญญา ไม่จ าต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะกฎหมายมิได้
บังคับไว ้เพียงแต่ให้มีค าเสนอและค าสนองถูกต้องตรงกัน มีการตกลงจ้างและตกลงรับจ้างก็ถือว่าเป็น
สัญญาแล้ว         
                    ๒.๒ ลูกจ้างตกลงท างานโดยอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายจ้าง        
                         ๒.๒.๑ อ านาจการบังคับบัญชาในหน้าที่การงานตกอยู่แก่นายจ้างเช่น เจ้าของรถ
ให้คนอื่นยืมรถไป เจ้าของให้สารถีของตนขับไปด้วย เป็นการให้ลูกจ้างท างานด้วยวิธีขับรถให้ผู้อื่น รถ
ไปชนทรัพย์ผู้อื่นเสียหายเจ้าของรถต้องรับผิดด้วย หรือ นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างขับรถไปรับใช้งานวันเกิด
ของเพื่อน เมื่อลูกจ้างกระท าละเมิดต่อผู้อื่น นายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดด้วย 
                         ๒.๒.๒ สินจ้างต้องให้เพื่อตอบแทนการท างานของลูกจ้าง         
                         ๒.๒.๓ สินจ้างอาจเป็นเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดก็ได ้        
                         ๒.๒.๔ อาจโดยตรงหรือโดยปริยายก็ได้ 

                                                            

            
๑๖

 ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์,มาตรา๔๒๕. 



๘๒ 

 

                                 เมื่อนายจ้างเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคล อื่น ถือว่า บุคคลนั้นเป็นนายจ้าง
เพิ่มขึ้นด้วย ต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเช่นเดียวกับนายจ้างเดิม เช่น นายจ้างน ารถยนต์พร้อมด้วย
ลูกจ้างคนขับรถเข้าร่วมรับส่งคนโดยสารในเส้นทางของ ผู้รับสัมปทาน ถือว่า ผู้รับสัมปทานเป็น
นายจ้างด้วย (ฎีกาที่ ๑๘๙๕/๒๕๒๑, ๑๘๔๘/๒๕๒๔) 
                                 ลูกจ้างให้บุคคลภายนอกท างานแทน โดยนายจ้างยินยอม ตามมาตรา 
๕๗๗ วรรค ๒ ถือว่า บุคคลภายนอกนั้นเป็นลูกจ้าง แม้ลูกจ้างให้บุคคลภายนอกท างานแทนตนโดย
นายจ้างไม่ยินยอม หรือฝุาฝืนค าสั่งของนายจ้าง นายจ้างก็ต้องร่วมรับผิด เพราะถือว่า ลูกจ้างประมาท
เลินเล่อในการให้บุคคลอื่นท างานแทนตน (ฎีกาที่ ๔๗๒/๒๕๒๔) 
                                 เมื่อนายจ้างเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคล อื่น ถือว่า บุคคลนั้นเป็นนายจ้าง
เพิ่มขึ้นด้วย ต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเช่นเดียวกับนายจ้างเดิม เช่น นายจ้างน ารถยนต์พร้อมด้วย
ลูกจ้างคนขับรถเข้าร่วมรับส่งคนโดยสารในเส้นทางของ ผู้รับสัมปทาน ถือว่า ผู้รับสัมปทานเป็น
นายจ้างด้วย (ฎีกาที่ ๑๘๙๕/๒๕๒๑, ๑๘๔๘/๒๕๒๔) 
                    ๒.๓ นายจ้างตกลงให้สินจ้างแก่ลูกจ้าง       
                 ๓. การกระท าของลูกจ้างเป็นการละเมิดในทางการที่จ้าง   
                     การที่ลูกจ้างกระท าไปนั้น ต้องเป็นการปฏิบัติให้งานที่จ้างลุล่วงไป และเหตุเกิดขึ้น 
เป็นผลจากการปฏิบัติงานนั้น มิใช่แต่เพียงเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ลูกจ้างก าลังปฏิบัติงาน ที่
จ้างอยู่เท่านั้น ดังนั้น แม้จะอยู่ในระหว่างเวลาที่ลูกจ้างก าลังปฏิบัติงาน ถ้าเกิดเหตุขึ้น มิใช่ผลจากการ
ปฏิบัติงาน ย่อมมิใช่กระท าละเมิดในทางการที่จ้าง แต่ถ้าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการปฏิบัติงาน แม้
จะไม่อยู่ในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน ก็เป็นการละเมิดในทางการที่จ้าง 
                     ๓.๑ ลูกจ้างมีหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุก โดยผู้จ้างบรรทุกจะจ้างกับเจ้าของรถหรือ
คนขับก็ได้ ถ้าลูกจ้างรับจ้างบรรทุกของไปแล้วขับรถชนคนตาย ถือว่าเป็นการท าละเมิดในทางการที่
จ้าง ซึ่งเจ้าของรถผู้เป็นนายจ้างต้องรับผิดชอบร่วมด้วย การที่ลูกจ้างรับจ้างแล้วไม่บอกนายจ้าง หรือ
คิดจะเอาค่าจ้างเสียเอง ก็ไม่เป็นการนอกหน้าที่ อันจะเป็นเหตุให้พ้นความรับผิด 
                     ค าพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๖๐/๒๕๒๔ จ าเลยที ่๑ ขับรถยนต์ในทางการที่จ้างของจ าเลย
ที่ ๒ ผู้เป็นนายจ้างด้วยความประมาทชน ส. บุตรโจทก์ ได้รับอันตรายแก่กายถึงสาหัสแล้วน าไปทิ้ง
หมกน้ าในคูริมถนน เป็นเหตุให้ ส. ตาย เป็นคนละเรื่อง คนละตอนกับเหตุที่จ าเลยที่ ๑ ขับรถชน ส. 
และเห็นได้ว่าเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของจ าเลยที่ ๑ โดยเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ คือ 
เพื่อปกปูองและเพื่อให้พ้นอาญาในความผิดที่ตนได้กระท าขึ้น หาเกี่ยวกับการที่จ าเลยที่ ๒ ได้จ้าง
จ าเลยที่ ๑ กระท าไม่ จ าเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดในผลแห่งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์ เพราะ
การตายของ ส.  
                     ๓.๒ ถ้ามูลหนี้ละเมิดระงับ เช่น ผู้เสียหายปลดหนี้ให้แก่ลูกจ้าง หรือท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความกับลูกจ้าง อันเป็นเหตุให้มูลหนี้ละเมิดระงับ ความรับผิดของนายจ้างย่อม
ระงับไปสิ้น (ฎีกาที่๑๓๙๙/๒๕๒๖,๒๔๗๘/๒๕๒๖) 
                     ๓.๓ แต่ถ้าลูกจ้างเพียงแต่ท าหนังสือรับสารภาพหนี้ หรือสัญญาประนีประนอมยอม
ความที่ท านั้นใช้ไม่ได้ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง มูลหนี้ละเมิดไม่ระงับ นายจ้างต้องรับผิด (ฎีกา
ที่ ๒๕๖๙/๒๕๔๐, ๗๐๒๖/๒๕๓๘, ๑๓๙๙/๒๕๒๖, ๑๒๗/๒๕๓๘) 



๘๓ 

 

                     ๓.๔ ความรับผิดของนายจ้างจ ากัดไม่เกินกว่าลูกจ้าง 
                 ๔. นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างอย่างลูกหนี้ร่วม        
                     เมื่อการกระท าของลูกจ้างเป็นละเมิด ผู้เสียหายจะฟูองทั้งนายจ้างและลูกจ้างให้
ร่วมกันรับผิด หรือฟูองคนใดคนหนึ่งให้รับผิดก็ได้ แล้วแต่จะเลือก อันเป็นสิทธิของผู้เสียหาย ซึ่งเป็น
เจ้าหนี ้ในการเรียกช าระหน้ีจากลูกหนี้ร่วม ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๒๙๑ 
                     ตัวอย่าง  จ าเลยที่ ๑ ขับรถยนต์ในทางการที่จ้างของจ าเลยที่ ๒ ผู้เป็นนายจ้างด้วย
ความประมาทชน ส. บุตรโจทก์ ได้รับอันตรายแก่กายถึงสาหัสแล้วน าไปทิ้งหมกน้ าในคูริมถนน เป็น
เหตุให้ ส. ตาย เป็นคนละเรื่อง คนละตอนกับเหตุที่จ าเลยที่ ๑ ขับรถชน ส. และเห็นได้ว่าเป็นการ
กระท าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของจ าเลยที่ ๑ โดยเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ คือ เพื่อปกปูองและเพื่อให้
พ้นอาญาในความผิดที่ตนได้กระท าขึ้น หาเกี่ยวกับการที่จ าเลยที่ ๒ ได้จ้างจ าเลยที่ ๑ กระท าไม่ 
จ าเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดในผลแห่งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก ์เพราะการตายของ ส.  
                     ค าพิพากษาฎีกาที่ ๒๗๓๙/๒๕๓๒ ขณะเกิดเหตุ จ าเลยที่ ๑ ลูกจ้างและผู้ขับรถของ
จ าเลยที่ ๓ ไม่ได้เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ของจ าเลยที่ ๓ ด้วยตนเองแต่ได้มอบหมายให้จ าเลยที่ ๒ เป็นผู้ขับขี่
รถเพื่อน าไปเก็บแม้จ าเลยที่ ๒ จะขับขี่ออกนอกเส้นทางหลังจากชนท้ายรถ ท. ต้องถือว่าจ าเลยที่ ๑ 
ให้จ าเลยที่ ๒ ขับรถแทนตนและอยู่ในความรับผิดชอบของจ าเลยที่ ๑ และถือว่าขณะเกิดเหตุเป็นการ
กระท าของลูกจ้างของจ าเลยที่ ๓ ในทางการที่จ้างจ าเลยที่ ๑ และที่ ๓ ต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์ในผล
แห่งละเมิดที่จ าเลยที่ ๒ ได้ก่อให้เกิดขึ้นด้วย เมื่อจ าเลยที่ ๒ ขับรถเฉี่ยวชนท้ายรถของ ท. โดย
ประมาทเลินเล่อแล้วหลบหนีไป ท. ได้ขับรถติดตามจ าเลยที่ ๒ ไปในทันทีทันใดเพื่อเจรจาท าความตก
ลงในเรื่องค่าเสียหายที่จ าเลยที่ ๒ ได้ก่อให้เกิดขึ้น แต่จ าเลยที่ ๒ ซึ่งขับรถหนีไปติดสัญญาณไฟแดงไม่
ยอมลงจากรถมาเจรจาด้วย และขับรถจะหลบหนีต่อไป ท. จึงกระโดดขึ้นไปเกาะรถที่จ าเลยที่ ๒ ขับ
ทางด้านขวาของคนขับ จ าเลยที่ ๒ จึงขับรถโดยกระชากอย่างแรงเป็นเหตุให้ ท. ตกลงมาสู่พื้นถนน
แล้วถูกรถที่จ าเลยที่ ๒ ขับทับถึงแก่ความตายนั้น เป็น เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากเหตุรถเฉี่ยวชนในตอน
แรก ไม่อาจที่จะแยกการกระท าของจ าเลยที่ ๒ ออกจากกันได้ กรณีถือได้ว่าเป็นการกระท าอันเกี่ยว
เนื่องมาจากการที่จ าเลยที่ ๑ ใช้ให้จ าเลยที่ ๒ ขับรถไปเก็บและอยู่ในทางการจ้าง ของจ าเลยที่ ๓ 
จ าเลยที่ ๑ และที่ ๓ ต้องร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น. 
 
        ๓.๓ ผู้ว่าจ้างท าของไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อ๑๗ 
              มาตรา ๔๒๘ ผู้ว่าจ้างท าของไม่ต้องรับผิดเพ่ือความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่
บุคคล    ภายนอกในระหว่างท าการงานที่ว่าจ้าง เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ท า 
หรือในค าสัง่ที่ตนให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้าง 
              สัญญาว่าจ้างท าของ คือ สัญญาซึ่งบุคคล หนึ่งเรียกว่า ผู้รับจ้าง ตกลงรับจะท าการสิ่งใด
สิ่งหนึ่งจนส าเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลส าเร็จ
แห่งการที่ท านั้น๑๘  

                                                            

           
๑๗สาณี สุรเศรษฐบูรณะ, ความรับผิดทางละเมิดของผู้ว่าจ้างท าของ(กรุงเทพฯ : สาขากฎหมาย

เอกชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๕). 



๘๔ 

 

              ผู้ว่าจ้างท าของไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคล    
ภายนอกในระหว่างท าการงานที่ว่าจ้าง เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ท า หรือใน
ค าสั่งที่ตนให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้างซึ่งจะอธิบายความรับผิดของนายจ้างตามมาตรา ๔๒๘ 
ดังต่อไปนี ้
               ๓.๓.๑ กรณีผู้ว่าจ้างผิดในการงานที่สั่งให้ท า 
                       ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ท า(fault in regardto the work 
ordered)หมายความว่า การงานที่ท านั้นโดยสภาพเป็นละเมิด ค าว่า “เป็นผู้ผิด”๑๙หมายความว่าผู้
ว่าจ้างได้ท าให้เกิดผลละเมิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้ท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ กล่าวคือการ
งานที่สั่งให้ท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อนั้นในตัวของมันเองเป็นการละเมิดคือ เป็นการท าโดยผิด
กฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นถ้าผู้รับจ้างรู้ความจริงและยังท าย่อมเป็นการร่วมกันท า
ละเมิดตามมาตรา ๔๓๒ จะต้องร่วมรับผิด ถ้าผู้รับจ้างประมาทเลินเล่อก็ต้องร่วมรับผิดด้วยกัน ผู้ว่า 
จ้างมีสิทธิขอให้แบ่งส่วนความรับผิดได้อย่างลูกหนี้ร่วมตามมาตรา ๒๙๖ ถ้าผู้รับจ้างไม่รู้หรือควรรู้ 
ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิด ผู้ว่าจ้างรับผิดฝุายเดียวเพราะผู้รับจ้างมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อ๒๐ 
                      ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในการงานที่สั่งให้ท า ผู้ว่าจ้างต้องมีการกระท าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ ความเสียหายจะต้องเป็นผลโดยตรงจากการงานที่ผู้ว่าจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างท าด้วย หรือ
ว่าการงานที่ผู้ว่าจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างท าเป็นเหตุท าให้บุคคลภายนอกหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ได้รับความเสียหาย  
                       ๑) ความเสียหายเป็นผลโดยตรงจากงานที่สั่งให้ท า 
                           ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะต้องเกิดจากการงานที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้สั่งให้ท า หากไม่มี
การว่าจ้างให้ท าการงานนั้นๆ ก็จะไม่เกิดความเสียหายขึ้น เช่น ถ้าไม่มีการก่อสร้างบ้าน ก็ไม่ท าให้ผนัง
บ้านเพื่อนบ้านเกิดร้าว ซึ่งรอยร้าวนั้นเกิดจากแรงสั่นสะเทือนในการก่อสร้างบ้านหลังนั้น เป็นต้น 
ดังนั้นหากความเสียหายไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการงานที่สั่งให้ท า ผู้ว่าจ้างก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา
๔๒๘ ในกรณีเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ท า แต่ผู้ว่าจ้างจะรับผิดในกรณีเป็นผู้ผิดในค าสั่งที่ตนให้ไว้
หรือในการเลือกหาผู้รับจ้างหรือไม่ก็จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงว่าเข้าตามองค์ประกอบความรับผิดใน
เรือ่งดังกล่าวหรือไม่ หากว่าไม่เข้ากรณีทั้ง ๓ กรณีตามมาตรา๔๒๘ ก็จะต้องพิจารณาเรื่องความรับผิด
ทางละเมิดตามหลักทั่วไปตามมาตรา ๔๒๐  
                       ๒) ลักษณะของการงานที่สั่งให้ท า 
                           ลักษณะของการงานที่ผู้ว่าจ้างสั่งให้ท าอาจมีความหลากหลายมีความยากง่าย
แตกต่างกันไป แต่การงานนั้นจะต้องเป็นงานที่สามารถท าได้จริงการงานที่ว่าจ้างจะต้องไม่เป็นการงาน

                                                                                                                                                                          

       ๑๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,มาตรา ๔๒๘ 
           

๑๙
 วารี นาสกุล, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควร

ได,้พิมพ์ครั้งที่ ๗(กรุงเทพมหานคร:บริษัทประชาชนจ ากัด, ๒๕๒๖), น.๑๓๖-๑๓๗. 
           

๒๐
 ศักดิ์  สนองชาติ, ค าอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและ

ความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙, แก้ไข
เพิ่มเติม พิมพ์ครั้งที๘่(กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์นิติบรรณการ, ๒๕๕๑),น.๑๑๘ -๑๑๙. 



๘๕ 

 

ที่พ้นวิสัยการงานที่ว่าจ้างแม้ว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนแต่ต้องไม่เกินความสามารถที่มนุษย์พึงกระท าได้ 
การงานนั้นต้องไม่เป็นงานที่มีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนการงานที่ว่าจ้างท าของอาจส าเร็จเป็นผลงานซึ่งเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ เช่น การ
จ้างตัดเสื้อผลงาน คือ เสื้อ เป็นต้นหรือการงานที่ว่าจ้างท าของอาจส าเร็จเป็นผลงานซึ่งเป็นนามธรรม
ซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ ไม่เห็นเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมหรือไม่มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอัน เช่น จ้างท า
ความสะอาดบ้าน ผลงาน คือ ความสะอาดของบ้าน เป็นต้นความรับผิดกรณีเรื่องการงานที่ผู้ว่าจ้างสั่ง
ให้ผู้รับจ้างท านั้น ซึ่งโดยสภาพของการงานจะต้องเป็นการละเมิด สภาพเป็นละเมิด นั้นหมายความว่า 
สภาพการงานนั้นต้องเป็นการกระท าละเมิดต่อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฉบับใด ไม่เพียงแต่
กฎหมายแม่บทเท่านั้น กฎหมายแม่บท ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวล
กฎหมาย และพระราชก าหนด และรวมถึงกฎล าดับรองด้วย กฎล าดับรอง ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวงประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งและ กฎหมายที่ออกโดยองค์กรปกครองตนเอง
ดังนั้นหากผู้ว่าจ้างได้สั่งให้ท าการงานที่ละเมิดต่อกฎหมายไม่ว่ากฎหมายฉบับใด ถือว่าผู้ว่าจ้างเป็นผู้
ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ท า ตามมาตรา ๔๒๘ แต่อย่างไรก็ตามการงานที่ผู้ว่าจ้างสั่งให้ท าโดยสภาพ
ไม่ละเมิดต่อกฎหมาย แต่ท าให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ผู้ว่าจ้างก็อาจมีความรับผิดตามมาตรา ๔๒๘ 
ได้  
                          ตัวอย่าง  นายเช้า(ผู้ว่าจ้าง)สั่งให้นายเย็น(ผู้รับจ้าง) ขุดดินในที่ดินของนายสาย 
โดยที่นายเย็นเข้าใจว่าเป็นที่ดินของนายเช้าเพราะที่ดินอยู่ใกล้เคียงกับที่ดินนายเช้า ดังนั้นการกระท า
ของนายเย็นผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายต่อนายสายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก แต่นายเย็นไม่ต้องรับ
ผิดต่อนายสาย เพราะมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อท าให้ทรัพย์ของนายสายเสียหาย ที่ดินของนาย
สายได้รับความเสียหายอันเกิดจากการงานที่นายเช้าสั่งให้นายเย็นท า (การจ้างขุดดิน) ซึ่งหากนายเช้า
ไม่ว่าจ้างให้ขุดดิน ความเสียหายย่อมไม่เกิดขึ้น 
                          ค าพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๔๒/๒๕๔๓ แม้จ าเลยที่๑ อยู่ในฐานะเป็นผู้ว่าจ้างจ าเลย
ที่๖และที่๗ตอกเสาเข็มในการก่อสร้างภัตตาคาร แต่ได้ความว่าจ าเลยที่๑ มิได้ปล่อยให้จ าเลยที่๖และ
ที่๗ ตอกเสาเข็มไปตามแบบแปลนโดยล าพัง จ าเลยที่๑ ให้ ก.เป็นวิศวกรผู้ควบคุมดูแลการตอกเสาเข็ม
ทั้งหมด ก.จึงอยู่ในฐานะตัวแทนของจ าเลยที่๑ เมื่อ ก.เห็นแล้วว่าการตอกเสาเข็มของจ าเลยที่๖และที่
๗ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์แต่มิได้สั่งห้ามหรือให้เปลี่ยนแปลงวิธีการท างานเพื่อมิให้โจทก์ต้อง
เสียหายถือได้ว่าจ าเลยที่๑ เป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ท าด้วยการจ้างให้ต่อเติมอาคารท าให้ผู้อื่น
ได้รับความเสียหาย  
               ๓.๓.๒ ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ผิดใน“ค าสั่งที่ตนให้ไว”้ตามมาตรา ๔๒๘ 
                       ผู้วา่จ้างเป็นผู้ผิดใน“ค าสั่งที่ตนให้ไว”้เป็นกรณีที่โดยสภาพของการงานไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย แต่ด้วยค าสั่งที่ท าก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นพิจารณาดังต่อไปนี้ 
                       ๑) ที่มาของหลักผู้ว่าจ้างเป็นผู้ผิด “ในค าสั่งที่ตนให้ไว้”การที่ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดใน
กรณีเป็นผู้ผิดในค าสั่งที่ตนให้ไว้ ตามมาตรา ๔๒๘ เหมือนกับบทบัญญัติตามมาตรา ๗๑๖ประมวล
กฎหมายแพ่งญี่ปุุน มาตรา๗๑๖ประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุุน(ภาษาอังกฤษ) 
                              “The person who placed the order for a work is not bound to 
make compensation for any damage caused to a third person by the contractor in 



๘๖ 

 

the cause of such work; however, this shall not apply if the person who placed the 
order was at fault in regard to the order 
or his instructions” 
                              บทบัญญัติมาตรา ๗๑๖ ประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุุน(ภาษาไทย) 
                                “ผู้ว่าจ้างท าของไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายซึ่ง
ผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างที่ท าการงานที่จ้าง อย่างไรก็ดีบทบัญญัตินี้ย่อมไม่
ใช้บังคับ ถ้าผู้ว่าจ้างเป็นผู้ผิดในค าสั่งหรือค าแนะน าที่ตนให้ไว”้ 
                       ๒) ความเห็นของนักกฎหมาย 
                           ศาสตราจารย์จิ ตติ  ติ งศภัทิ ย์ ๒๑ผู้ ว่ าจ้ า ง เป็นผู้ ผิ ด ในค าสั่ งที่ ตนให้ ไว้ 
(faultinregard to his instructions)ตามกฎหมายไทย แม้การงานที่สั่งไม่ท าให้เป็นละเมิดในตัวเอง 
แต่อาจสั่งให้ผู้รับจ้างท าโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นผลท าให้ผู้อื่นเสียหายก็ได้ 
                           ศาสตราจารย์จิ๊ด เศรษฐบุตร๒๒ผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิหรืออ านาจจะสั่งผู้รับจ้าง ผู้รับ
จ้างมีหน้าที่เท่าที่ปรากฎตามสัญญาจ้างท าของ คือ ท างานให้ส าเร็จเท่านั้น มิจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตาม
ค าสั่งของผู้ว่าจ้างแต่ประการใด ดังนี้ผู้ว่าจ้างจึงมิต้องรับผิดเนื่องจากการกระท าของผู้รับจ้าง 
                           ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์“เป็นผู้ผิดในค าสั่ง” (at fault in regard to 
theorder) ตามกฎหมายญี่ปุุน น่าจะหมายถึง กรณีสั่งให้ท าตามสัญญาจ้างที่มีต่อกันด้วย ส่วนที่ว่า 
“ค าแนะน าที่ตนให้ไว้” (to his instructions) น่าจะตรงกับมาตรา ๔๒๘ ของไทย ที่ว่า “ในค าสั่งที่
ตนให้ไว้” (to his instructions) ซึ่งตามกฎหมายไทย หมายถึง ค าแนะน าสั่งสอนเท่านั้น ซึ่งตาม๗๔
จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายญี่ปุุนมีเพียงกรณี“ในค าสั่ง”หรือ“ค าแนะน าที่ตนให้ไว้”เพียงเท่านั้น ไม่มี
กรณี “การงานที่สั่งให้ท า” หรือ”การเลือกหาผู้รับจ้าง”อย่างในกฎหมายไทย๒๓ 
                           ค าสั่งที่ว่านี้ไม่เหมือนกับค าสั่งที่กล่าวถึงในส่วนการงานที่สั่งให้ท าตอนก่อน เป็น
เพียงค าแนะน าสั่งสอนเท่านั้น ค าสั่งที่ให้ไว้ เรียกว่า “instructions” ซึ่งหมายถึง สั่ง (ชี้แนะ, แจ้ง, 
สอน) อีกทั้งผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิที่จะสั่งผู้รับจ้าง ดังนั้นค าสั่งที่ตนให้ไว้ก็ไม่เหมือนกับค าสั่ง 
(commamd)ในสัญญาจ้างแรงงาน (มาตรา ๕๘๓) หรือค าสัง่(direction) ในสัญญาตัวแทน๒๔ 

                                                            

           
๒๑

 จิตติ ติงศภัทิย,์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ๒ มาตรา ๓๕๔ ถึง๔๕๒ ว่าด้วยมูล
หน้ี, พิมพ์ครั้งที่๕(กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๒๖),น.๕๔๘. 
           

๒๒
 จิ๊ด  เศรษฐบุตร,หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด, พิมพ์ครั้งที่ ๖(กรุงเทพมหานคร:โครง

การต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ ๒๕๕๐),น.๑๘๓. 
       ๒๓ ไพจิตร ปุญญพันธุ์,ความรับผิดของผู้ว่าจ้างท าของในมูลละเมิดเป็นความรับผิดในการกระท า
ของบุคคลอื่นหรือไม,่” วารสารนิติศาสตร์, ปีที๑่๓, ฉบับที ่๔, น.๒๙๘(ธันวาคม ๒๕๒๖).น๓๑๑. 
       ๒๔ ไพจิตร ปุญญพันธุ์,ความรับผิดของผู้ว่าจ้างท าของในมูลละเมิดเป็นความรับผิดในการกระท า
ของบุคคลอื่นหรือไม,่” วารสารนิติศาสตร์, ปีที๑่๓, ฉบับที ่๔, น.๒๙๘(ธันวาคม ๒๕๒๖).น๙๗ 



๘๗ 

 

                           รศ.ดร.วารี นาสกุล๒๕กรณีที่การงานนั้นในตัวของมันเองไม่ได้เป็นละเมิด 
หากแต ่ผู้ว่าจ้างโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อได้สั่งให้กระท าการงานอันเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 
                           คุณเพชรา จารุสกุล๒๖“ค าสั่ง” ตามมาตรา ๔๒๘น่าจะเป็นลักษณะค าแนะน า 
(instructions) มากกว่า “ค าสั่ง” นี้รวมถึง“ค าแนะน า” ซึ่งมีความหมายเบากว่าค าสั่ง
(command)ด้วย แม้ผู้ว่าจ้างจะมิได้ออกค าสั่งโดยตรง แต่ได้ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับ
จ้าง และผู้รับจ้างได้กระท าไปตามค าแนะน าดังกล่าวนั้น ผลเกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ดังนี้
ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดด้วยเพราะถือว่ามีการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ว่าจ้างในการ  
“สั่ง” หรือได้ “แนะน า” นั่นเองดังนั้นการเป็นผู้ผิดในค าสั่งที่ตนให้ไว้ ตามมาตรา ๔๒๘ถือว่าผู้ว่าจ้าง
ท าผิดหน้าที่ ได้มีการกระท าของผู้ว่าจ้างท าของเกิดขึ้นแล้ว คือ “สั่ง” อาจโดยความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย เมื่อผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิออกค าสั่งแต่ได้
ออกค าสั่งให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตาม ผู้รับจ้างได้ท างานตามค าสั่งนั้นและเกิดความเสียหายแก่
บุคคลภายนอก ผู้ว่าจ้างก็ต้องรับผิดในผลเสียหายที่ผู้รับจ้างเป็นผู้ก่อขึ้นเพราะตนมีส่วนในความผิดอยู่
ด้วย 
                           ตัวอย่าง ผู้ว่าจ้างสั่งให้คนขับรถแท็กซี่ขับรถด้วยความเร็วสูง เป็นเหตุให้ชน
บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นผู้ว่าจ้างต้องรับผิดในค าสั่งที่ตนให้ไว้ตามมาตรา ๔๒๘ ผู้ว่าจ้างแนะน า
ให้ผู้รับจ้างท ารางน้ าชายคาของบ้านใกล้ชิดกับแนวเขตที่ดินข้างเคียงของผู้อื่น เวลาฝนตกน้ าไหลตกลง
ในดินที่ใกล้เคียงกันดังนั้นเมื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นผู้ว่าจ้างต้องรับผิดตามมาตรา ๔๒๘ หรือผู้ว่า
จ้างจะต้องรับผิดในค าสั่งที่ตนให้ไว้ผู้ว่าจ้างจ้างผู้รับจ้างให้ท าการงานโดยอยู่ในความควบคุมของตน 
หรือ ให้ก่อสร้างภายใต้แบบแปลนของตนเองซึ่งบกพร่อง ผู้รับจ้างทักท้วงแล้วยังคงยืนยันให้ท าตาม
แบบแปลนของตน ภายหลังการก่อสร้างพังลงโดยแบบแปลนที่ไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่นผู้ว่าจ้างต้องรับผิดตามมาตรา ๔๒๘หรือผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดในค าสั่งที่ตนให้ไว้ 
                           ค าพิพากษาฎีกา ที่ ๓๖๘/๒๕๑๘จ าเลยทั้งสามกับ จ.จ้างเหมาให้ ฮ.สร้าง
ตึกแถวให้คนละห้องโดยต่างคนต่างจ้างและแยกกันท าสัญญาคนละฉบับ ก. ตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้าง
ตึกแถวดังกล่าวท าให้ตึกของโจทก์ซึ่งอยู่ในที่ข้างเคียงสั่นสะเทือนและแตกร้าว ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แต่
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าความเสียหายของตึกแถวของโจทก์เกิดจากการตอกเสาเข็มเนื่องในการ
ก่อสร้างตึกแถวของจ าเลยจ าเลยเป็นผู้เลือกหาผู้รับจ้างการก่อสร้างต้องเป็นไปตามการงานที่จ าเลยสั่ง
ให้ท าตามข้อบังคับในสัญญาจ้างจ าเลยทั้งสามจึงต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๔๒๘ 
               ๓.๓.๓ ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ผิดในการเลือกหาผู้รับจ้าง 
                      ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ผิดในการเลือกหาผู้รับเป็นกรณีที่โดยสภาพของการงานไม่ก่อความ
เสียหาย โดยค าสั่งก็ไม่ก่อความเสียหาย แต่ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเลือกคนไม่เหมาะสมกับงาน 

                                                            

       ๒๕วารี นาสกุล, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควร
ได,้พิมพ์ครั้งที่ ๗(กรุงเทพมหานคร:บริษทัประชาชนจ ากัด, ๒๕๒๖), น.๑๓๗. 
        ๒๖ เพชรา จารุสกุล, “ความรับผิดของผู้ว่าจ้างท าของในมูลละเมิดเพือ่ความเสียหายอันผู้รับจ้าง
ได้ก่อขึ้น,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๒๔), น.๖๘-๖๙ 



๘๘ 

 

                      ๑) ที่มาของหลักผู้ว่าจ้างเป็นผู้ผิดใน “การเลือกหาผู้รับจ้าง” 
                         “การเลือกหาผู้รับจ้าง” หรือ selectionเป็นข้อยกเว้นที่ท าให้ผู้ว่าจ้างท าของต้อง
รับผิดหากมีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างการจ้างท าของต่อบุคคลภายนอก โดยมีสาเหตุมาจากการ
ที่ผู้ว่าจ้างได้เลือกหาผู้รับจ้างที่ไม่เหมาะสมกับการงานที่ว่าจ้าง ซึ่งหลักดังกล่าวไม่ได้มาจากกฎหมาย
ญี่ปุุนมาตรา ๗๑๖ซึ่งตามมาตรา ๗๑๖ บัญญัติในเรื่อง“ค าสั่ง” กับ “ค าแนะน า” เท่านั้น แต่อย่างไรก็
ตาม โดยมีการสันนิษฐานว่าผู้ร่างมาตรา ๔๒๘ จะน าบทบัญญัติมาตรา ๘๓๑ ว่าด้วยจ้างแรงงานตาม
กฎหมายเยอรมันมาดัดแปลงเพิ่มเติมมาตรา ๔๒๘ว่าด้วยจ้างท าของของไทย เพราะไม่มีบัญญัติไว้ใน
มาตรา ๗๑๖ ของประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุุนอันเป็นที่มาของมาตรา ๔๒๘ ของไทย๒๗ ประมวล
กฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา๘๓๑วรรคแรกบัญญัติว่า“บุคคลใดซึ่งจ้างผู้อื่นท างานอย่างใดๆ จะต้อง
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย ซึ่งผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายแก่
บุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานที่จ้าง หน้าที่ที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนย่อมจะไม่เกิดขึ้น ถ้า
หากผู้ว่าจ้างได้ใช้ความระมัดระวังอันจ าเป็นในการเลือกผู้รับจ้าง และเมื่อผู้ว่าจ้างได้จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ หรือควบคุมการงานที่ว่าจ้าง ได้ใช้ความระมัดระวังตามธรรมดาเกี่ยวกับการจัดหาหรือการ
ควบคุมงานที่จ้างดังว่านั้นด้วย หรือความเสียหายย่อมจะเกิดมีขึ้นแม้จะได้ใช้ความระมัดระวังดังว่านั้น
ก็ตาม” 
                      ๒) ความเห็นของนักกฎหมาย 
                          ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ผิดในการเลือกหาผู้รับจ้าง(faultin regard to the selection of 
the contractor)เป็นกรณีโดยสภาพของการงานและค าสั่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ความ
เสียหายเกิดขึ้นเพราะเลือกคนไม่เหมาะสมกับงาน๒๘คือ จ้างคนที่ตนรู้หรือควรจะรู้ว่าไม่ใช่ผู้มี
ความสามารถหรือระมัดระวังอันควรแก่สภาพของการงานที่จ้างให้ท า๒๙ผู้ว่าจ้างต้องเลือกหาผู้รับจ้างที่
สามารถท างานนั้นได้ ถ้าผู้ว่าจ้างเลือกผู้รับจ้างไม่ดี ซึ่งอาจเป็นการเลือกโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
ก็ได้ ท าให้ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีความสามารถหรือไม่มีความระมัดระวังอันควรแก่สภาพของการงานที่จ้าง
ให้ท า๓๐การหาผู้รับจ้างต้องเลือกเอาผู้ที่สามารถท างานนั้นได้ ถ้าไปจ้างผู้ที่ไม่สามารถท าการนั้นได้ 
โดยผู้ว่าจ้างรู้อยู่หรือเสี่ยงว่าอาจจะเกิดความเสียหายเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ว่าจ้างเองที่

                                                            

        ๒๗ ไพจิตร ปุญญพันธ์ุ,ความรับผิดของผูว้่าจ้างท าของในมูลละเมิดเปน็ความรับผิดในการกระท า
ของบุคคลอื่นหรือไม,่” วารสารนิติศาสตร์, ปีที๑่๓, ฉบับที่ ๔, น.๒๙๘(ธันวาคม ๒๕๒๖).น๓๑๐. 
       ๒๘ ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้
(มูลหนี้๒) พร้อมด้วยค าอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยวามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ.๒๕๓๙พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.๒๕๔๐พระราชบัญญัติความรับผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง,พิมพ์ครั้งที่๓
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพว์ิญญูชน,๒๕๕๓),น๒๒๔. 
        ๒๙ จิตติ ติงศภัทิย์, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ๒ มาตรา ๓๕๔ ถึง๔๕๒ ว่าด้วยมูล
หน้ี, พิมพ์ครั้งที่๕(กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๒๖),น.๕๔๘. 
        ๓๐ ประจักษ์ พุทธิสมบัต,ิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิดและ 
จัดการงานนอกสั่ง,พิมพ์ครั้งที่ ๔(กรุงเทพมหานคร: บริษทั ศรีสมบัติการพิมพ์ จ ากัด,๒๕๔๘),น.๑๒๖. 



๘๙ 

 

มอบหมายการงานนั้นให้ผู้ที่ไม่สามารถท าเหตุผลที่ต้องรับผิด ถ้าเป็นลูกจ้างกระท าการงานให้เรา เรา
ต้องรับผิดฐานะนายจ้าง แต่เพราะเขาไม่ใช่ลูกจ้างเป็นการรับจ้างท าของ เขามีความสามารถที่จะท า
การงานในความรับผิดชอบของเขาเอง เราไม่มีอ านาจควบคุมเขา เราจึงไม่ต้องรับผิดในความเสียหาย
ที่เขาท า ดังนั้นกฎหมายจึงให้หน้าที่แก่เราที่จะต้องเลือกหาผู้ที่สามารถท างานนั้นโดยไม่เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่น๓๑ 
                          ตัวอย่าง  นาย ก. ต้องการจะสร้างบ้านจึงไปจ้างนาย ข. ซึ่งไม่มีความรู้ในการ
สร้างบ้านมาท าการปลูกสร้าง โดยนายก. ก็ทราบว่า นาย ข.ไม่มีความรู้แต่ได้จ้างนาย ข.เพราะเห็น
ว่าจ้างได้ในราคาถูกๆเช่นนี้ ถ้ามีการละเมิดเกิดขึ้น เช่น นาย ข. ผู้รับจ้างได้บ้านที่ก าลังปลูกพังลงท า
ให้นาย ค.บาดเจ็บ นายก.ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดการจ้างสร้างตึกก็ต้องจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ
ก่อสร้าง แต่ไปจ้างผู้ที่ผูกเหล็กผสมปูนซีเมนต์ ยังไม่ช านาญเท่าที่ควร ซึ่งตนก็รู้แล้ว จึงเป็นผลให้ตึก
ทรุดพังทลายลงมาถูกอื่นเสียหาย แต่ถ้าผู้ว่าจ้างไม่รู้หรือไม่ควรจะรู้เชื่อโดยสุจริตตามที่ผู้รับจ้างโอ้อวด
ว่าตนมีความช านาญเป็นอย่างดี ดังนี้ ก็ไม่ใช่ความผิดของผู้ว่าจ้างในการเลือกหาผู้รับจ้าง 
                          ค าพิพากษาฎีกาที่๒๘๓๕/๒๕๕๒ จ าเลยที่ ๑ เป็นผู้ว่าจ้าง ท.ให้รับเหมา
ก่อสร้างบ้าน โดยจ าเลยที่๒เป็นตัวแทนของจ าเลยที่๑ซึ่งจ าเลยที่๑ต้องรับผิดชอบในการกระท าของ
ตัวแทน ดังนั้นแม้ ท. จะเป็นผู้ด าเนินการตอกเสาเข็ม แต่จ าเลยที่ ๑ ก็มีส่วนผิดในส่วนการงานที่สั่งให้
ท า และการที่ ท. ไม่ได้เรียนวิชาช่างมาโดยตรง เพิ่งรับเหมาก่อสร้างให้จ าเลยที่๑เป็นงานแรก ก็เป็น
เหตุท าให้บ้านของโจทก์ทั้งสองเกิดรอยร้าวเสียหาย แสดงว่า ท.เป็นผู้ขาดความรู้ความสามารถ การที่
จ าเลยที่๑ว่าจ้างให้ ท.เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ถือว่าเป็นความผิดของจ าเลยที่๑ในการเลือกหาผู้รับจ้าง
มาก่อสร้างด้วย ค าพิพากษาฎีกาที่ ๘๕๑/๒๕๒๒จ าเลยที่ ๑ มอบให้จ าเลยที่๒ด าเนินการก่อสร้าง
อาคารจ าเลยที๒่ได้ว่าจ้างเหมาให้ ฟ. ท าการก่อสร้างสัญญาระหว่างจ าเลยที่๑กับ พ.จึงเป็นสัญญาจ้าง
ท าของเมื่อการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตแล้วและจ าเลยที่๒ได้
ว่าจ้างให้ ศ. เป็นผู้ควบคุมงานและให้รายงานผลให้ทราบเป็นระยะ ย่อมถือได้ว่าจ าเลยที่๑เป็นผู้เลือก
หาผู้รับจ้าง และการก่อสร้างต้องเป็นไปตามการงานที่จ าเลยที่๑สั่งให้ท า กรณีต้องตามข้อยกเว้นแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๘ เมื่อการก่อสร้างตึกของจ าเลยเป็นเหตุให้ตึกแถวของ
โจทก์และโจทก์ร่วมเสียหาย จ าเลยที่๑จะปฏิเสธความรับผิดหาได้ไม่ และการทีศ่าลวินิจฉัยถึงความรับ
ผิดของจ าเลยที๑่ก็ไม่ใช่เรื่องนอกฟูองนอกประเด็น 
                          ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ได้หมายเหตุค าพิพากษาฎีกา ๘๕๑/๒๕๒๒ว่า 
“เห็นจะต้องเข้าใจให้ถูกว่า เพียงแต่เป็นผู้เลือกหาผู้รับจ้าง ไม่ใช่ความรับผิดตามมาตรา ๔๒๘ ความ
รับผิดผู้ว่าจ้างท าของเป็นผู้ผิดในการเลือกหาผู้รับจ้าง เพราะเมื่อมีสัญญาจ้างท าของ ก็ต้องมีการเลือก
หาผู้รับจ้างทุกรายเป็นธรรมดา ข้อส าคัญของความรับผิดอยู่ที่ความผิดในการเลือกหาผู้รับจ้างอีก
ชั้นหนึ่ง การงานที่สั่งให้ท าก็ต้องเป็นความผิดด้วย มิใช่ท าตามสัญญาแล้วผู้ว่าจ้างต้องรับผิด หากต้อง
เป็นความผิดโดยสภาพการงานนั้นเอง” 

                                                            

       ๓๑พจน์ ปุษปาคม , ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,๒๕๓๐),น.๓๔๗-๓๔๘. 



๙๐ 

 

                          รองศาสตราจารย์สุษม ศุภนิตย์ เห็นว่า ข้อสังเกตท้ายฎีกาดังกล่าวนี้ถูกต้อง 
เพราะมิฉะนั้นแล้วจะกลายเป็นว่าความผิดของผู้ว่าจ้างท าของนี้เกิดขึ้นโดยกฎหมายก าหนดให้รับผิด
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากหลักความผิดในละเมิด กล่าวคือ เพียงเลือกหาก็เป็นความผิดแล้ว ซึ่งแท้
ที่จริงกฎหมายมีเหตุผลว่าถ้าเลือกก็ต้องเลือกให้เหมาะกับงานเพื่อปูองกันความเสียหายนั่นเอง ถ้า
เลือกผู้ผิดมาท างานความเสียหายย่อมเกิด จึงต้องรับผิดในการเลือก แต่ถ้าหากข้อเท็จจริงชัดเจนว่า 
ผู้ว่าจ้างจงใจหรือประมาทก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น ควรจะรู้ว่าจะเกิดความเสียหายก็ยังขืนออก
ค าสั่งให้ท า ดังนี้เป็นการกระท าละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ 
       ๓.๔ ความรับผิดชอบในการเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะ 
             มาตรา ๔๓๗ บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วย
ก าลังเครื่องจักรกล  บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น  เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย  หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง๓๒  
             ในกฎหมาย มาตรา ๔๓๗ บุคคล ใด ครอบครอง หรือ ควบคุมดูแล ยานพาหนะ อย่างใดๆ 
อันเดินด้วย ก าลังเครื่องจักรกลบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยาน พาหนะนั้น
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า การเสียหาย นั้น เกิดแต่ เหตุสุดวิสัย หรือ เกิด เพราะ ความผิดของผู้ต้อง
เสียหาย นั้นเอง  ความข้อนี้ ให้ใช้บังคับได้ ตลอดถึง บุคคล ผู้ มีไว้ ในครอบครอง ของ ตน ซึ่ง ทรัพย์ 
อันเป็น ของ อันตรายได้ โดย สภาพหรือโดย ความมุ่งหมาย ที่จะใช้ หรือ โดยอาการกลไกของทรัพย์
นั้นด้วย จะเห็นได้ว่า หลักคือ    
                             ๑. ต้องมีเจ้าของหรือบุคคลผู้ควบคุม  
                             ๒. ต้องมียานพาหนะ อย่างใดๆ อันเดินด้วย ก าลังเครื่องจักรกล 
                             ๓. ต้องก่อให้เกิดความเสียหายแกบุ่คคลอื่น 
              แตม่ีข้อยกเว้น    
                             ๑. ความเสียหายเกิดแต่เหตุสุดวิสัย เช่น เหตอุันจวนตัว รู้แต่ไม่สามารถ
ปูองกันได้ 
                              ๒. ความผิดของผู้ต้องเสียหาย เช่น ผู้เสียจงใจหรือประมาทท าให้ตนเสียหาย 
             ตัวอย่าง นายไม้ขันรถไปที่ท างานแต่รถเป็นของรวยระหว่างทางได้ขันไปชนนายซวยที่เดิน
อยู่ริมทาง นายชวยได้รับบายเจ็บ ใครต้องรับผิดชอบ ใครต้องรับผิด จะเห็นได้ว่า คนขันต้องรับผิดอยู่
แล้ว แต่ปัญหาอยู่ที่เจ้าของรถว่าจะต้องรับผิดหรือไม่ ด้วยหลักแล้วมีเพียงหนึ่งคนต้องรับผิดชอบใน
เมือผู้ควบคุมรถรับผิดแล้วก็ถือ ว่าเจ้าของก็ไม่ต้องรับผิด แต่ถ้าเจ้าของได้ใช้ หรือเป็นนายจ้าง หรือ 
มารดา บิดา หรือผู้ดูแลคนขับ อาจจะสามารถร่วมรับผิดได้ 
             ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๓๗/๒๕๔๕ ความเสียหายของรถยนต์บรรทุกและรถลากพ่วง ๔ 
คัน เกิดขึ้นในขณะที่ลูกจ้างของจ าเลยที่ ๑ ก าลังยกแท่นไฮดรอลิกเพื่อเทน้ าตาลดิบออกจากรถยนต์
บรรทุกและรถลากพ่วงซึ่งจอดอยู่บนแท่นไฮดรอลิกนั้นลงฉางเก็บโดยแท่นไฮดรอลิกเป็นทรัพย์อันเป็น
ของเกิดอันตรายได้โดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นซึ่งจ าเลยที่ ๑ ผู้มีไว้ในครอบครองจะต้องรับผิดชอบ
เพื่อการเสียหายอันเกิดขึ้นแต่ทรัพย์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือ
                                                            

        ๓๒ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย,์มาตรา ๔๓๗. 



๙๑ 

 

เกิดเพราะความผิดของผู้เสียหายนั้นเองตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๓๗ โจทก์จึงไม่ต้องน าสืบว่าเหตุที่เกิด
ความเสียหายสืบเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างของจ าเลยที่๑ขณะเกิดเหตุรถยนต์
บรรทุกน้ าตาลดิบมาจากจังหวัดอุดรธานี ระหว่างการเดินทางน้ าตาลมีความชื้นสูงจึงเกาะกันแน่น ซึ่ง
ก่อนเทมิได้มีการท าให้น้ าตาลแตกตัวทั้งหมดก่อนที่จะยกแท่นไฮดรอลิกขึ้นเทแต่อย่างใด น้ าตาลดิบที่
ยังคงมีสภาพเกาะกันแน่นย่อมท าให้น้ าหนักเฉลี่ยไม่สม่ าเสมอ เมื่อถ่ายน้ าหนักออกจากรถพ่วง
ทันทีทันใดย่อมท าให้แหนบรถเกิดแรงต้านดีดตัวรถให้ลอยขึ้นข้ามที่กั้นล้อแล้วดึงโซ่ที่มัดด้านหน้าไว้
ขาดก่อนที่จะไหลลงมากระโดดข้ามที่กั้นล้อทุกล้อ ท าให้รถยนต์บรรทุกและรถพ่วงที่บรรทุกน้ าตาลมา
ไหลชนรถยนต์บรรทุกและรถพ่วงคันอื่นได้รับความเสียหาย ซึ่งไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุ
สุดวิสัย เพราะจ าเลยที่ ๑ อาจปูองกันได้โดยท าให้น้ าตาลแตกตัวเสียก่อนที่จะน ารถขึ้นแท่นไฮดรอลิก 
จ าเลยที่ ๑จึงต้องรับผิดในความเสียหายนั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๓๗ และจ าเลยที่ ๒ ผู้รับประกันภัย
ก็ต้องร่วมกับจ าเลยที่ ๑ รับผิดต่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกและรถลากพ่วงคันที่ได้รับ
ความเสียหายและได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าซ่อมแซมรถที่เสียหายนั้นไปแล้ว      
                  
        ๓.๕ ศาลเป็นผู้ก าหนดค่าสินไหมทดแทน 
              มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควร
แก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด 
              อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด  
หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น  รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้
ก่อขึ้นนั้นด้วย๓๓ 
              ความในวรรคแรกที่ว่า “ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้ โดยสถานใด เพียงใด นั้น” ค าว่า โดย
สถานใด น่าจะหมายถึงวิธีที่จะให้ค่าสินไหมทดแทน เช่นจะให้เป็นตัวเงินหรือเป็นค่าสินไหมทดแทน
อย่างอ่ืนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ตามที่ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา ๔๔๖ หรือ มาตรา ๔๔๗ ส่วนค าว่า เพียงใด นั้นมี 
ความหมายกว้าง ซึ่งควรจะหมายถึงทั้งความรับผิดของผู้ท าละเมิดว่าจะมีแค่ไหน และทั้งจ านวนค่า
สินไหมทดแทนว่าจะมีเท่าใดด้วย ซึ่งมาตรานี้ยก ให้เป็นดุลพินิจของศาลโดยอาศัยพฤติการณ์และ
ความร้ายแรงแห่งละเมิดเป็นหลัก 
              ส่วนความในวรรคสองที่ว่า “ ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้
ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อให้เกิดขึ้น นั้นด้วย” ความที่ว่า เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ 
อันได้ก่อให้เกิดขึ้น นั้น จะหมายถึงความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลเกิดจากการท าละเมิดนั้นทั้งสิ้น หรือ
ว่าหมายความเพียงความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงและใกล้ชิดกับการกระท า ละเมิดนั้นเท่านั้น 
              การที่ศาลจะวินิจฉัยว่า ความเสียหายใด แค่ไหน ผู้ท าละเมิดจึงจะต้องรับผิดนั้นเป็นของที่
ยากยิ่ง ประการหนึ่งตามหลักกฎหมายอังกฤษเรียกว่า remoteness of consequence หรือ 
remoteness of damage ซึ่งมีหลักพอจะยึดถืออยู่ ๒ หลัก คือ 

                                                            

        ๓๓ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,มาตรา ๔๓๘. 
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              ๑. ถือเอาการมองเห็นผลแห่งการท าละเมิดหรืออาจจะคาดคะเนเห็นผลนั้นได้ในขณะท า 
ละเมิดเป็นส าคัญ แต่จะไม่จ าเป็นต้องเป็นการมองเห็น หรืออาจมองเห็นของผู้ท าละเมิดเอง เพียงแต่
บุคคลธรรมดาในฐานะเป็นผู้ท าละเมิดนั้น อาจมองเห็นได้แล้วก็ถือว่าผู้ท าละเมิดต้องรับผิดในความ
เสียหายอันเกิดจากการ ท าละเมิดเช่นว่านั้น 
                 ตัวอย่างเช่น ก. ทิ้งก้นบุหรี่ลงไปบนกองฟาง ซึ่งอยู่ติดกับบ้าน ข. เมื่อไฟเกิดไหม้ฟาง
และลุกลามไปไหม้บ้าน ข. เข้า ดังนี้ในความนึกคิดของสามัญชนก็ย่อมจะรู้แล้วว่าฟางนั้นติดไฟง่าย 
และเมื่อ กองฟางอยู่ติดกับบ้าน ข. ถ้ากองฟางไหม้ก็ย่อมจะลุกลามไปไหม้บ้าน ข. ได้ ดังนั้น ก. จึงต้อง
รับผิดในความเสียหายที่บ้าน ข. ถูกไฟไหม้นั้นด้วย 
              ๒. ถือเอาผลที่เกิดขึ้นนั้นว่าสืบเนื่องมาจากการท าละเมิดหรือไม่ ถ้าเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การท าละเมิดและขณะท าละเมิดสามัญชนในฐานะเช่นนั้น ย่อมรู้อยู่ว่าต้องมีความเสียหายอย่างหนึ่ง
อย่างใดเกิดขึ้น จากการ ท าละเมิดของตนแล้ว ผู้ท าละเมิดต้องรับผิดในความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการท าละเมิดนั้น ไม่ว่าตนหรือบุคคลธรรมดาที่ตกอยู่ในฐานะอย่างผู้ท าละเมิดนั้นจะมองเห็น หรือ
อาจจะมองเห็นความเสียหายนั้นหรือไม่ก็ตาม เช่นตามตัวอย่างข้างต้นที่ว่า ก. ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนกอง
ฟาง ถ้ากองฟางนั้น อยู่ห่างบ้าน ข. ประมาณ ๔ – ๕ เส้น และจากกองฟางไปถึงบ้าน ข. นั้นไม่มีสิ่งใด
ที่จะเป็นเชื้อเพลิงน าไปสู่การไหม้บ้าน ข. ได้ แต่บังเอิญขณะที่ไฟไหม้ กองฟางอยู่นั้น มีลมจัดพัดเอา
ฟางที่ติดไฟปลิวไปถูกบ้าน ข. เข้า ไฟจึงไหม้บ้าน ข. หมด ถ้าถือตามหลักนี้แล้ว ก. ก็ยังต้องรับผิดใน
ความเสียหายที่เกิด แก่บ้าน ข. อยู่นั่นเอง เพราะขณะที่ ก. ทิ้งก้นบุหรี่ไปย่อมเห็นได้แล้วว่ากองฟาง
นั้นต้องติดไฟ และการที่บ้าน ข. ถูกไฟไหม้ก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่  ่เกิดจากก้นบุหรี่ที่ตนทิ้งบนกอง
ฟางนั้น ถ้าถือตามหลักแรกที่ถือเอาการมองเห็นหรืออาจจะมองเห็นในขณะท าละเมิดเป็น ส าคัญแล้ว 
ก. ก็ไม่น่าจะต้อง รับผิดในความเสียหายของบ้าน ข.ส าหรับศาลไทยเรา ยังไม่มีค าพิพากษาฎีกาฉบับ
ใดพิพากษาวางหลักเกณฑ์ในเรื่องความรับผิดของผู้ท า ละเมิดไว้โดยแน่นอนลงไป แต่พอจะจับ แนวได้
ว่าศาลฎีกาถือเอาการมองเห็นหรืออาจมองเห็นผลแห่งการท าละเมิดเป็นหลัก  ดังจะเห็นได้จากค า
พิพากษาฎีกาบางเรื่องต่อไปน้ี 
                 ค าพิพากษาฎีกาที่ ๘๐๙/๒๔๘๗ ระหว่างนายพัว แพ่นจันทร์ ผู้รับมอบอ านาจจากวัด
สนธิ โจทก์ นายเหมหรือหุ้ยกับพวก จ าเลย ซึ่งข้อเท็จจริงมีว่า จ าเลยสมคบกันมีปืนและไม้เข้าท าการ
ขัดขวางงานของวัดสนธ ิห้ามมิให้มโนราเล่นโดยไม่มีอ านาจ เป็นเหตุให้มโนราต้องเลิก และท าให้โจทก์
ขาด รายได้ในการเรี่ยไรเก็บเงินจากประชาชนผู้มาดูงาน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การกระท าของจ าเลย
เป็นการรบกวน จ ากัดตัดเสรีภาพของวัดในการที่จะด าเนิน งาน จนท าให้ขาดประโยชน์ควรได้ 
ประโยชน์ที่ขาดจึงเป็นค่าเสียหายโดยตรงจากการท าละเมิดของจ าเลย ซึ่งจ าเลยจะต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้โจทก์ จะว่าไกลต่อเหตุไม่ได้ 
                 ค าพิพากษาฎีกาฉบับนี้ใช้ค าว่า “ ประโยชน์ที่ทางวัดขาดรายได้เป็นค่าเสียหายโดยตรง
จากการท าละเมิดของจ าเลยจะ ว่าไกลต่อเหตุไม่ได้” ซึ่งพอจะอนุมานได้ว่า ค่าเสียหายโดยตรงจาก
การท าละเมิดนั้นย่อมเป็นค่าเสียหายที่บุคคลธรรมดามองเห็นได้อยู่ 
                 ตามกฎหมายอังกฤษได้มีการถก เถียงกันมากกว่าในเรื่อง remoteness of damage น้ี
จะควรใช้หลักใดเป็นเครื่องวินิจฉัย ค าพิพากษาของศาลสูง ก็มีวินิจฉัยไว้ทั้งสองหลัก แต่เมื่อ พ.ศ. 
๒๔๖๔ ( ค.ศ. ๑๙๒๑) ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาคดีไว้คดีหนึ่ง ซึ่งถือเอาผลที่เกิดสืบเนื่องจากการท า
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ละเมิดเป็นส าคัญ โดยไม่ค านึงว่าผู้ท าละเมิดหรือบุคคลธรรมดาในฐานะเช่นนั้นจะมองเห็น หรืออาจจะ
มองเห็นผลนั้นหรือไม่ก็ตาม คดีนั้นคือ Polemis v. Furness Willy & Co หรือที่รู้กันอย่างแพร่หลาย
ว่า Re Polemis ข้อเท็จจริงมีว่า บริษัทจ าเลยเช่าเรือล าหนึ่งจากโจทก์ เพื่อบรรทุกสินค้า และได้
บรรทุกน้ ามันเบนซิน บรรจุถังไว้ด้วย ระหว่างทางถังน้ ามันรั่ว เป็นเหตุให้น้ ามันระเหยไปทั่วห้องที่เก็บ
สินคา เมื่อเรือถึงท่าคนงานของจ าเลยก็ขนย้ายสินค้า และด้วยความ ประมาทของคนงานนั้น ท าให้ไม้
กระดานตกไปที่ห้องเก็บน้ ามันซึ่งมีไอระเหยของน้ ามันอยู่ จึงท าให้เกิดไฟลุกขึ้นและไหม้เรือนั้นทั้งล า 
ศาลอุทธรณ์  ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จ าเลยชดใช้ราคาเรือนั้นเป็นเงินเกือบ ๒๐๐,๐๐๐ ปอนด์ 
โดยวินิจฉัยว่าการที่ไฟไหม้เรือน้ัน เป็นผลสืบเนื่องมาจากความ ประมาทเลินเล่อของลูกจ้างของจ าเลย 
ซึ่งจ าเลยผู้เป็นนายจ้างจ าต้องรับผิดร่วมด้วย แม้ว่าบุคคลธรรมดาอาจจะมองไม่เห็นได้เลยว่า การที่ไม้
กระดาน หล่นไปถูกห้องเก็บสินค้าน้ัน จะท าให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นได้อย่างไร 
                  หลังจากคดีนี้แล้ว ก็มีค าพิพากษาศาลสูงอีกหลายเรื่องที่เดินตามหลักนี้ แต่ก็ยังไม่มีค า
พิพากษาของศาลสูงสุด (House of Lords) วินิจฉัยในเรื่อง นี้ไว้ จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔( ค.ศ. 
๑๙๖๑) นี้เอง กรรมการตุลาการของ Privy Council ได้พิพากษาคดี Overseas Tankship (U. K.) 
Ltd. V. Morts Dock and Engineering Co. Ltd. โดยเปลี่ยนหลักไปจากหลักเดิมในคดี Re 
Polemis หันไปถือเอาหลักการมองเห็นหรืออาจมองเห็นผลแห่งการละเมิด เป็นส าคัญ ข้อเท็จจริงใน
คดีนี้มีอยู่ว่า ด้วยความประมาทเลินเล่อของคนเรือของจ าเลยท าให้น้ ามันไหลจากเรือของจ าเลยลอย 
ไปตามน้ าในเมืองท่าซิดนีย์ บนท่าจอดเรือนั้นมีโรงงานของโจทก์อยู่ และคนงานของโจทก์ได้ท างาน
หลอมโลหะอยู่ในขณะนั้น โลหะที่หลอมเหลวบางส่วนได้ไหลตกลงไปถูกน้ า ที่มีน้ ามันลอยเข้า เกิดไฟ
ลุกไหม้น้ ามันขึ้น และได้ไหม้ท่าจอดเรือของโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจ าเลยไม่รู้หรือไม่อาจจะมีทางรู้
ได้เลยว่า ตามพฤติการณ์ เช่นนั้น น้ ามันจะติดไฟ และท าให้ไฟไหม้ท่าจอดเรือของโจทก์ได้ กรรมการ
ตุลาการของ Privy Council วินิจฉัยว่า จ าเลยไม่ต้องรับผิดเพราะไม่อาจมอง เห็นผลแห่งการท า
ละเมิดนั้นได ้
                 โดยที่กรรมการตุลาการของ Privy Council ไม่ใช่ศาลสูงสุดของอังกฤษฉะนั้นจึงไม่แน่
ว่าค าพิพากษาในคดีนี้จะได้รับการ ถือตามโดยค าพิพากษา ของศาลอังกฤษต่อไปหรือไม่ แต่นัก
กฎหมายอังกฤษส่วนมากเห็นด้วยกับค าพิพากษาฉบับนี้อย่างไรก็ตามในการที่จะ วินิจฉัยว่า ผู้ท า
ละเมิดจะต้องรับผิดในผลแห่งการท าละเมิดของตนเพียงใดนั้น นอกจากจะยึดถือเอาหลักใดหลักหนึ่ง
ใน ๒ หลักดังกล่าวมาแล้ว ยังอาจถือเอาหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เป็นเครื่องช่วยการวินิจฉัยได้อีกด้วย คือ 
                 ๑. การท าละเมิดใด ๆ ก็ตาม ที่ท าไปโดยจงใจและประสงค์ต่อผล ย่อมถือว่าผู้ท าละเมิด
ต้องรับผิดในผลที่เกิดขึ้นโดยการจงใจนั้น แม้ว่าผลนั้นจะ ไม่บังเกิดต่อบุคคลหรือทรัพย์ที่ตนมุ่งกระท า
ละเมิด แต่กลับไปบังเกิดต่อบุคคลอื่น หรือทรัพย์อื่นก็ตาม เช่น ก. จุดประทัดขว้างไปที่กลุ่มแผงลอย 
ประทัดตกไปถูกร้านของ ข. ค. เกรงจะเกิดอันตรายต่อคนและสินค้าของ ข. ได้จับประทัดขว้างต่อไป 
เผอิญไปตกที่ร้านของ ง. ง. จับขว้างต่อไปจึงไป ระเบิดถูกตา จ. เข้ามีบาดเจ็บ ดังนี้ ก. ก็ต้องรับผิดต่อ 
จ. ในบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้น แม้ว่า ก. มิได้ตั้งใจจะให้ประทัดระเบิด ไปถูก จ. ก็ตาม ทั้งนี้เพราะถือว่า ก. 
ตั้งใจและประสงค์ต่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการขว้างประทัดที่ติดไฟเข้าไปที่ กลุ่มแผงลอยน้ันแล้ว ส่วน ค. 
และ ง. เป็นเพียงผู้บ าบัดปัดเปุาภัยที่จะเกิด ขึ้นแก่ตนและทรัพย์ของตนเท่านั้น จึงไม่ถือว่าได้ท า
ละเมิดร่วมกับ ก. ด้วย 
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                 ๒. ถ้าการท าละเมิดมิได้เป็นไปโดยจงใจและประสงค์ต่อผล ผู้ท าละเมิดจะต้องรับผิดก็
แต่เฉพาะผลที่สืบเนื่องโดยตรงจากการท าละเมิดนั้น เท่านั้น กล่าวคือ มิใช่ผลที่เกิดขึ้นโดยการ
แทรกแซงหรือเกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกหรือเหตุการณ์ ใหม่ ตัวอย่างเช่น เรือ ก. แล่นไปขนเรือ ข. 
เข้า ด้วยความ ประมาทเลินเล่อท าให้เรือ ข. ต้องเข้าไปจอดซ่อม เมื่อซ่อมเสร็จแล้วได้แล่นออกไปใหม่ 
แต่เนื่องจากมีลมพายุพัดแรงเลยท าให้เรือ ข. จมลง ดังนี้ แม้ว่าการจมของเรือ  ข. อาจมีส่วน
เนื่องมาจากถูกเรือ ก. ชนอยู่บ้าง คือ ถ้าเรือ ข. ไม่ถูกเรือ ก. ชน ก็อาจจะไม่จมแม้จะถูกพายุพัดก็ตาม 
แต่ก็ต้องถือว่า การที่เรือ ข. จมก็เพราะถูกพายุพัดต่างหาก หาใช่เกิดจากการชนของเรือ ก. ไม่ เรือ ก. 
จึงไม่ต้องรับผิดในการจมของเรือ ข. แต่บังคับต้องรับผิดในความ เสียหายอันเกิดจากการชนนั้นอยู่ 
เช่น ต้องรับผิดในค่าซ่อมแซมเรือ ข. น้ันเป็นต้น 
                 แต่การที่ผู้ท าละเมิดจะไม่ต้อง รับผิดในการกระท าของบุคคลภายนอก หรือการ
แทรกแซงของเหตุการณ์ใหม่นั้น จะต้องเป็นการกระท า หรือแทรก แซงของบุคคลหรือเหตุการณ์ที่
ผู้ท าละเมิดไม่ต้องรับผิดชอบด้วย ถ้าเป็นการแทรกแซงหรือเกี่ยวข้องของบุคคลหรือ เหตุการณ์ที่ผู้ท า
ละเมิดต้องรับผิด ชอบด้วยแล้ว ผู้ท าละเมิดก็จ าต้องรับผิด ในผลที่เกิดนั้นอยู่ ตัวอย่างเช่น ก. จ้าง ข. 
มาทาสีและตบแต่งบ้าน ระหว่างที่ ข. ท างานอยู่นั้น ก. เผอิญมีธุระต้อง ไปที่อื่น และไม่มีใครอยู่ที่บ้าน
นั้น จึงสั่ง ข. ไว้ว่า ถ้า ข. จะไปไหนก็ให้ปิดประตูบ้านไว้ ต่อมา ข. จ าเป็นต้องออกไปหาซื้อของ
บางอย่าง จึงได้ออกไป และปิดประตูบ้านแต่ได้กดปุุมกันกุญแจมิให้ติดประตูไว้ ท าให้เปิดประตูจาก
ด้านนอกเข้าไปได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจไข ระหว่างนั้นได้มีคนร้ายเปิด ประตูเข้าไปลักของ ๆ ก.โดย ก. 
ไป ศาลอังกฤษพิพากษาว่า ข. ต้องรับผิดชดใช้ราคาของที่ถูกลักไปนั้น เพราะถือว่าแม้ของ ก. ที่หาย
จะเกิดจากการกระท า ของคนร้ายก็ตาม แต่ ข. ก็มีส่วนผิดที่ประมาทเลินเล่อปิดประตูโดยท าให้กุญแจ
ไม่ติดประตูไว้ด้วย 
                 ในเรื่องความรับผิดในการท า ละเมิดนี้ ยังมีปัญหาต่อไปว่า ถ้าการท าละเมิดนั้น
ก่อให้เกิดความเสียหายแต่เพียงทางจิตใจของผู้เสียหายเท่า นั้น เช่น ท าให้ผู้เสียหายตกใจจนเป็นโรค
ประสาท หรือท าให้จิตใจวิปริตปรวนแปรไปเช่นนี้ จะถือว่าผู้ท าละเมิดต้องรับผิดในความเสียหายทาง
จิตใจนั้นหรือไม่ ตามหลักกฎหมายอังกฤษถือว่าผู้ท าละเมิดต้องรับผิดในท านองเดียว กับการท า
อันตรายต่อร่างกาย ดั่งตัวอย่างคดี Schneider V. Eisovitch ซึ่งข้อเท็จ จริงมีว่า โจทก์และสามีได้ยืม
รถยนต์จากพี่ชายของสามีโจทก์ขับไปเที่ยวในฝรั่งเศส โดยจ าเลยเป็นผู้ขับ ระหว่างทางจ าเลยด้วย
ความประมาทเลินเล่อ ได้ขับรถยนต์ไปชนต้นไม้ เป็นเหตุให้สามีของโจทก์ตายและโจทก์สลบไป เมื่อ
ทราบข่าวพี่ชายสามีโจทก์และภรรยาได้บินไปยังที่เกิดเหตุ และน าโจทก์ กับศพสามีโจทก์กลับอังกฤษ 
เมื่อโจทก์พื้นขึ้นจึงทราบว่า สามีตนตาย เพราะความตกใจที่ทราบว่าสามีตายประการหนึ่ง เพราะ
บาดเจ็บที่ตนได้รับ ตอนรถยนต์ชนต้นไม้ประการหนึ่ง ประกอบกับคิดว่าตนจะต้องเผชิญกับความ
ยากล าบากในการเลี้ยงดูบุตรเล็ก ๆ อีก ๒ คน และมารดาของตนด้วยอีก ประการหนึ่ง เลยท าให้
โจทก์เป็นโรคประสาททางผิวหนัง โจทก์ฟูองเรียกค่าเสียหายคือค่าใช้จ่ายของพี่ชายสามีโจทก์ และ
ภรรยาในการเดินทางไป รับโจทก์และศพสามีโจทก์ กับค่าเสียหายเนื่องจากโรคประสาทนั้น ศาล
พิพากษาว่า จ าเลยต้องรับผิดชดใช้เงินที่เรียกร้องทั้งสองจ านวนนี ้
                 ส าหรับไทยเรา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๔ ได้บัญญัติว่า “ ใน
กรณีท าให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้น ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสีย
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ไป ฯลฯ” ค าว่า อนามัย นั้นจะกินความถึงความเสียหายทางจิตใจ เช่นโรคประสาทหรือไม่นั้น ยังไม่
พบค าพิพากษาฎีกา ที่วินิจฉัยเรื่องนี้ไว้โดยตรง เพียงแต่มีค าพิพากษาฎีกาที่ ๖๒๐/๒๕๐๒ ระหว่าง 
ม.ร.ว. สุรธวัช ศรีธวัช โจทก์ นายฮุ่งจิง แซ่อึ้ง จ าเลย วินิจฉัยว่า การที่จ าเลยขับรถโดยประมาทชน
โจทก์ จนร่างกายโจทก์ทุพพลภาพ และโจทก์ได้รับอันตรายเกี่ยวกับสมองอีก เช่น โจทก์ต้องปวด
ศรีษะ อยู่เสมอ ความจ าเสื่อมลง การศึกษาเลวลงนั้น เป็นความเสียหายแก่ร่างกายและสมองนับว่า
เป็นพฤติการณ์ร้ายแรงอยู ่ศาลฎีกาให้ค่าสินไหมทดแทน ๒๐,๐๐๐ บาท 
                 การที่ศาลฎีกาให้ค่าเสียหาย เพราะโจทก์ต้องบาดเจ็บ ทุพพลภาพทั้งทางกายและสมอง
นั้น หากจะเข้าใจว่าศาลฎีกาคงเห็นว่า ความเสื่อมโทรมทาง สมองนั้นก็เป็นความเสียหายอย่างหนึ่ง 
ซึ่งผู้ท าละเมิดจะต้องรับผิดด้วย ก็ไม่น่าจะเป็นความเข้าใจที่ผิด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย์สถาน 
พ.ศ. ๒๔๙๓ ให้ความหมายของค า อนามัย ว่า “ ความไม่มีโรค ความสบายกาย” ค าในตัวบท
กฎหมายอังกฤษใช้ว่า health ซึ่งก็มีความหมายอย่างเดียวกับความหมาย ที่พจนานุกรมไทยให้ไว้ 
ความไม่มีโรค ควรจะเกิดความทั้งโรคทางกายและโรคทางใจด้วย เพราะถ้าคนเป็นโรคประสาท ก็ยัง
ต้องถือว่ามีโรคอยู่นั่นเอง ถ้าจะตีความค า อนามัย ให้หมายถึงความสุขสบายทางกาย หรือสุขภาพทาง
กายแล้ว ก็จะเป็นการซ้ ากับค าว่า ร่างกายที่มาตรา ๔๔๔ ได้บัญญัติไว้แล้ว การตีความควรตีความไป
ในทางที่เป็นผล ผู้เขียนจึงมีความเห็นเป็นส่วนตัวว่า ค าว่า อนามัย ในมาตรา ๔๔๔ นี้ควรจะหมายถึง
สุขภาพทางจิต มากกว่า ทางกาย ฉะนั้นถ้าโดยผลของการท าละเมิด ผู้เสียหายเป็นโรคทางจิตอย่างใด
ขึ้น เช่นเป็นโรคประสาท ผู้ท าละเมิดก็ควรต้องรับผิดชดใช้ ค่าสินไหม ทดแทนให้ 
 
        ๓.๖ ผู้ท าละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
              มาตรา ๔๔๔ ในกรณีท าให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้น  ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้
ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิง
หรือแต่บางส่วน ทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วย 
              ถ้าในเวลาที่พิพากษาคดี เป็นพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใด
ศาลจะกล่าวในค าพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขค าพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน
สองปีก็ได้๓๔ 
              ที่กฎหมายลักษณะความรับผิดเพื่อการเสียความสามารถประกอบการงานตามมาตรา
๔๔๔เป็นบทบัญญัติละเมิดก าหนดขึ้นเพื่อให้สิทธิผู้เสียหายที่ถูกกระท าละเมิดในร่างกายหรืออนามัย
จะเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยการที่ต้องเสียความสามารถประกอบการงานเป็นกรณีเฉพาะอัน
เป็นการเพิ่มเติมจากมาตรา๔๒๐ดังนั้นการวินิจฉัยความรับผิดเพื่อเสียความสามรถประกอบการงาน
ตามมาตรา๔๔๔นี้จึงจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ความรับผิดตามมาตรา๔๒๐ด้วยนอกจากนี้การเรียก
ค่าเสียหายเพื่อการเสียความสามารถประกอบการงานนั้นจะต้องค านึงหลักเกณฑ์ความรับผิดดังที่ได้
บัญญัติไว้ในมาตรา๔๔๔อีกด้วยซึ่งมาตรา๔๔๔วรรคแรกบัญญัติว่า      ในกรณีท าให้เสียหายแก่
ร่างกายหรืออนามัยนั้น  ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้       ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และ

                                                            

            
๓๔

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,มาตรา ๔๔๔ 
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ค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน  ทั้งในเวลาปัจจุบันนั้น
และในเวลาอนาคตด้วย 
              จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการกระท าละเมิดที่ผู้เสียหายจะเรียกค่าเสียหายเพื่อ
การเสียความสามารถประกอบการงานได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นซึ่งเพื่อการสะดวกแก่
การเข้าใจขอแยกพิจารณาดังนี ้
              ๓.๖.๑ ความรับผิดกรณีเสียความสามารถประกอบการงานในเวลาปัจจุบัน 
                      กรณีมาตรา ๔๔๔ วรรคแรก อาจเทียบได้กับมาตรา๔๔๓วรรค๒ซึ่งเป็นเรื่องที่
ผู้เสียหายต้องพักรักษาตัว ท าให้ระหว่างนี้ไปท างานไม่ได้ย่อมขาดประโยชน์ท ามาหาได้เพราะไม่
สามารถท างานได้ ดังนั้นหลักเกณฑ์การรับผิดในมาตรา๔๔๔วรรคแรกนี้จึงมีดังนี ้
                       ๑) มีความเสียหายแก่ร่างกายอนามัย 
                           กรณีการเสียหายแก่ร่างกายก็อาจได้แก่ร่างกายบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะหรือ
กรณีพิการก่อนอื่นต้องขอท าความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าการที่ร่างกายได้รับบาดเจ็บนี้มิได้หมายความ
ว่าจะต้องเป็นกรณีผู้เสียหายต้องสูญเสียอวัยวะหรือต้องพิการไปด้วยเนื่องจากบางกรณีที่ร่างกายได้รับ
บาดเจ็บก็อาจเป็นกรณีที่ร่างกายได้รับบาดแผลฟกช้ าหรือเพียงช็อคหมดสติและต้องหยุดพักรักษาตัว
เท่านั้นไม่ได้สูญเสียอวัยวะหรือไม่ได้พิการไปด้วยหรืออาจกรณีที่ผู้เสียหายจะต้องเสียอวัยวะหรือ
จะต้องพิการรวมกันไปด้วยก็ได้ 
                          ในท านองเดียวกันการสูญเสียอวัยวะในบางกรณีเป็นเรื่องของกายพิการเช่นเสีย
แขน เสียขา ฯลฯแต่บางกรณีเป็นการเสียอวัยวะโดยทั่วๆไปเช่นเส้นผม เล็บฯลฯซึ่งก็ไม่ถึงกับจะเป็น
กรณีของการพิการแต่อย่างใดและในบางครั้งการพิการก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นการสูญเสียอวัยวะ
ทุกกรณีไปเนื่องจากบางกรณีอาจเป็นเรื่องการเสียประสาทสัมผัส ประสาทการรับรู้ก็ได้กล่าวคือเป็น
เรื่องประสาทพิการที่ผู้เสียหายอาจไม่ได้รับอันตรายแก่เนื้อตัวโดยตรงเช่นอาจจะช็อคตกใจหมดสติ
จากการกระท าของผู้ละเมิดและเสียการรับรู้เป็นต้นหรืออาจจะได้รับอันตรายแก่ร่างกายประกอบด้วย
ก็ได้แต่มีผลท าให้สูญเสียประสาทสัมผัสการรับรู้ท าให้ไม่สามารถตอบสนองสิ่งต่างๆรอบข้างได้เลยเช่น
เป็นอัมพาตหรือมีสมรรถภาพในการตอบสนองได้ช้ากว่าปกติหรือตอบสนองอ่อนแรงลงเช่นเป็นอัม
พฤกษ์เป็นต้น 
                          ตัวอย่าง ค าพิพากษาฎีกา๕๒๒๐/๒๕๓๙ จ าเลยขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อด้วย
ความประมาทเลินเล่อแล่นข้ามเกาะกลางถนนไปชนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลท าให้โจทย์ซึ่งนั่งอยู่ด้านหลัง
ทางขวาได้รับอันตรายสาหัสมีอาการอัมพาตตั้งแต่ส่วนคอลงมาต้องกลายเป็นคนทุกพลภาพเป็น
อัมพาตถาวรย่อมท าให้โจทย์เสียความสามารถประกอบการงานในอนาคต 
                          การท าให้เสียหายแก่จิตใจอาทิเช่นการท าให้ช็อค (Nervous shock)ผู้เสียหายก็
สามารถเรียกค่าเสียหายได้เช่นเดียวกันแต่ต้องเป็นกรณีที่ท าให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายแก่จิตใจ
(Mental)ซึ่งมีผลต่อร่างกายหรือทางกายภาพ()ของผู้เสียหายด้วยมิใช่เพียงแต่ท าให้ผู้เสียหายตกใจ 
รู้สึกเศร้าโศกเสียใจกังวลใจหรือทุกข์ใจเท่านั้น 
                          ส่วนกรณีเสียหายแก่อนามัยเป็นเรื่องที่ผู้เสียหายต้องเสียสุขภาพ ต้องเจ็บปุวย 
เป็นโรค หรือต้องเดือดร้อนที่จะอยู่อย่างสงบสุข เพราะกลิ่น เสียง ควัน ความกระเทือน น้ าเน่า ฝุุน 
ฯลฯ ซึ่งลักษณะของการเสียหายแกอนามัยเหล่านี้ ในบางครั้งอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะ
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แสดงอาการของความเจ็บปุวย หรืออาการของโรคนั้นๆ ออกมาเป็นการสะสมสารพิษในร่างกาย หรือ
เป็นระยะฟักตัวของเชื้อโรค เช่น การสูดควันพิษเป็นประจ าเป็นระยะเวลานานๆ การดื่มหรือสัมผัสน้ า
ในแม่น้ าที่มีสารพิษปนเปื้อนจากการที่โรงงานปล่อยน้ าเสียลงในแม่น้ าล าคลอง ฯลฯ 
                          อย่างไรก็ดี ในบางกรณีการที่ท าให้ผู้เสียหายเป็นอันตรายหรือเสียหายแก่
ร่างกาย อาจเป็นผลให้เสียอนามัย  ได้ด้วย เช่น ถูกรถชนขาหักต้องรักษาพยาบาล ต้องเข้าเฝือกนอน
พักรักษาตัวอยู่บนเตียงเป็นรยะเวลานาน ท าให้ทุกข์ทรมาน ก็เป็นการเสียอนามัย 
         ๒) ท าให้ไม่สามารถท าการงานได้ 
             กรณีที่มีการท าความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยแล้ว ปรากฏว่า ผู้เสียหาย
จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานรักษาพยาบาลอื่น เพื่อให้ร่างกายหายกลับคืน
ดี ซึ่งในระหว่างที่รักษาตัวนี้เอง  ผู้เสียหายอาจไม่สามารถท าการงานได้มิใช่ปรากฏข้อเท็จจริงแต่เพียง
ว่าผู้เสียหายเข้าไปท าแผลเล็กน้อย และสามารถกลับไปท างานตามปกติได้เช่นนี้แล้ว ก็ไม่เข้า
หลักเกณฑ์อันจะท าให้มีสิทธเิรียกค่าเสียหายเพ่ือการน้ีได้ แต่อาจเรียกค่ารักษาพยาบาลได้เท่านั้น 
             อย่างไรก็ดี ในบางกรณีเสียหายอาจไม่สามารถท าการงานได้ โดยมีลักษณะ
ต่อเนื่องกันไปในอนาคต หรืออาจท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดน้อยลง ซึ่งจะเป็นเรื่องของการ
เสียความสามารถประกอบการงานในเวลาอนาคต ซึ่งคงจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ความรับผิดดังจะ
ได้อธิบายในหัวข้อต่อไป 
    ๓.๖.๒ ความรับผิดกรณีเสียความสามารถประกอบการงานในเวลาอนาคต 
         การเสียความสามารถประกอบการงานในเวลาอนาคตเป็นเรื่องของการเรียก
ค่าเสียหายเพื่อความเสียหายในอนาคตซึ่งสามารถเรียกกันได้  หากเป็นอันแน่นอนแล้วว่าจะเกิดขึ้น
ต่อไปด้วย กล่าวคือ ผู้ต้องเสียหายแก่ความสามารถประกอบการงานจากการกระท าละเมิด ย่อมมีสิทธิ
ที่จะเรียกค่าเสียหายเพื่อการเสียความสามารถประกอบการงานในเวลาอนาคตได้ หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า มีความแน่นอนแล้วว่าความไม่สามารถประกอบการงาน จะเกิดขึ้นต่อไปเวลาอนาคตแก่
ผู้เสียหาย อันเป็นผลจากการกระท าละเมิด ซึ่งหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบแยกออกได้เป็น ๓ ประการ 
ดังนี ้
          ๑) มีความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนาคต 
          ๒) ท าให้เสียความสามารถประกอบการงาน 
          ๓) เป็นที่แน่นอนว่า การเสียความสามารถประกอบการงานนั้นจะเกิดขึ้นต่อไปใน
เวลาอนาคต 
                      ตัวอย่าง ค าพิพากษาฎีกาที่ ๖๗/๒๕๓๙ (ส่งเสริม.) น.๔ วินิจฉัยว่า  “หลังเกิดเหตุ
โจทก์เสียถูกตัดขาข้างขวา และให้ขาเทียม นายจ้างเปลี่ยนหน้าที่การงานของโจทก์จากนักข่าวให้
ท างานเพียงมีหน้าที่เปิดซองจดหมาย ท าให้โจทก์เสียความก้าวหน้า จึงก าหนดค่าสินไหมทดแทนที่
โจทก์เสียความสามารถในการประกอบการงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
                      ค าพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๔๗/๒๕๒๓(เนติ) น.๒๖๖๒ วินิจฉัยว่า “การที่โจทก์ต้องถูก
ตัดข้อมือขวา แล้วใช้แขนเทียมแทน  ย่อมท าให้โจทก์เสียความสามารถประกอบการงานไปโดยสิ้นเชิง
หรือบางส่วน 
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                      ค าพิพากษาฎีกา ที่๔๕๐/๒๕๑๖ (เนติ) น.๕๔๗ วินิจฉัยว่า “ส่วนค่าเสียหายที่
โจทก์ต้องสูญเสียอนาคตในการท างานนั้น เห็นว่า โจทก์มีอาชีพรับราชการเป็นทหาร เมื่อโจทก์ถูก
รถยนต์ชนกระดูกแข้งขวาหัก หายแล้วท าให้พิการไปตลอดชีวิตไม่สามารถท างานหนักได้ เสีย
บุคลิกลักษณะที่จะเข้าสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตรก็ไม่ได้ นายแพทย์เห็นว่า แม้หายแล้วก็เดินได้
อย่างคนขาไม่เท่ากัน พิการไปตลอดชีวิต ไม่สามารถท างานหนักได้ เสียบุคลิกลักษณะที่จะเข้าสอบ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรก็ไม่ได้ นายแพทย์เห็นว่า แม้หายแล้วก็เดินได้อย่างคนชราไม่เท่ากัน พิการ
ไปตลอดชีวิต ไม่สามารถท างานหนักได้ ถือว่าโจทก์สูญเสียความสามารถประกอบการงานในภายหน้า  
ท าลายความก้าวหน้าของโจทก์ตลอดชีวิต 
 
       ๓.๗ การใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก 
             มาตรา ๔๔๕  ในกรณีท าให้เขาถึงตาย หรือให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี  ในกรณี
ท าให้   เขาเสียเสรีภาพก็ดี ถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องท าการงานให้เป็นคุณ
แก่บุคคลภายนอก  ในครัวเรือน  หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซร้  ท่านว่าบุคคลผู้จ าต้อง
ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อที่เขาต้องขาดแรงงานอัน
นั้นไปด้วย๓๕ 
              ผลกระทบของการเสียความสามารถประกอบการงานที่มีต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากใน
บางครั้งผู้เสียหายซึ่งต้องเสียความสามารถประกอบการงาน เป็นบุคคลที่มีความผูกพันตามกฎหมาย  
จะต้องท าการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก การ
ที่ผู้ท าละเมิดมาท าให้ผู้เสียหายต้องเสียความสามารถประกอบการงานโดยสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน ไม่
ว่าในเวลาปัจจุบันและหรือในเวลาอนาคตเช่นนี้ย่อมท าให้บุคคลผูกพันตามกฎหมาย  จะต้องท าการ
งานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก การที่ผู้ท าละเมิด
มาท าให้ผู้เสียหายต้องเสียความสามารถประกอบการงานโดยสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าในเวลา
ปัจจุบันและหรือในเวลาอนาคตเช่นนี้ย่อมท าให้บุคคลภายนอกที่ควรจะได้คุณประโยชน์จากการ
ท างานของผู้เสียหาย ต้องขาดประโยชน์หรือได้รับความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงจากการท าละเมิด
ไปด้วย 
             จากบทบัญญัตินี้จะเห็นได้ว่า  บุคคลภายนอกที่ต้องเสียหายจากการขาดประโยชน์ในกรณี
ที่ผู้เสียหายเสียความสามารถประกอบการงาน จนไม่สามารถท างานให้แก่ครัวเรือน หรืออุตสาหกรรม
ของบุคคลภายนอกได้ มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการที่ตนต้องขาดแรงงานในครัวเรือนหรือใน
อุตสาหกรรมของตนได้ แล้วแต่กรณี 
             ในกรณีบุคคลภายนอกต้องขาดแรงงานในอุตสาหกรรม  เพราะผู้เสียหายเสียความสามารถ
ประกอบการงาน ย่อมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนัก เนื่องจากเป็นกรณีที่นายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน” 
ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้เสียหายที่เสียความสามารถประกอบการงานนั้นในระหว่างที่พักรักษาตัว โดย
บุคคลภายนอกที่เป็นนายจ้างนั้นไม่ได้ผลของการงานของผู้เสียหายเลย ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการ
กระท าของผู้ท าละเมิดนั่นเอง นายจ้างจึงมีสิทธิฟูองเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ท าละเมิดแก่
                                                            

             
๓๕

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,มาตรา๔๔๕. 
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ผู้เสียหายที่เป็นลูกจ้างตนได้ หรือในบางกรณีที่ลูกจ้างต้องเสียความสามารถประกอบการงานแล้ว 
ปรากฏว่านายจ้างต้องได้รับความเสียหาย เช่น ลูกจ้างเป็นช่างฝีมือ ซึ่งหาคนอื่นทดแทนได้ยาก หรือ
จ้างดาราแสดงภาพยนตร์ และมีผู้ท าละเมิดเป็นเหตุให้ดาราผู้นั้นต้องเสียความสามารถประกอบการ
งาน คือพิการหรือเสียโฉม ฯลฯ ท าให้ไม่สามารถแสดงภาพยนตร์เป็นพระเอกตามที่จ้างต่อไปได้ และ
จะหาคนอ่ืนถ่ายแทนก็ไม่ได้ เพราะได้ถ่ายท าไปแล้วบางส่วนเช่นนี้ เจ้าของภาพยนตร์ก็ย่อมได้รับความ
เสียหาย และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ท าละเมิดได้ตามมาตรา ๔๔๕ 
      ส่วนกรณีของบุคคลภายนอกขาดแรงงานในครัวเรือนตามมาตรา ๔๔๕ ผู้เขียนเห็นว่าเป็น
เรื่องของบุคคลภายนอกเรียกค่าสินไหมทดแทนแก่การที่ต้องเสียหายเพราะขาดผู้ประกอบการงานใน
ครัวเรือน หรือการท างานบ้านต่างๆ อาทิเช่น การปัดกวาดเช็ดถูบ้าน การซักผ้า การท าครัว ฯลฯ ซึ่ง
ปกติผู้เสียหายที่เป็นสามีภริยา หรือบุตรของบุคคลภายนอก เป็นผู้มีหน้าที่ท าการงานนั้นแต่โดยผล
ของการท าละเมิดท าให้ผู้เสียหายต้องเสียความสามารถประกอบการงาน และไม่ได้ท าการงานใน
ครัวเรือนนั้น บุคคลภายนอกนั้นจึงได้รับความเสียหายและอาจต้องจ้างผู้อื่นมาท าแทน เช่น ปกติ
ผู้เสียหายเป็นแม่บ้านจัดการเรือนด้วยตนเอง แต่เมื่อผู้เสียหายต้องพิการจากการท าละเมิดช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ นอกจากจะเป็นภาระแก่สามีแล้วสามียังต้องจ้างคนรับใช้มาท าหน้าที่ ซักผ้า ท าครัว และ
กวาดบ้านถูบ้านแทน เช่นนี้สามีของผู้เสียหาย ก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลภายนอกที่เสียหายจากการขาด
แรงงานในครัวเรือน มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๔๔๕ น้ี 
      กรณีตามาตรา ๔๔๕ นี้ ไม่ใช่กรณีที่ถึงขนาดจะเรียกค่าขาดไร้อุปการะได้ เพราะการเรียก
ค่าขาดไร้อุปการะเป็นกรณีที่สามี ภริยา บุพการี หรือบุตรของผู้เสียหาย (แล้วแต่กรณี) จะมีสิทธิเรียก
ได้ต่อเมื่อผู้เสียหายเสียชีวิตจากการท าละเมิดเท่านั้น ซึ่งจะต้องไปปรับเข้ากับบทบัญญัติในมาตร ๔๔๓ 
วรรคสาม ที่บัญญัติว่า “ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นท าให้บุคคลคนหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตาม
กฎหมายไปด้วยไซร้ ท่านว่าบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” แต่กรณีการ
เสียความสามารถประกอบการงานตามมาตรา ๔๔๔ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่า ผู้เสียหายไม่ได้
เสียชีวิตแต่อย่างใด และหากจะตีความว่าบุคคลภายที่จะเรียกค่าขาดแรงงานในครัวเรื อน เพราะ
ผู้เสียหายถูกท าละเมิดให้เสียความสามารถประกอบการงานตามมาตรา  ๔๔๔  เรียกค่าขาดไร้
อุปการะได้แล้ว  ก็อาจจะเป็นการเรียกค่าเสียหายที่ซ้ าซ้อนกันกับการเรียกค่าเสียความสามารถ
ประกอบการงานของผู้เสียหายได้  เพราะค่าอุปการะเลี้ยงดูก็เป็นเงินที่ผู้เสียหายได้มาจากการ
ประกอบการงานของผู้เสียหายได้ เพราะค่าอุปการะเลี้ยงดูก็เป็นเงินที่ ผู้เสียหายได้มาจากการ
ประกอบการงานของผู้เสียหายเช่นเดียวกัน 
             แต่อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่ผู้เสียหายมีอาการหนักจนถึงขั้นเสียชีวิต บุคคลภายนอกก็
ย่อมจะเรียกค่าขาดแรงงานในครัวเรือนได้ ตามมาตรา ๔๔๕ และเรียกค่าขาดไร้อุปการะตามมาตรา 
๔๔๓ ได้ด้วย แต่ทั้งนี้ในกรณีค่าเสียหายอย่างหลังผู้เขียนเห็นว่า ต้องพิจารณาว่าผู้เสียหายได้ด าเนินคดี
ฟูองร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ ไว้หรือไม่ หากยังไม่ด าเนินคดีไว้เลย บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นทายาทตาม
กฎหมายย่อมฟูองร้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะและค่าเสียหายอื่นๆ ได้ตามมาตรา ๔๔๓ แต่หากได้
ด าเนินการฟูองร้องเรียกค่าเสียหายเพ่ือการเสียความสามารถประกอบการงานและค่าเสียหายอื่นๆ ไว้
แล้ว และผู้เสียหายจึงตายลงในภายหลัง แต่อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาล ในกรณีนี้ ผู้เขียนเห็น
ว่าแม้ค าฟูองจะตั้งต้นคดีมาเรียกค่าเสียความสามารถประกอบ  การงานตามมาตรา ๔๔๔ และไม่ใช่



๑๐๐ 

 

ค าฟูองที่ทายาทเรียกค่าขาดไร้อุปการะตามมาตรา ๔๔๓ มาแต่แรก แต่หลังจากทายาทเข้ามาในคดี
แทนผู้เสียหายที่เป็นคู่ความผู้มรณะแล้ว ศาลก็อาจใช้อ านาจแรก แต่หลังจากทายาทเข้ามาในคดีแทน
ผู้เสียหายที่เป็นคู่ความผู้มรณะแล้ว ศาลก็อาจใช้อ านาจตามมาตรา  ๔๓๘ ก าหนดค่าขาดไร้อุปการะ
,ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงาน และค่าเสียหายอื่นๆ ตามมาตรา 
๔๔๓ แทนการเรียกค่าเสียหายเพื่อการเสียความสามารถประกอบการงานได้  ตามหลักในบทบัญญัติ
มาตรา ๔๓๘ ที่ว่า “ค่าสินไหมทดแทนจะถึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่
พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด”นั่นเอง 
 
       ๓.๘ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่น อันมิใช่ตัวเงิน 
             มาตรา ๔๔๖ ในกรณีท าให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีท าให้เขาเสีย
เสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่น อันมิใช่ตัว
เงินด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับ
สภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟูองคดีตามสิทธิ นั้นแล้ว 
             อนึ่ง หญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดท าผิดอาญาเป็นทุรศีลธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้อง
ท านองเดียวกันนี้๓๖ 
             ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๔๔๖ของไทยอันมีที่มาจากประมวลกฎหมายแพ่ง
เยอรมันมาตรา ๘๔๗ ได้ให้สิทธิผู้เสียหาย เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินโดย
จ ากัดเฉพาะความเสียหายที่มิใช่ตัวเงินอันเกิดจาก กรณีท าละเมิดให้เขาเสียหายแก่ร่างกายอนามัย
เสรีภาพหรือหญิงต้องเสียหายเพราะถูกละเมิดอันเป็นความ ผิด อาญาเกี่ยวกับเพศเช่นผลแห่งละเมิด
ท าให้ผู้เสียหายทุพพลภาพตลอดชีวิตนอกจากเรียกค่าเสียหายเพ่ือการ เสียความสามารถประกอบการ
งานตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔๔๔ แล้วความทุพพลภาพยังเป็นที่มาของความ
ทุกข์ ทรมานทางจิตใจจึงเรียกค่าเสียหายที่มิใช่ตัวเงินตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
๔๔๖ ได้ด้วย (ค าพิพากษาศาล ฎีกาที่ ๖๓๐๓/๒๕๔๗, ๖๗/๒๕๓๙) 
             ตัวอย่าง  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๐๓/๒๕๔๗  การ ที่เด็กชาย ก. ต้องเป็นคนพิการ ไม่
สามารถเดินและขับถ่ายได้ตามปกต ิถือได้ว่าเด็กชาย ก. ต้องสูญเสียความสามารถประกอบการงานใน
ภายหน้าและท าลายความก้าวหน้าไปตลอด ชีวิต โดยความเสียหายที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
ตามปกติก็คือ ความเสียหายที่ไม่สามารถประกอบการงานได้สิ้นเชิงทั้งในเวลาปัจจุบันและใน อนาคต 
เมื่อผลแห่งการละเมิดของจ าเลยที่ ๑ ท าให้เด็กชาย ก. ต้องทุพพลภาพไปตลอดชีวิต       โจทก์ทั้ง
สองจึงเรียกค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๔๔ 
วรรคหนึ่ง และความทุพพลภาพที่เกิดขึ้นนี้ยังเข้ากรณีเป็นความเสียหายอันเป็นที่มาของ ความทุกข์
ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแสนสาหัสที่บังเกิดขึ้นกับเด็กชาย ก. ในขณะที่มีอายุเพียง ๖ ปี 
เท่านั้น โจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงินได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๔๖ ด้วย 
ค่าเสียหายดังกล่าวไม่ซ้ าซ้อนกันและไม่เป็นค่าเสียหายอย่างเดียวกัน 

                                                            

            
๓๖

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,มาตรา๔๔๖. 



๑๐๑ 

 

             ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗/๒๕๓๙ การที่จ าเลยที่ ๒ ขับรถบรรทุกในเวลากลางคืน 
บรรทุกรถแทรถเตอร์  ใบมีดจานไถของรถแทรกเตอร์ยื่นล้ าออกมานอกตัวรถบรรทุก  จ าเลยที่ ๒  
จะต้องติดไฟสัญญาณตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก  พ.ศ. ๒๕๒๒  มาตรา  ๑๑,๑๕ กฎกระทรวง  และ
ข้อก าหนดของกรมต ารวจ แต่จ าเลยที่ ๒ มิได้กระท า เป็นการฝุาฝืนบทกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเป็น
กฎหมายที่มีความระสงค์จะปกปูองบุคคลอื่น ๆต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่า จ าเลยที่ ๒ เป็นฝุายผิดตาม 
ป.พ.พ. มาตรา ๔๒๒     จ าเลยที่ ๔  ขับรถในเวลากลางคืนลงเนินซึ่งความเร็วของรถต้องเพิ่มขึ้น
ขณะที่มีแสงไฟของรถแล่นสวนมาเห็นได้ไกล จ าเลยที่ ๔ จะต้องระวังเพ่ิมขึ้นโดยลดความเร็วแต่จ าเลย
ที่ ๔  ยังขับต่อไปด้วยความเร็วสูงจนเกิดอุบัติเหตุชนกับใบมีดรถเทรกเตอร์ที่จ าเลยที่ ๒ ขับมา จึงเป็น
ความประมาทของจ าเลยที่ ๔ ด้วย     ค่าเสียหายจากการกระท าละเมิดในกรณีที่ผู้เสียหายได้รับ
อันตรายสาหัสและทุพพลภาพ  ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล  ค่าขาเทียม ค่าเสียความสามารถในการ
ประกอบการงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามมาตรา  ๔๔๔   และค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินตามมาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่งได้แก่  ค่าที่ต้องทุพพลภาพพิการตลอดชีวิต   
ต้องทรมานร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ หากทรัพย์สินหายจากการกระท าละเมิดก็มีสิทธิไ ด้รับชดใช้
อีกต่างหาก     จ าเลยที่ ๒ และที่ ๔ ต่างฝุายต่างท าละเมิดโดยมิได้ร่วมกัน แต่ละฝุายจึงไม่ต้องร่วมกัน
ใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดแก่โจทก์ คงรับผิดเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น 
 
๔. การกระท าความผิดในทางอาญาที่ต้องรับผิดในการละเมิด 
 

       กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิคนขี่จักรยานที่ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญาที่ต้องรับผิดในการ
ละเมิดจะกล่าวเฉพาะใน มาตรา ๕๙   มาตรา ๒๘๘  มาตรา ๒๙๑ มาตรา ๓๐๐ มาตรา ๓๗๔  และ 
๓๙๐ ซึ่งจะเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญาเป็นจุดเริ่มแรกในการคุ้มครองสิทธิคนขี่จักรยานก่อนที่จะมี
การเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งหรือในทางละเมิดโดยจะอธิบายดังต่อไปน้ี 
 

        ๔.๑ ความรับผิดทางอาญาของบุคคล 
     มาตรา ๕๙ บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเจตนาเว้นแต่จะได้
กระท าโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท าโดยประมาทหรือเว้นแต่ใน
กรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระท าโดยไม่มีเจตนา 
      กระท าโดยเจตนา ได้แก่ กระท าโดยรู้ส านึก ในการที่กระท า และ ในขณะเดียวกัน 
ผู้กระท า ประสงค์ต่อผล หรือ ย่อมเล็งเห็นผล ของการกระท านั้น 
      ถ้า ผู้กระท า มิได้รู้ ข้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบ ของความผิด จะถือว่า ผู้กระท า 
ประสงค์ต่อผล หรือ ย่อมเล็งเห็นผล ของการกระท านั้น มิได ้
      กระท าโดยประมาท ได้แก่ กระท าความผิด มิใช่โดยเจตนา แต่กระท า โดยปราศจาก ความ
ระมัดระวัง ซึ่ง บุคคล ในภาวะเช่นนั้น จักต้องมี ตาม วิสัย และ พฤติการณ์ และ ผู้กระท า อาจใช้
ความระมัดระวัง เช่นว่านั้นได้ แต่ หาได้ใช ้ให้เพียงพอไม ่
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๑๐๒ 

 

      การกระท า ให้หมายความรวมถึง การให้เกิดผล อันหนึ่งอันใดขึ้น โดยงดเว้น การที่จักต้อง
กระท า เพื่อปูองกันผลนั้นด้วย๓๗ 
      สามารถอธิบายความรับผิดทางอาญาของบุคคลตามมาตรา ๕๙ ได้ดังต่อไปน้ี 
    กระท า หมายถึงปกติ การเคลื่อนไหว หรือไม่เคลื่อนไหวร่างกาย โดยรู้ส านึก อยู่ภายใต้
การควบคุมของจิตใจกระท าโดยผลของกฎหมาย คือ การงดเว้น ไม่ปูองกันผล เมื่อมีหน้าที่ต้อง
ปูองกัน 
              เจตนา หมายถึง ความตั้งใจ ความจงใจ หรือความมุ่งหมาย 
              ไม่ เจตนา คือ การกระท าที่ผู้กระท าไม่ทิ้งประสงค์ต่อผล หรือเล็งเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระท าเท่านั้น แต่บังเอิญเกิดผลอื่นตามมา หรือการกระท าที่ผู้กระท าตั้งใจท าเพื่อให้เกิดผลอย่างหนึ่ง 
แต่ผลเกิดขึ้นมากกว่าที่ตั้งใจไว้ เมื่อกฎหมายบัญญัติไว้ว่าการกระท าในลักษณะเช่นนั้นต้องรับผลร้าย
ผู้กระท าก็ ต้องรับผิดด้วย 
              ประมาท นั้นหมายถึง  การกระท าที่ท าไปด้วยการขาดสติ ปราศจากการระมัดระวัง ความ
ชะล่าใจ การปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปโดยไม่รู้สึกตัว เหม่อลอย การไม่รู้ตัวว่า ขณะปัจจุบันก าลังท า
อะไรอยู่  ก าลังคิดอะไรอยู่ การกระท าทุกอย่างที่ปราศจากความรอบคอบ การไม่คิดไตร่ตรองให้ดี
ก่อน รวมถึงการไม่เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นั่นเอง 
              มาตรา ๕๙ วรรคแรกบุคคลจะต้อง “รับผิด” ในทางอาญา ก็ต่อเมื่อได้ “กระท าโดย
เจตนา” เว้นแต่จะได้ “กระท าโดยประมาท” ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิด เมื่อได้กระท า
โดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิด แม้ได้ ”กระท าโดยไม่มี
เจตนา” 

                                 (๑) กระท าโดย “เจตนา” เป็นองค์ประกอบภายใน อันเป็นเงื่อนไขที่ผู้กระท า
จะต้องมี “เจตนา” จึงจะต้องรับผิด ในทุกฐานความผิด (เว้นแต่ กรณี (๒) (๓)) โดยกฎหมาย ไม่ต้อง
บัญญัติไว้ที่ฐานความผิดนั้นอีก 

                                 (๒) กระท าโดย “ประมาท” เป็นองค์ประกอบภายในที่กฎหมาย ต้องบัญญัติ
ไว้ที่ฐานความผิด เมื่อบัญญัติให้ต้องรับผิด  

                                 (๓) กระท าโดย “ไม่มีเจตนา” ต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัด เช่น 
ความผิดลหุโทษ ตาม ม ๑๐๔ 
               ตัวอย่าง  นายฟักรู้ว่านายแฟง ซึ่งเป็นศัตรูจะต้องเดินผ่านสะพานข้ามคลองหลังวัดสันติ
ธรรมทุกเช้าเวลา ประมาณ ๐๘.๐๐ น. เขาจึงขับรถยนต์ไปดักซุ่มอยู่ใกล้บริเวณนั้น เมื่อนายแฟงเดิน
มาใกล้นายฟักจึงขับรถพุ่งชนนายแฟง เป็นเหตุให้นายแฟงถึงแก่ความตาย นายฟักมีความผิดฐานฆ่า
คนตายโดยเจตนา 
               ค าพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๕/๒๕๒๕ การที่จ าเลยกับผู้เสียหายกอดปล้ าฟัดเหวี่ยงพลิกไป
พลิกมา เพื่อแย่งมีดกันนั้น อาจเป็นเหตุให้มีดที่แย่งกัน ซึ่งเป็นมีดปลายแหลม แทงเข้าไปที่สะบักซ้าย
ด้านหลังของผู้เสียหาย โดยจ าเลยไม่มีเจตนาแทงได้ กรณีไม่อาจสันนิษฐานให้เป็นผลร้ายแก่จ าเลย 

                                                            

            
๓๗

 ประมวลกฎหมายอาญา,มาตรา๕๙. 



๑๐๓ 

 

เหตุที่เกิดขึ้นผู้เสียหายเป็นฝุายที่ท้าจ าเลยให้ต่อยกันก่อน ฟังไม่ได้ว่าจ าเลยใช้มีดแทงผู้เสียหาย คงฟัง
ได้เพียงว่าจ าเลยชกต่อยผู้เสียหาย ซึ่งเป็นความผิดตาม ป.อ. ม.๓๙๑ เท่านั้น 
               มาตรา ๕๙ วรรค ๒ กระท าโดยเจตนา ได้แก่ กระท าโดยรู้ส านึก ในการที่กระท า และ 
ในขณะเดียวกัน ผู้กระท า ประสงค์ต่อผล หรือ ย่อมเล็งเห็นผล ของการกระท านั้น  
               รู้ส านึก หมายถึง การรู้ถึงการกระท าของตน, การรู้ส านึกเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้บังคับ 
ของจิตใจ การรู้ส านึกผู้กระท าจะต้องมีการคิดที่จะกระท า และได้ตกลงใจที่จะกระท าตามที่คิด  
และได้กระท าลงไป(เคลื่อนไหวร่างกายหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกาย) ตามที่ตกลงใจ ดังนั้น ผู้ที่ละเมอ ผู้
ที่ถูกผลัก ถูกชน หรือถูกสะกดจิต เป็นต้น ย่อมไม่ถือว่าเขามีการกระท าเพราะการเคลื่อนไหวร่างการ
ของเขานั้นไม่มีความรู้ส านึกในการเคลื่อนไหวร่างกายนั้น 
               เจตนาประสงค์ต่อผล  ทางต าราเรียกว่า “เจตนาโดยตรง” ประสงค์ต่อผลหมายความว่า
มุ่งหมายจะให้เกิดผล ถ้าเกิดผลก็เป็นความผิดส าเร็จ ถ้าผลไม่เกิดก็เป็นผิดพยายาม 
               ตัวอย่าง แดงต้องการท าลายแจกันใบละล้านของนายเด่น แดงจึงแกล้งท าเป็นชนแจกัน
นั้นตกลงมาแตก เช่นนี้นายแดงเจตนาประสงค์ต่อการท าให้เสียทรัพย์ของนายเด่น 
               ค าพิพากษาฎีกาที่ ๓๒๑/๒๕๓๕ การที่จ าเลยใช้อาวุธปืนยิง และกระสุนปืนไปถูกกระจก
หน้าต่าง และโต๊ะของผู้เสียหาย ได้รับความเสียหายด้วยนั้น แสดงว่าจ าเลยมีเจตนายิงผู้เสียหายเป็น
ส าคัญ จึงเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น (โดยมีเจตนาประสงค์ต่อผล) และฐานท าให้เสียทรัพย์ 
(โดยมีเจตนาย่อมเล็งเห็นผล) ซึ่งเป็นกรรมเดียว 
               เจตนาเล็งเห็นผล   “เจตนาโดยอ้อม” คือเล็งเห็นว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน 
เท่าที่จิตใจของบุคคลในฐานะเช่นนั้นจะเล็งเห็นได้ 
               ตัวอย่าง  แดงต้องการฆ่าด า แดงใช้ปืนยิงด าซึ่งยืนติดกับขาวปืนที่ใช้เป็นปืนลูกซอง 
กระสุนถูกด าและแผ่กระจายไปถูกขาว ทั้งด าและขาว ตาย ในกรณีเช่นนี้เมื่อนายแดงต้องการฆ่าด า 
นายแดงจึงมีเจตนาประเภทประสงค์ต่อผลต่อนายด า แต่การฆ่านายด าโดยใช้ปืนลูกซองนั้น นายแดง
ย่อมเล็งเห็นว่ากระสุนของปืนลูกซองจะต้องแผ่กระจายไปยังบุคคลที่อยู่ ใกล้เคียงอย่างแน่นอน นาย
แดงจึงมีเจตนาประเภทเล็งเห็นผลต่อนายขาว 
               ค าพิพากษาฎีกาที่ ๒๔/๒๕๓๓ แม้จ าเลยจะยิงผู้เสียหาย โดยไม่มีเจตนาประสงค์ต่อผล 
คือความตาย เพราะผู้เสียหายกับจ าเลยเป็นเพื่อนกัน และยิงในขณะที่จ าเลยมึนเมาสุรา แต่การที่
จ าเลยยกอาวุธปืนขึ้นเล็ง แล้วยิงไปที่ผู้เสียหายในระยะกระชั้นชิด จ าเลยเล็งเห็นผลได้ว่ากระสุนปืนที่
ยิงจะต้องไปถูกผู้เสียหาย จ าเลยจะอ้างความมึนเมามาเป็นข้อแก้ตัวเพื่อให้พ้นความผิดไม่ได้ / จ าเลย
ยิงผู้เสียหายในระยะใกล้ กระสุนปืนถูกที่ท้องต้องรับการรักษาโดยการผ่าตัด หากแพทย์รักษาไม่ทัน 
ผู้เสียหายอาจถึงแก่ความตายได้ เมื่อผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตาย จ าเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่า 
        มาตรา ๕๙ วรรค ๓ ถ้า ผู้กระท า มิได้รู้ ข้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบ ของความผิด 
จะถือว่า ผู้กระท า ประสงค์ต่อผล หรือ ย่อมเล็งเห็นผล ของการกระท านั้น มิได ้
              หากไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในทางกฎหมายถือได้ว่าผู้กระท า ไม่มี
เจตนาในการกระท าความผิด 
               ตัวอย่าง  จ าเลยส าคัญผิดโดยเข้าใจว่าผู้เสียหายอายุ ๑๗ ปี ย่อมมีผลให้จ าเลยไม่รู้
ข้อเท็จจริงว่าผู้เสียหายอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดตาม 



๑๐๔ 

 

ป.อ. มาตรา ๒๗๗ วรรคหนึ่ง เมื่อจ าเลยไม่รู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงถือว่าจ าเลยไม่มีเจตนากระท า
ความผิด ฐานนี้ ตาม ป.อ. มาตรา ๕๙ วรรคสาม 
               ค าพิพากษาฎีกาที่ ๓๘๘๑/๒๕๔๒ จ าเลยได้พาเด็กหญิง ส. ผู้เสียหายไปเพื่อจะกระท า
ช าเราในขณะที่ผู้เสียหายอายุ ๑๔ ปี ๑๐ เดือนเศษ โดยผู้เสียหายสมัครใจยินยอมไปกับจ าเลย และ
จ าเลยกอดจูบกระท าอนาจารแก่ผู้เสียหาย แม้การกระท าของจ าเลยอาจเป็นความผิดตาม ป.อ. 
มาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่การที่ผู้เสียหายมีรูปร่างและลักษณะการพูดจาท าให้จ าเลยส าคัญผิด
ว่าผู้ เสียหายอายุ ๑๘ ถึง ๑๙ ปีซึ่งเป็นการส าคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด
ฐานกระท า อนาจารผู้เสียหายอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง การกระท าของ
จ าเลยจึงขาดเจตนากระท าความผิดฐานดังกล่าวตามมาตรา ๕๙ วรรคสาม 
               มาตรา ๕๙ วรรค ๔ กระท าโดยประมาท ได้แก่กระท าความผิดมิใช่โดยเจตนาแต่
กระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และ 
ผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ ให้เพียงพอไม ่
               จะเห็นได้ว่ามาตรา ๕๙ วรรค ๔ กระท าโดยประมาทเป็น การกระท าที่ท าไปด้วยการขาด
สติ ปราศจากการระมัดระวัง ความชะล่าใจ การปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปโดยไม่รู้สึกตัว เหม่อลอย 
การไม่รู้ตัวว่าขณะปัจจุบันก าลังท าอะไรอยู่ก าลังคิดอะไรอยู่การกระท าทุกอย่างที่ปราศจากความ
รอบคอบการไม่คิดไตร่ตรองให้ดีก่อนรวมถึงการไม่เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตนัน่เอง 
               ตัวอย่าง  การขับรถตามหลังคนอ่ืน ควรจะเว้นระยะให้ห่างมากพอที่จะหยุดรถได้ทันโดย
ไม่ชนรถคันหน้า ยิ่งฝุุนตลบ ก็ย่อมจะต้องระมัดระวังเว้นระยะให้ห่างมากขึ้น เมื่อรถจ าเลยไปชนรถคัน
หน้าเป็นเหตุให้คนตาย ถือได้ว่า จ าเลยประมาท ท าให้คนตาย 
               ค าพิพากษาฎีกาที่ ๗๖๑/๒๕๑๑ จ าเลยขับรถประจ าทางมาตามถนน เห็นรถบรรทุกแล่น
สวนทางมาในระยะกว่า ๕๐ เมตรในลักษณะผิดปกติ คือแล่นกินทางเข้ามาด้วยความเร็วสูงและส่าย
ไปมา เช่นนี้ จ าเลยควรมีหน้าที่หยุดรถ หรือชะลอรถแอบเข้าข้างทาง แต่คงขับต่อไป เพิ่งจะห้ามล้อ 
เมื่ออยู่ห่างกันในระยะ ๗-๘ เมตร แล้วหักหลบไปทางขวา เป็นเหตุให้ชนรถบรรทุกจนมีคนตายและ
บาดเจ็บ ถือว่าเป็นการกระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตาม
วิสัยและพฤติการณ์ และอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่ จ าเลยจึงมี
ความผิดฐานประมาทท าให้คนตายและบาดเจ็บ 

                    มาตรา ๕๙ วรรคท้าย การกระท า ให้หมายความรวมถึง การให้เกิดผล อันหนึ่งอันใดขึ้น 
โดยงดเว้น การที่จักต้องกระท า เพื่อปูองกันผลนั้นด้วย  

                    การกระท า ให้หมายความรวมถึง การให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้น โดยงดเว้นการที่จักต้อง
กระท าเพื่อปูองกันผลนั้นด้วยงดเว้นกระท าการ มีทั้งกรณี เจตนา และประมาทในกรณีงดเว้นกระท า
การ โดยมีเจตนากระท าผิดแล้ว ผลเสียหายไม่เกิดแต่อาจต้องรับผิดฐานพยายามกระท าผิดได้  
               ตัวอย่าง  แดง จ้างขาว ไปฆ่าด า ขาวตกลง  ระหว่างรอโอกาส ด าไปว่ายน้ าในสระ เกิด
ตะคริว จะจมน้ า ด าร้องขอให้คนช่วย ขาวเป็นลูกจ้างประจ าสระ มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เห็นด า
และช่วยได้ แต่ไม่ช่วยเพราะประสงค์ให้ด าตาย ซึ่งหากขาวช่วย ด าก็จะไม่จบน้ า (ขาวและแดงผิดฐาน
ใด)  ขาวมีหน้าที่ปูองกันมิให้ผู้มาว่ายน้ าจมน้ า ปล่อยให้ด าจมน้ า เป็นการฆ่าด า โดยงดเว้นการที่จัก



๑๐๕ 

 

ต้องกระท าเพื่อปูองกันผลนั้น ตาม ม ๕๙ วรรคท้าย เมื่อมีเจตนาฆ่าอยู่ก่อนแล้ว จึงผิดฐานฆ่าโดย
ไตร่ตรองไว้ก่อน ตาม ม ๒๘๙ (๔) เพราะเป็นการรับจ้างมาฆ่า  แดง ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนตัวการ 
ตาม ม ๘๔ วรรคสอง ผิด ม ๒๘๙ (๔) ประกอบ ม ๘๔ 
               ค าพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๑๐/๒๕๔๔ แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าจุดที่จ าเลยจอดรถและเกิด
เหตุชนกันอยู่ในไหล่ทางด้านซ้ายของถนน ในลักษณะไม่กีดขวางการจราจรแล้วก็ตาม แต่การที่จ าเลย
จอดรถในเวลามืดค่ าโดยไม่ได้เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง(ฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๒๒) เพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ขับขี่มองเห็นรถที่จอดอยู่ จนเป็นเหตุให้ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์ พุ่งเข้า
ชนท้ายรถคันที่จ าเลยจอดอยู่ท าให้ผู้ตายถึงแก่ความตายอันเป็นผลจากความประมาทของจ าเลย ไม่ว่า
จะฟังว่าผู้ตายมีส่วนประมาทอยู่ด้วยก็ตาม ก็ต้องถือว่าเหตุที่ผู้ตายถึงแก่ความตายเกิดเพราะความ
ประมาทของจ าเลยด้วย จึงเป็นผลโดยตรงที่เกิดจากความประมาทของจ าเลยเพื่องดเว้นการที่จักต้อง
กระท าเพื่อปูองกันผลนั้น หาใช่ผลโดยตรงจากการขับรถของจ าเลยไม่ จ าเลยจึงไม่มีความผิดฐาน ขับ
รถโดยประมาทตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา ๔๓ (๔), ๑๕๗ คงผิดฐานกระท าโดยประมาทเป็น
เหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตาม ป.อ. มาตรา ๒๙๑ 
 
       ๔.๒ เจตนาฆ่า 

               มาตรา ๒๘๘ ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบ
ห้าปีถึงยี่สิบปี๓๘ 

                 ในกรณี มาตรา ๒๘๘ เป็น การกระท าความผิดโดยมีเจตนาตามมาตรา๕๙วรรคแรกเป็น
เจตนาโดยตรงได้แก่การประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลของการกระท าในการกระท าความผิดที่เป็น
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีการละเมิดเกิดขึ้นโดยมีเจตนาฆ่า ผู้กระท าผิด 
ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบป ี
            ตัวอย่าง   ค าพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๕๕/๒๒ บรรยายฟูองว่าจ าเลยขับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ทาง
ไม่ให้รถที่ตามมาแซง เมื่อเห็นรถโดยสารสวนมาใกล้จ าเลยหยุดรถทันทีและหักหัวรถมาทางซ้าย รถที่
ตามมาต้องหักหลบไปทางขวาและชนกับรถที่สวนมา เป็นเหตุให้คนตาย ทั้งนี้โดยจ าเลยเล็งเห็นผล
เจตนาให้คนตาย หรือประมาทเป็นเหตุให้คนตาย ดังน้ี ไม่เป็นฟูองเคลือบคลุม ได้ความว่าจ าเลยขับรถ
ปิดทางและหยุดรถทันทีดังฟูอง จ าเลยเล็งเห็นผลว่าจะเกิดเหตุคนตายเป็นฆ่าคนโดยเจตนา ตาม ป.อ. 
มาตรา๒๘๘ 
            ค าพิพากษาฎีกาที่ ๓๒๗/๒๕๔๐  นอกจากโจทก์จะมีมารดาผู้ตายเป็นประจักษ์พยานแล้ว 
ยังมีแพทย์ผู้รักษาผู้ตายเบิกความสนับสนุนว่า วันเกิดเหตุมารดาผู้ตายแจ้งว่าผู้ตายถูกจ าเลยจับโยน
และพนักงานสอบสวนเบิกความว่า หลังจากผู้ตายถึงแก่ความตายจ าเลยได้มอบตัวและให้การรับ
สารภาพโดยน าไปชี้ที่เกิดเหตุ ซึ่งพยานโจทก์สอดคล้องกันมีน้ าหนักน่าเชื่อ จ าเลยเองก็เบิกความรับว่า
วันเกิดเหตุได้ผลักผู้ตายเข้าไปหามารดาผู้ตายจริง จึงเจือสมกับพยานโจทก์ และเมื่อผู้ตายตายเพราะ
กระดูกต้นคอท่อนที่ ๗ เคลื่อนที่ไปข้างหลัง จากการกระท าของจ าเลย ท าให้ภาวะการหายใจล้มเหลว 
มิได้ตายเพราะโรคเลือดคั่งในสมองก าเริบ อันเป็นอาการบาดเจ็บที่มีอยู่เดิม ซึ่งแม้จ าเลยจะไม่มีเหตุ
                                                            

        ๓๘ ประมวลกฎหมายอาญา,มาตรา๒๘๘. 



๑๐๖ 

 

โกรธเคืองกับผู้ตายโดยตรง แต่ก็มีสาเหตุกับมารดาผู้ตาย การที่จ าเลยจับผู้ตายซึ่งเป็นเด็กอายุเพียง ๓ 
ปี โยนใส่มารดาผู้ตายหลายครั้ง จนศีรษะผู้ตายกระแทกตะกร้า กระดูกต้นคอเคลื่อน ย่อมเล็งเห็น
ผลได้ว่าอาจเป็นต้นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้ จ าเลยจึงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 

                    
               ๔.๓ ประมาทเป็นเหตุถึงแก่ความตาย 

             มาตรา ๒๙๑ ผู้ใดกระท าโดยประมาท  และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท๓๙ 
             กรณีมาตรา ๒๙๑ การกระท าโดยประมาท เป็นเหตุโดยตรง ท าให้เกิดผล คือความ
ตายต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
             ตัวอย่าง  การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกนั้น เป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่รถทุกเส้นทางที่มา
บรรจบทางร่วมทางแยก จะต้องลดความเร็วลงให้อยู่ในอัตราความเร็วต่ า เพื่อหลีกเลี่ยงภยันตรายอัน
อาจเกิดจากการชนกันระหว่างรถที่ก าลังแล่นผ่าน หาใช่ว่าผู้ที่ขับมาในทางเอกจะใช้ความเร็วในอัตรา
สูง โดยขับผ่านทางร่วมทางแยกไปโดยปราศจากความรั้งรอ ไม่ว่าจะมีรถในทางเดินรถทางโทแล่น
มาถึงพร้อมกันหรือไม่ เมื่อจ าเลยที่ ๑ ได้ขับรถแล่นเข้าไปในทางร่วมที่เกิดเหตุด้วยความเร็วสูง ทั้งที่
ควรลดความเร็วลงเพื่อหลีกเลี่ยง มิให้เกิดเหตุขึ้น ท าให้ชนกับรถคันที่จ าเลยที่ ๒ ขับมา เป็นเหตุให้มี
คนตายและบาดเจ็บ ย่อมถือได้วา่เหตุที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความประมาทของจ าเลยที่ ๑ ด้วย 
             ค าพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๐๔/๒๕๓๓จ าเลยขับรถบรรทุกถอยหลังดันเหล็กท่อน้ า ซึ่งปลาย
ข้างหนึ่งยันขดลวดสายไฟฟูาที่วางขวางอยู่บนรถบรรทุกอีกคันหนึ่ง ส่วนปลายเหล็กท าน้ าข้างหนึ่งยัน
ที่กระบะท้ายรถที่จ าเลยขบั โดยผู้ตายเป็นผู้จับเหล็กท่อน้ าไว้ ขณะถอยรถเหล็กท่อน้ าหลุดจากขดลวด
สายไฟฟูา รถที่จ าเลยขับจึงทับผู้ตายถึงแก่ความตาย ดังนี้ แม้ว่าผู้ตายเป็นผู้สั่งให้จ าเลยถอยรถ จ าเลย
ก็จะต้องพิจารณาว่าการถอยรถในลักษณะเช่นนั้นปลอดภัยหรือไม่ การน าขดลวดสายไฟฟูาลงจาก
รถยนต์บรรทุกคันหนึ่ง โดยวิธีให้จ าเลยขับรถบรรทุกถอยหลังดันเหล็กท่อน้ า เพื่อให้เหล็กท่อน้ าดัน
ขดลวดสายไฟฟูา ให้เคลื่อนที่จากแนวขวางเป็นแนวตรงนั้น เป็นวิธีที่ไม่ปลอดภัย เพราะถ้าเหล็กท่อ
น้ าหลุดจากขดลวดสายไฟฟูา หรือจากกระบะท้ายรถยนต์บรรทุกที่ยันหรือจากมือผู้ตาย กระบะท้าย
รถยนต์บรรทุกที่จ าเลยขับ ก็จะอัดผู้ตายเข้ากับกระบะท้ายรถยนต์บรรทุกอีกคันหนึ่ง การถอยรถของ
จ าเลย จึงเป็นความประมาทปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นจ าเลยจะต้องมีตามวิสัย
และพฤติการณ์ และจ าเลยอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ การกระท า
ของจ าเลยเป็นความผิดตาม มาตรา ๒๙๑ 
              
       ๔.๔  ประมาทเป็นเหตุอันตรายสาหัส 
             มาตรา ๓๐๐ ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตราย
สาหัส ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ๔๐ 
                                                            

            
๓๙

 ประมวลกฎหมายอาญา,มาตรา๒๘๘. 
            

๔๐
 ประมวลกฎหมายอาญา,มาตรา๓๐๐. 

 



๑๐๗ 

 

             กระท าโดยประมาท ได้แก่ กระท าความผิด มิใช่โดยเจตนา แต่กระท า โดยปราศจาก ความ
ระมัดระวัง ซึ่ง บุคคล ในภาวะเช่นนั้น จักต้องมี ตาม วิสัย และ พฤติการณ์ และ ผู้กระท า อาจใช้
ความระมัดระวัง เช่นว่านั้นได้ แต่ หาได้ใช ้ให้เพียงพอไม ่

                  ตัวอย่าง  แดงขับรถประมาท เกือบจะชนขาว ต ารวจเห็นเหตุการณ์ จึงกระโดดไปกระชาก
แขนขาว โดยรู้ว่าขาวอาจได้รับบาดเจ็บ ท าให้กระดูกข้อมือของนายขาว บวม ต้องเข้าเฝือก ๓๐ วัน 
ต ารวจถูกล้อรถทับขาบาดเจ็บ / ต ารวจไม่ผิดฐานท าอันตรายสาหัส เพราะท าด้วยความจ าเป็น
พอสมควรแก่เหตุ ม ๖๗ (๒) / แดงผิดฐานกระท าโดยประมาท เป็นเหตุให้ต ารวจได้รับอันตรายแก่
กาย ม ๓๙๐ และผิดฐานกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ขาวได้รับอันตรายสาหัส ม ๓๐๐ (การขับรถ
ประมาท เป็นผลโดยตรงให้ขาวบาดเจ็บสาหัส และการที่ต ารวจกระโดดเข้าช่วยขาวนั้น เป็นเหตุ
แทรกแซงโดยบุคคลภายนอก ที่ไม่ตัดความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล แดงยังคงต้องรับผิดต่อขาว ที่
ขาวบาดเจ็บสาหัส) 
             ค าพิพากษาฎีกา ที่ ๗๒๑๓/๒๕๔๐ จ าเลยที่ ๑ ขับรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกอ้อยเป็น
จ านวนมากล้นท้ายรถออกมา ท าให้ผู้ขับรถตามหลังมาในบางช่วงบางระยะไม่เห็นไฟท้ายรถคันที่
จ าเลยที่ ๑ ขับเพราะส่วนเกินของล าอ้อยที่บรรทุกมาบังไฟหมด จ าเลยที่ ๑ ไม่ติดโคมไฟสีแดงตามที่
กฎหมายบังคับไว้เป็นเหตุให้จ าเลยที่ ๒ ขับรถจักรยานยนต์ตามหลังมามองไม่เห็นท้ายรถบรรทุกที่
จ าเลยที่ ๑ ขับ  ท าให้รถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนท้ายรถและจ าเลยที่ ๒ ได้รับอันตรายสาหัส ถือว่า
จ าเลยที่ ๑ ประมาทเลินเล่อ มีความผิดฐานกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้จ าเลยที่ ๒ ได้รับอันตราย
สาหัส 
             ค าพิพากษาฎีกาที่๗๗๘/๒๕๓๒ แม้พนักงานอัยการจะ ได้ฟูองขอให้ลงโทษ ส. ลูกจ้างของ 
โจทก์และจ าเลยที่ ๑ ฐานขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัส และ
รถยนต์ทั้งสองคันเสียหาย ตาม ป.อ. มาตรา ๓๐๐ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓, 
๑๕๗ และ ศาลพิพากษาลงโทษ ส. แต่ยกฟูองจ าเลยที่ ๑ ก็ตาม เมื่อโจทก์ ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจาก
มูลกรณีรถชนกัน และในข้อหา ความผิดต่อ พ.ร.บ. จราจร ทางบก โจทก์ก็ไม่ใช่ผู้เสียหายที่มี อ านาจ
ฟูองหรือขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการได้ พนักงานอัยการจึงไม่อยู่ในฐานะฟูองคดีอาญา
แทนโจทก์ ผล แห่งค าพิพากษาคดีอาญาจึงไม่ผูกพันโจทก์ซึ่งฟูองคดีแพ่งว่า จ าเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกจ้าง
จ าเลยที่ ๒ ขับรถยนต์ใน ทางการที่จ้างโดยประมาทชนรถยนต์ของโจทก์ที่ ส. ลูกจ้าง โจทก์เป็นผู้ขับ 
เพราะโจทก์ไม่ใช่คู่ความรายเดียวกัน จึง ต้องฟังข้อเท็จจริงในคดีแพ่งใหม ่
              
       ๔.๕ เห็นผู้อื่นตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิต 
            มาตรา ๓๗๔  ผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิต ซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัว
อันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น แต่ไม่ช่วยตามความจ าเป็น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ๔๑ 

                 ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ อธิบายว่า ความผิดตามมาตรานี้ ไม่เป็นการไม่กระท า ไม่ใช่
หน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องกระท าเพื่อปูองกันผลมิให้ตายตามมาตรา ๕๙ วรรคท้าย ฉะนั้น ถ้าไม่ช่วย

                                                            

        ๔๑ประมวลกฎหมายอาญา,มาตรา๓๗๔. 



๑๐๘ 

 

แล้ว เกิดมีความตาย ผู้ไม่ช่วยไม่มีความผิดฐานฆ่าคน และความผิดตามมาตรานี้ไม่ต้องมีผล ฉะนั้นการ
ที่ไม่ช่วยจะตายหรือจะรอดไม่ส าคัญ และการละเว้นไม่ช่วยตามความจ าเป็นต้องเป็นการกระท าโดย
เจตนา ถึงแม้การที่ควรจะช่วยหรือไม่ โดยไม่ต้องมีเจตนาในส่วนนั้นก็ตาม  

                “อันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น” กฎหมายมิได้ก าหนดว่าถึงขนาดไหน กฎหมายไม่ได้บังคับให้
ผู้ใดต้องเสี่ยงภัยเพื่อช่วยบุคคลอื่น จึงต้องวินิจฉัยตามความรู้สึกของคนทั่วไปว่า ควรกลัวอันตรายแก่
ผู้กระท าหรือควรเสี่ยงต่ออันตรายนั้นหรือไม่ 

                ตัวอย่าง   แดง ด า และเขียว เสพสุรา แล้วพายเรือกลับบ้านด้วยกัน เกิดทะเลาะกัน นายด า
ใช้พายตีนายแดง มีบาดแผลและเรือล่ม นายด า และนายเขียวว่ายน้ าได้ นายแดงจมน้ า โดยนายด า
และเขียวรู้ว่าแดงว่ายน้ าไม่เป็น ตามตัวอย่างไม่ได้ความว่าเรือล่มเพราะเหตุตีกัน กรณีตัวอย่างนายด า
ผิดตามมาตรา ๒๙๕ ส่วนนายเขียวไม่ผิดตามมาตรา ๓๗๔ เพราะไม่ปรากฏว่า สามารถช่วยได้แต่ไม่
ช่วย 

 
       ๔.๖  ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
             มาตรา ๓๙๐ ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้น เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่
กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ๔๒ 
             กฎหมายมาตรามาตรา ๓๙๐เกี่ยวพันกับมาตรา ๒๙๑ ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดกระท าโดย
ประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท   มาตรา ๒๙๕ ผู้ใดท าร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและมาตรา ๓๐๐ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

                 การฝุาฝืนกฎหมายแล้วเกิดกระท าผิดขึ้นจะถือว่ากระท าผิดโดยประมาทนั้นค าพิพากษาฎีกา
ที่ ๙๓๑/๒๔๘๔ วางหลักว่า การกระท าอันเป็นการฝุาฝืนกฎหมายต้องเป็นเรื่องในสภาพความผิด
โดยตรง และค าพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๖๑/๒๔๙๙ วางหลักว่าการฝุาฝืนกฎหมายอันจะถือได้ว่าเป็นการ
กระท าโดยประมาท ตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา ๔๓ นั้น ต้องได้ความว่าเนื่องจากการกระท า
ฝุาฝืนกฎหมายนั้น เป็นเหตุให้เกิดการกระท าความผิดนั้นด้วย เช่นกฎหมายบังคับให้จุดโคมไฟรถใน
เวลาเดินรถกลางคืนจ าเลยไม่จุดโคมไฟรถจึงโดนผู้อื่นเพราะมืดมองไม่เห็นต้องถือว่าจ าเลยประมาท 
แต่กรณีขับรถยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่นั้นเกี่ยวกับความสามารถของตัวบุคคลผู้ขับขี่ถ้าผู้ขับขี่มี
ความสามารถและเหตุที่ชนกันไม่ได้เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่เพียงไม่มีใบอนุญาตให้ขับขี่
เท่านั้น ไม่ท าให้เป็นความผิดฐานประมาท 

                  ตัวอย่าง ค าพิพากษาฎีกาที่ ๔๙๑/๒๕๐๗ รถยนต์โดยสารสองคันแล่นตามกันมา คันหนึ่ง
ขอทางจะแซงขึ้นหน้าคันหน้าไม่ยอมกลับเร่งความเร็วรถทั้งสองคันจึงแล่นด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนดในถนนซึ่งแคบและเป็นทางโค้งรถคันหลังเฉี่ยวกับรถยนต์บรรทุกซึ่งจอดข้างทางแล้ว

                                                            

            
๔๒

 ประมวลกฎหมายอาญา,มาตรา๓๙๐. 



๑๐๙ 

 

เซไปประทะรถยนต์คันหน้าที่แข่งกันมาตกถนนพลิกคว่ าคนโดยสารได้รับอันตรายถึงสาหัสและไม่
สาหัสต้องถือว่าคนขับรถทั้งสองคันประมาท 
             ค าพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๗/๒๕๐๖ ผู้ที่ขับรถยนต์หลีกรถที่จอดอยู่ขึ้นไปทางขวากินทางของ
รถฝุายที่สวนมานั้น ตามวิสัยจะต้องเป็นฝุายใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ มิฉะนั้นอาจถือได้ว่าเป็น
การเสี่ยงภัยของตนเอง จ าเลยขับรถบรรทุกหลีกรถที่จอดอยู่ไปทางขวาปิดทางรถที่ก าลั งลงสะพาน
สวนมาข้างหน้าโดยมิได้ชลอความเร็ว ท าให้ผู้ขับขี่สวนมาไม่สามารถแก้ไขอย่างอื่นได้นอกจากห้ามล้อ
ทันทีเป็นเหตุให้รถที่สวนมาเสียหลักไถลเอาข้างไปชนรถจ าเลยเกิดอันตรายแก่รถและผู้ที่นั่งมาจ าเลย
ผิดฐานขับรถโดยประมาท 

                  ค าพิพากษาฎีกาที่ ๔๙๑/๒๕๐๗ รถยนต์โดยสารสองคันแล่นตามกันมา คันหนึ่งขอทางจะ
แซงขึ้นหน้า คันหน้าไม่ยอมกลับเร่งความเร็วรถทั้งสองคันจึงแล่นด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนดในถนนซึ่งแคบและเป็นทางโค้งรถคันหลังเฉี่ยวกับรถยนต์บรรทุกซึ่งจอดข้างทางแล้วเซไปประ
ทะรถยนต์คันหน้าที่แข่งกันมาตกถนนพลิกคว่ าคนโดยสารได้รับอันตรายถึงสาหัสและไม่สาหัสต้องถือ
ว่าคนขับรถทั้งสองคันประมาท 
 
๕. สิทธิตามกฎหมายจราจรของคนขี่จักรยาน 
 
       การศึกษาวิจัยหัวข้อสิทธิตามกฎหมายจราจรของคนขี่จักรยานเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับคนขี่
จักรยานตลอดจนผู้ใช้ถนนเป็นเส้นทางสัญจรการเข้าใจถึงสิทธิตามกฎหมายจราจรโดยศึกษาเป็น
ประเด็นหัวข้อดังต่อไปนี ้
 
        ๕.๑ บทนิยาม 
             มาตรา๔ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม๔๓ 

(๑) "การจราจร" หมายความว่า การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูงขี่ หรือไล่
ต้อนสัตว ์

(๒) "ทาง" หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถ ประจ าทาง ไหล่ทาง ทาง
เท้า ทางข้าม ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทาง โค้ง และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้
หมายความรวมถึงทางส่วน บุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรหรือที่เจ้าพนักงาน
จราจร ได้ประกาศให้เป็นทางตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ 

(๓) "ทางเดินรถ" หมายความว่า พื้นที่ที่ท าไว้ส าหรับการเดินรถไม่ว่า ในระดับพื้นดิน ใต้ 
หรือเหนือพื้นดิน 

(๔) "ช่องเดินรถ" หมายความว่า ทางเดินรถที่จัดแบ่งเป็นช่องส าหรับ การเดินรถ โดย
ท าเครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวแบ่งเป็นช่องไว ้

                                                            

            
๔๓

 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒,มาตรา๔. 



๑๑๐ 

 

(๕) "ช่องทางเดินรถประจ าทาง" หมายความว่า ช่องเดินรถที่ก าหนด ให้เป็นช่องเดินรถ
ส าหรับรถโดยสารประจ าทาง หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ประเภทที่อธิบดีก าหนด 

(๖) "ช่องทางเดินรถทางเดียว" หมายความว่าช่องเดินรถใดที่ก าหนด ให้ผู้ขับขี่ไปใน
ทิศทางเดียวกันตามเวลาที่เจา้พนักงานจราจรก าหนด 

(๗) "ขอบทาง" หมายความว่า แนวริมของทางเดินรถ 
(๘) "ไหล่ทาง" หมายความว่า พื้นที่ที่ต่อจากขอบทางออกไปทางด้าน ข้างซึ่งยังมิได้

จัดท าเป็นทางเท้า 
(๙) "ทางร่วมทายแยก" หมายความว่า พื้นที่ที่ทางเดินรถต้ังแต่สอง สายตัดผ่านกัน รวม

บรรจบกัน หรือติดกัน 
(๑๐) "วงเวียน" หมายความว่า ทางเดินรถที่ก าหนดให้รถเดินรอบ เครื่องหมายจราจร

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นในทางร่วมทางแยก 
(๑๑) "ทางเท้า" หมายความว่า พื้นที่ที่ท าไว้ส าหรับคนเดิน ซึ่งอยู่ข้าง ใดข้างหนึ่งของ

ทาง หรือทั้งสองข้างของทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่ง ใช้เป็นส าหรับคนเดิน 
(๑๒) "ทางข้าม" หมายความว่า พื้นที่ที่ไว้ส าหรับให้คนเดินเท้าข้ามทาง โดยท า

เครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไว้บนทางและให้หมาย ความรวมถึงพื้นที่ที่ท าให้คนเดิน
เท้าข้ามไม่ว่าในระดับใต้หรือเหนือพ้ืนดินด้วย 

(๑๓) "เขตปลอดภัย" หมายความว่า พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมาย แสดงไว้ให้เห็น
ได้ชัดเจนทุกเวลา ส าหรับให้คนเดินเท้าที่ข้างทางหยุดรอหรือ ให้คนที่ขึ้นหรือลงรถหยุดรอก่อนจะข้าม
ทางต่อไป 

(๑๔) "ที่คับขัน" หมายความว่า ทางที่มีการจราจรพลุกพล่านหรือมีสิ่ง กีดขวาง หรือใน
ที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าอาจเกิดอันตราย หรือ ความเสียหายแก่รถหรือคนได้ง่าย 

(๑๕) "รถ" หมายความว่า ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟ และรถราง 
(๑๖) "รถยนตร์" หมายความว่ารถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยก าลัง เครื่องยนต์ 

ก าลังไฟฟูาหรือพลังงานอื่น ยกเว้นรถที่เดินบนราง 
(๑๗) "รถจักรยานยนตร์" หมายความว่า รถที่เดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟูา หรือ

พลังงานอ่ืน และมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีก ไม่เกินหนึ่งล้อ 
(๑๘) "รถจักรยาน" หมายความว่า รถที่เดินด้วยก าลังของผู้ขับขี่ที่มิใช่ เป็นการลากเข็น 
(๑๙) "รถฉุกเฉิน"หมายความว่ารถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการ บริหาร

ส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรถอื่นที่ได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือให้ใช้เสียง สัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่
จะก าหนดให ้

(๒๐) "รถบรรทุก" หมายความว่า รถยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของหรือสัตว์ 
(๒๑) "รถบรรทุกคนโดยสาร" หมายความว่า รถยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ บรรทุกคน

โดยสารเกินเจ็ดคน 



๑๑๑ 

 

(๒๒) "รถโรงเรียน" หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที่โรงเรียน ใช้รับส่งนักเรียน 
(๒๓) "รถโดยสารประจ าทาง" หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที่ เดินตามทางที่

ก าหนดไว้ และเรียกเก็บค่าโดยสารเป็นรายคนตามอัตราที่ วางไว้เป็นระยะทางหรือตลอดทาง 
(๒๔) "รถแท็กซี่" หมายความว่า รถยนตร์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกินเจ็ดคน 
(๒๕) "รถลากจูง" หมายความว่า รถยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ส าหรับลาก จูงรถหรือ

เครื่องมือการเกษตรหรือเครื่องมือการก่อสร้าง โดยตัวรถนั้นเอง มิได้ใช้ส าหรับบรรทุกคนหรือสิ่งของ 
(๒๖) "รถพ่วง" หมายความว่า รถที่เคลื่อนที่ไปโดยใช้รถอ่ืนลากจูง 
(๒๗) "มาตรแท็กซี่" หมายความว่า เครื่องแสดงอัตราและค่าโดยสาร ของรถแท็กซี่โดย

อาศัยเกณฑ์ระยะทางหรือเวลาการใช้รถแท็กซี่หรือโดย อาศัยทั้งระยะทางและเวลาการใช้รถแท็กซี่ 
(๒๘) "ผู้ขับขี่" หมายความว่า ผู้ขับรถ ผู้ประจ าเครื่องอุปกรณ์การขนส่ง ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการขนส่ง ผู้ลากเข็นยานพาหนะ 
(๒๙) "คนเดินเท้า" หมายความว่าคนเดินและให้รวมตลอดถึงผู้ใช้เก้าอี้ ล้อส าหรับคน

พิการหรือรถส าหรับเด็กด้วย 
(๓๐) "เจ้าของรถ" หมายความรวมถึงผู้มีรถไว้ในครอบครองด้วย 
(๓๑) "ผู้เก็บค่าโดยสาร" หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการเก็บค่า โดยสารและผู้ดูแล

คนโดยสารที่อยู่ประจ ารถบรรทุกคนโดยสาร 
(๓๒) "ใบอนุญาตขับขี่" หมายความว่าใบอนุญาตขับรถยนตร์ตามกฎหมาย ว่าด้วย

รถยนตร์ ใบอนุญาตส าหรับคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วย
ล้อเลื่อน และใบอนุญาตผู้ประจ าเครื่อง อุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง 

(๓๓) "สัญญาณจราจร" หมายความว่า สัญญาณใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงด้วย ธงไฟ ไฟฟูา 
มือ แขน เสียงนกหวีด หรือด้วยวิธีอื่นใด ส าหรับให้ผู้ขับขี่ คน เดินเท้าหรือคนที่จูงขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ 
ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น 

(๓๔) "เครื่องหมายจราจร" หมายความว่า เครื่องหมายใด ๆ ที่ได้ติด ตั้งไว้หรือท าให้
ปรากฏในทางส าหรับให้ผู้ขับขี ่คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี ่หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น 

(๓๕) "รัฐมนตรี" หมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓๖) "อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมต ารวจ 
(๓๗) "เจ้าพนักงานจราจร" หมายความว่า ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรซึ่งรัฐมนตรี

แต่งต้ังให้ เป็นเจ้าพนักงานจราจร 
(๓๘) "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ต ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุม การจราจร 
(๓๙) "อาสาจราจร" หมายความว่า ผู้ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตร อาสาจราจร และ

ได้รับแต่งตั้งจากอธิบดีให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานเจ้าหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๔๐) "ผู้ตรวจการ" หมายความว่า ผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยการ ขนส่งทางบก
และผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
               *หมายเหตุ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉ.๖) พ.ศ.๒๕๔๒ 



๑๑๒ 

 

             มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ ตาม พระราชบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจแต่งตั้ ง เจ้าพนักงานจราจรกับออกกฎ กระทรวงก าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
       ๕.๒ กฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยาน 
             กฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานตามพ.ร.บ.จราจรทางบก ๒๕๒๒ อยู่ในมาตรา 
๗๙-๘๔ ลักษณะ ๑๐ ว่าด้วยรถจักรยาน๔๔  
             ๕.๒.๑ ทางจักรยาน 
                     มาตรา ๗๙ ทางใดที่ได้จัดไว้ส าหรับรถจักรยาน ผู้ขับขี่รถจักรยาน ต้องขับในทางนั้น 
                     มาตรา ๗๙ บัญญัติว่า ทางใดที่ได้จัดท าไว้ส าหรับรถจักรยาน ผู้ขับขี่รถจักรยานต้อง
ขับขี่ในทางนั้นและ ตามมาตรา ๑๔๗  หากผู้ใดฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท ทางใดจะเป็นทาง
เฉพาะของจักรยานนั้น “เจ้าพนักงานจราจร” จะเป็นผู้ก าหนด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มี “ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที ่๓๘๗/๒๕๔๑”๔๕ ก าหนดให้ 
                       ๑. อธิบดีกรมต ารวจ เป็นเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร   
                       ๒. ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล ผู้บังคับการต ารวจจราจร เป็นเจ้าพนักงานจราจร
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
                       ๓. ผู้บัญชาการต ารวจสอบสวนกลางผู้บังคับการต ารวจทางหลวงเป็นเจ้าพนักงาน
จราจรในเขตพ้ืนที่ทางหลวงที่รับผิดชอบทั่วราชอาณาจักร  
                       ๔. ผู้บัญชาการต ารวจภูธรเป็นจราจร เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตอ านาจ
รับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองแต่ละต ารวจภูธรภาค 
                       ๕. ผู้บังคับการต ารวจจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตอ านาจรับผิดชอบและ
เขตพ้ืนที่การปกครองแต่ละต ารวจภูธรจังหวัด 
                       ๖. ผู้บังคับการต ารวจน้ าผู้ก ากับการ๑และรองผู้ก ากับการแผนก๒กองก ากับการ๑
กองต ารวจน้ าเป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
                       ๗. ผู้บังคับการกองต ารวจรถไฟผู้ก ากับการ๑ผู้ก ากับการ๒รองผู้ก ากับการ๑แผนก
๑กองก ากับการ๑และสารวัตรแผนก๑กองกับกับการ๒ต ารวจรถไฟเป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 
                       ๘. ผู้ก ากับการและสารวัตรในกองต ารวจทางหลวงเป็นเจ้าพนักงานจราจรเฉพาะ
ในเขตพื้นที่ทางหลวงที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
               ๙. หัวหน้าสถานีต ารวจทุกแห่ง รองผู้ก ากับการ  งานที่๑ งานที่ ๒ งานที่ ๓ งาน
ที่ ๔ กองก ากับการ ๒ กองบังคับการต ารวจจราจร เป็นเจ้าพนักงานจราจร เฉพาะตามความในมาตรา 
๑๙ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๔๒  มาตรา๑๔๓  มาตรา  ๑๔๓ ทวิ และมาตรา ๑๔๔  

                                                            

            
๔๔

 พระราชบญัญัติจราจรทางบก ๒๕๒๒ ,มาตรา ๗๙-๘๔. 
        ๔๕“ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที ่๓๘๗/๒๕๔๑” 



๑๑๓ 

 

แห่งพระราชบัญญัติจราจร ทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ในเขตอ านาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การ
ปกครองของแต่ละสถานีต ารวจ 
      ๑๐. ผู้ก ากับ ๑ ผู้ก ากับ ๒ และผู้ก ากับการ ๕ กองบังคับการต ารวจจราจร เป็น
เจ้าพนักงานจราจรในเขตอ านาจรับผิดชอบ 
                ๑๑. ผู้ก ากับการ  สารวัตรงานที่ ๒ งานที่ ๓ งานที่ ๔ ฝุายปฏิบัติการพิเศษ
การจราจร กองบังคับการต ารวจจราจร เป็นเจ้าพนักงานจราจรเฉพาะตามความในมาตรา ๑๔๒ แห่ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ในเขตอ านาจรับผิดชอบ 
              ๑๒. ผู้ก ากับการ สารวัตรงานที่ ๓ กองก ากับการอ านวยการ กองบังคับการ
ต ารวจจราจร เป็นพนักงานจราจรเฉพาะตามความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ สารวัตรในกองก ากับการ ๒ สารวัตรในกองก ากับการ ๒ 
สารวัตรงานที่ ๒ สารวัตรในกองก ากับการ ๑ สารวัตรในกองก ากับการ ๒ สารวัตรงานที่ ๒ และ
สารวัตรงานที่ ๓ กองก ากับการ ๕ กองบังคับการต ารวจจราจร เป็นเจ้าพนักงานจราจรเฉพาะตาม
ความในมาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๓ ทวิ และมาตรา ๑๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ในเขตอ านาจรับผิดชอบ 
 ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงผู้รักษาการในต าแหน่ง ผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในต าแหน่งดังกล่าวแล้ว ทุกต าแหน่งด้วย 
   ข้อบังคับพนักงานจราจรเกี่ยวกับทางจักรยานนั้น เห็นจะมีแต่๔๖ “ข้อบังคับเจ้าพนักงาน
จราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการก าหนดช่องทางเดินรถส าหรับจักรยาน พ.ศ.๒๕๕๓” ซึ่ง
ก าหนดช่องทางเดินรถเฉพาะส าหรับเดินรถจักรยาน โดยมีความกว้างของช่องทาง ๑ เมตร ๒๐ 
เซนติเมตร ได้แก่บริเวณ ถนนหน้าพระลาน เฉพาะฝั่งด้านถนนมหาราชมุ่งหน้าถนนหน้าพระธาตุ ถนน
หน้าพระธาตุ เฉพาะฝั่งด้านถนนหน้าพระลานมุ่งหน้าถนนราชินี ถนนราชินี เฉพาะฝั่งด้านถนนหน้า
พระธาตุมุ่งหน้าถนนพระอาทิตย์และถนนพระอาทิตย์ เฉพาะฝั่งด้านถนนราชินีมุ่งหน้าถนนพระสุเมรุ 
             แต่เส้นทางดังกล่าวไม่เช่ือมโยงจนท าให้ผู้ต้องการใช้จักรยานสามารถใช้งานได้ ซึ่งถึงเวลาที่
จะจัดเส้นทางจักรยานเพื่อให้ผู้ต้องการใช้จักรยานสามารถใช้ งานได้จริง ส่วนทางอื่นๆนอกจากนี้ที่
กรุงเทพมหานครท าไว้ ๓๐ กว่าเส้นทาง เป็นแค่ทางที่ท าไว้อ านวยความสะดวกให้จักรยาน แต่ไม่ได้มี
ผลและสภาพบังคับตามกฎหมายแต่อย่างใด 
             ๕.๒.๒ อุปกรณ์หลักส าหรับจักรยานที่ใช้ในทางเดินรถ 
                      มาตรา ๘๐ รถจักรยานที่ใช้ในทางเดินรถ ไหลท่างหรอืทางที่จัดไว้ ส าหรับ
รถจักรยาน ผูข้ับขี่รถจักรยานต้องจัดให้มี 
                (๑) กระดิ่งที่ให้เสียงสัญญาณได้ยินได้ ในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 
                                 (๒) เครื่องห้ามที่ใช้การได้ดีเมื่อใช้สามารถท าให้รถจักรยานหยุดได้ทันที 
                (๓) โคมไฟติดหน้ารถจักรยานแสงขาวไม่น้อยกว่าหนึ่งดวง ที่ให้แสงไฟ 

                                                            

        ๔๖สิรินาฏ ศิริสุนทร. (๒๕๕๗). Car Free Day ขอเส้นทางจักรยาน.[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : 
www.bangkokbiznews.com.[กันยายน,๒๕๕๗]. 



๑๑๔ 

 

ส่องตรงไปข้างหน้าเห็นพ้ืนทางได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าสิบห้าเมตร และ อยู่ในระดบัต่ ากว่า
สายตาของผู้ขับขี่ซึ่งขับรถสวนมา 

                (๔) โดยไฟติดท้ายรถจักรยานแสงแดงไม่น้อยกว่าหนึ่งดวง ที่ให้แสง สว่าง
ตรงไปข้างหลังหรือติดวัตถุสะท้อนแสดงสีแดงแทน ซึ่งเมื่อถกูส่องให ้มีแสงสะท้อน  
              ๕.๒.๓ การเปิดไฟหนา้ของจักรยาน   
                      มาตรา ๘๑ ในเวลาต้องเปิดไฟตาม มาตรา ๑๑ หรือ มาตรา ๖๑ ผู้ขับขี ่
รถจักรยานอยู่ในทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที่จัดท าไว้ส าหรับรถจักรยาน ต้องจุดโคมไฟแสงขาว
หน้ารถเพ่ือให้ผู้ขับขี่หรือคนเดินเท้า ซึ่งขับรถหรือ เดินสวนสามารถมองเห็นรถ  
                      ตามมาตรามาตรา ๘๑ ในเวลาต้องเปิดไฟตาม มาตรา ๑๑ หรือ มาตรา ๖๑                 
โดยมาตรา๑๑ หรือ มาตรา ๖๑มีเนื้อความดังนี้ 
                      มาตรา ๑๑ ใน เวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวาง
ในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางต้องเปิดไฟ หรือ
ใช้แสงสว่างตามประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
                      มาตรา ๖๑ ใน เวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ขับขี่จะมองเห็นรถที่จอดในทางเดิน
รถได้ โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรผู้ขับขี่ซึ่งจอดรถในทาง เดินรถหรือไหล่ทาง
ต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
                      กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔๗  ( พ.ศ. ๒๕๒๒ ) ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก 
พ.ศ.๒๕๒๒ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๖๑  แห่ง  พ.ร.บ.จราจรทาง
บก พ.ศ.๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ ดังต่อไปนี ้  
                         ข้อ ๑ รถทุกชนิดที่อยู่ในความควบคุมของกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกต้อง
มีโคมไฟตาม ประเภทและลักษณะที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก   
                        ข้อ ๒ รถยนต์ต้องมีโคมไฟหน้ารถและโคมไฟท้ายรถและมีรายการดังต่อไปน้ี 
                              (๑)  โคมไฟหน้ารถมี ๓ ประเภท  คือ  
                                  (ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล  ให้ติดหน้ารถข้างละหนึ่งดวง  สูงจากพื้นทางราบ
ถึงจุดศูนย์กลางดวงโคมไฟไม่น้อยกว่า  ๐.๖๐  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๑.๓๕  เมตร โคมไฟทั้งสองข้างอยู่
ระดับเดียวกัน  ใช้ไฟแสงสีขาวมีก าลังไฟเท่ากันไม่เกินดวงละ  ๕๐  วัตต์  มีแสงสว่างให้เห็นพื้นทางได้
ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า ๑๐๐  เมตร ศูนย์รวมแสงต้องไม่สูงกว่าแนวขนานพื้นทางราบ และไม่เฉไป
ทางขวา  
                                  (ข) โคมไฟแสงพุ่งต่ า ให้ติดหน้ารถข้างข้างละหนึ่งดวง  สูงจากพื้นราบถึง
จุดศูนย์กลางดวงโคมไฟไม่น้อยกว่า   ๐.๖๐  เมตร   แต่ไม่เกิน   ๑.๓๕  เมตร  โคมไฟทั้งสองข้างต้อง
อยู่ในระดับเดียวกัน  ใช้ไฟแสงสีขาวมีก าลังไฟเท่ากันไม่เกินดวงละ  ๕๐ วัตต์  มีแสงสว่างให้เห็นพื้น
ทางชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า  ๓๐   เมตร ศูนย์รวมแสงต้องอยู่ต่ ากว่าแนวขนานกับพื้นทางราบไม่
น้อยกว่า ๒ องศา  หรือ  ๐.๒๐  เมตร ในระยะ ๗.๕๐  เมตร และไม่เฉไปทางขวา 

                                                            

            
๔๗
ท่ีกฎกระทรวงฉบบัท่ี๒ พ.ศ.๒๕๒๒ ออกตามความในพระราชบญัญตัิจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
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๑๑๕ 

 

                                  (ค) โคมไฟเล็ก ให้ติดหน้ารถอย่างน้อยข้างละหนึ่งดวง  โดยให้อยู่ทางริม
สุด แต่จะล้ าเข้ามาได้ไม่เกิน  ๐.๔๐  เมตร โคมไฟทั้งสองข้างต้องอยู่ในระดับเดียวกัน ใช้ไฟแสงขาว
หรือแสงเหลืองมีก าลังไฟเท่ากันไม่เกินดวงละ ๑๐ วัตต์ และต้องมีแสงสว่างสามารถมองเห็นได้จาก
ระยะไม่น้อยกว่า ๑๕๐  เมตรโคมไฟแสงพุ่งไกล โคมไฟแสงพุ่งต่ าและโคมไฟเล็กจะรวมอยู่ในดวง
เดียวกันก็ได้ 
                    บทก าหนดโทษ มาตรา ๑๔๘  ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
                    ค าพิพากษาศาลฎีกาที่๗๗๐๕/๒๕๔๙๔๘ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา 
๑๑ และมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง ประสงค์ที่จะลงโทษผู้ขับรถในทางในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะ
มองเห็น โดยไม่เปิดโคมไฟให้แสงสว่าง และลงโทษผู้ขับรถในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล
หรือทรัพย์สินของ ผู้อื่นแล้วไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามสมควร และพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้ง
เหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที หาใช่กรณีประสงค์จะลงโทษผู้ขับรถที่จอดรถอยู่ไม่ จ าเลย
กระท าโดยประมาทจอดรถยนต์บนถนนกีดขวางทางจราจร ทั้งไม่ได้เปิดโคมไฟให้แสงสว่าง เพื่อแสดง
ว่ามีรถยนต์จอดอยู่ เป็นเหตุให้ผู้ตายและผู้เสียหายซึ่งขับรถจักรยานยนต์และซ้อนท้ายกนัมาชนท้าย 
รถยนต์ของจ าเลย แล้วจ าเลยหลบหนีไป การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร
ทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๑, ๑๔๘ และมาตรา ๗๘, ๑๖๐ ตามที่โจทก์ฟูอง ทั้งโจทก์ไม่ได้บรรยาย
ฟูองว่าจ าเลยขับรถโดยมีเครื่องอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน ที่ศาลชัน้ต้นปรับบทลงโทษจ าเลยตาม พ.ร.บ.
จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖ วรรคสอง ตามที่โจทก์ขอมาท้ายฟูองด้วยจึงไม่ถูกต้อง แม้จ าเลย
ให้การรับสารภาพ ศาลก็ไม่อาจลงโทษจ าเลยตามบทบัญญัติดังกล่าวได้ ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จ าเลยมิได้ยกขึ้นฎีกา ศาลฎีกาก็มีอ านาจยกขึ้นวินิจฉัย 
และแก้ไขใหถ้กูต้องได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๘๕ วรรคหนึง่, ๑๙๕ วรรคสอง, ๒๑๕ และ ๒๒๕ 
             ๕.๒.๔ ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถไหล่ทาง 
                     มาตรา ๘๒ ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดิน รถไหล่
ทาง หรือทางที่จัดท าไว้ส าหรับรถจักรยานให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจ า
ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ ต้องขับขี่รถ จักรยานให้ชิดช่องเดินรถประจ าทางนั้น                      
             ๕.๒.๕ ข้อห้ามส าหรับผู้ขี่จักรยาน 
                     มาตรา ๘๓ ในทางเดินรถไหล่ทางหรือทางที่จัดท าไว้ส าหรับรถจักรยาน ห้ามมิให้ผู้
ขับขี่รถจักรยาน 
              (๑) ขับโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ 
ทรัพย์สิน 
              (๒) ขับโดยไม่จับคันบังคับรถ 
                              (๓) ขับขนานกันเกินสองคัน เว้นแต่ขับในทางที่จัดไว้ส าหรับรถจักรยาน 

              (๔) ขับโดยนั่งบนที่อื่นมิใช่อานที่จัดไว้เป็นที่นั่งตามปกติ 
                                                            

        ๔๘ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม.(๒๕๕๗). ฎีกาเฉพาะเรื่อง.[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : 
www.library.coj.go.th.[กันยายน,๒๕๕๗]. 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.library.coj.go.th%2F&ei=yOz7U9ukCcmzuASuvIKQBw&usg=AFQjCNErNEKYXik5Bg8-tijgtOEpvFrtsw&bvm=bv.73612305,d.c2E


๑๑๖ 

 

              (๕) ขับโดยบรรทุกบุคคลอื่น เว้นแต่รถจักรยานสามล้อส าหรับบรรทุกคน 
ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานจราจรก าหนด 

              (๖) บรรทุก หรือถือสิ่งของหรือของใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง การ
จับคันบังคับรถหรืออันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

              (๗) เกาะหรือพ่วงรถอื่นที่ก าลังแล่นอยู ่ 
             ๕.๒.๖ ผู้ขับขี่จักรยานปฏิบัติตาม  พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ โดยอนุโลม 
                     มาตรา ๘๔ เว้นแต่บทบัญญัติในลักษณะนี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้ ผู้ขับขี่
รถจักรยานปฏิบัติตาม มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ 
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ 
มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ 
มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ 
มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ (๒) มาตรา ๗๘ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๗ และ มาตรา ๑๓๓ 
ด้วยโดยอนุโลม 
             มาตรา ๘๔ ก าหนดให้ผู้ขับขี่จักรยานขี่รถจักรยานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องตาม 
พ.ร.บ. จราจรทางบกพ.ศ.๒๕๒๒โดยอนุโลมตามมาตราดังต่อไปนี้ มาตรา ๒๑-๒๖ อยู่ในลักษณะ ๒ 
สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร มาตรา ๓๒-๔๓ อยู่ในลักษณะ ๓ การใช้ทางเดินรถว่าด้วย
หมวด ๑ การขับรถ  มาตรา ๔๕-๔๙ หมวด ๒ ว่าด้วยการขับแซงและผ่านขึ้นหน้า มาตรา ๕๐-๕๓
หมวด ๓ ว่าด้วยการออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถมาตรา ๕๕-๖๔หมวด ๔ว่าด้วยการหยุดรถ
และจอดรถ มาตรา๖๙-๗๐ลักษณะ ๔ ว่าด้วยการใช้ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจ าทาง มาตรา
๗๑-๗๔ ลักษณะ ๖ว่าด้วย การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน มาตรา๗๖ลักษณะ ๗ว่าด้วย
รถฉุกเฉิน๗๘ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๗ และ มาตรา ๑๓๓ ลักษณะ ๙ ว่าด้วยอุบัติเหต ุ
 
       ๕.๓ การสวมหมวกกันน็อกของผู้ขับขี่จักยาน 
             มาตรา ๑๒๒ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนตร์ และคนโดยสารรถจักรยานยนตร์ ต้องสวมหมวกที่
จัดท าขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อปูองกันอันตรายในขณะขับขี่และ โดยสารรถจักรยานยนตร์ ทั้งนี้เฉพาะท้องที่
ที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
              ความในวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดห้าปีนับแต่วันที่พระราช บัญญัตินี้ใช้
บังคับ 
     ลักษณะและวิธกีารใช้หมวกเพื่อปูองกันอันตรายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
     บทบัญญัติตาม มาตรา นี้ มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับถือ
ลัทธิศาสนาอื่นใดที่ใช้ผ้าโพกศีรษะตามประเพณีนิยมนั้น หรือ บุคคลใดที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 
๖. สิทธขิองคนขี่จักรยานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
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๑๑๗ 

 

       เนื่องจากปรากฏว่าอุบัติเหตุอันเกิดจากรถได้ทวีจ านวนขึ้นในแต่ละปี  เป็นเหตุให้มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก โดยผู้ประสบภัยดังกล่าวไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับจริง และหากผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิทางแพ่ง
เรียกร้องค่าเสียหายก็จะต้องใช้เวลาด าเนินคดียาวนาน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้
ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอนและทันท่วงที สมควรก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นเพ่ือมาคุ้มครองแก้ปัญหาคู่กรณีในกรณีทีเกิดอุบัติเหตุจากรถบนท้องถนน
ให้ได้รับความความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิ์ผู้ใช้ถนนเป็นเส้นทางสัญจรโดยแบ่งเป็นประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ๒ ประเด็นด้วยกันดังจะอธิบายดังต่อไปน้ี 
        ๑.ค่าสนิไหมทดแทน 
        ๒.กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 
        ๖.๑ ค่าสินไหมทดแทน 
             ค่าสินไหมทดแทน๔๙ตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  หมายถึงเงินที่
ต้องชดใช้เพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคล อันเนื่องมาจากการละเมิด 
หรือการผิดสัญญา รวมทั้งทรัพย์สินที่ต้องคืนให้แก่ผู้เสียหายด้วย เช่น ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด 
ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ช าระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ ในการศึกษาวิจัย
ในประเด็นค่าสินไหมทดแทนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจความหมายของค าจ ากัดความและเนื้อหา
ที่เกี่ยวของในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งปรากฏ
อยู่ในมาตรา ๔ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา๒๓มาตรา ๒๔มาตรา๒๕มาตรา ๒๗และ
๓๒   
             ๖.๑.๑ ค าจ ากัดความ 
                     มาตรา ๔ พระราชบัญญัติคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม 
                     “รถ”๕๐หมายความว่า รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบกรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร และหมายความรวมถึงรถอื่นตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง”                         
                     “เจ้าของรถ” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตาม
สัญญาเช่าซื้อ และหมายความรวมถึงผู้น ารถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวด้วย             
                     “ผู้ประสบภัย” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย
เนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทางหรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึง
ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย ซึ่งถึงแก่ความตายด้วย 

                                                            

            
๔๙

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒   
        ๕๐ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “รถ” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๑๑๘ 

 

                     “ความเสียหาย” หมายความว่า ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยอันเกิด
จากรถ 
                    “ผู้ซึ่งอยู่ในรถ” หมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ในหรือบนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ และ
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งก าลังขึ้นหรือก าลังลงจากรถนั้นด้วย 
                     “บริษัท” หมายความว่า บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ 
                     “ค่าเสียหายเบื้องต้น”๕๑ หมายความว่า ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพ รวมทั้งค่าเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอย่างอื่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ทั้งนี้ ตามรายการ
และจ านวนเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง” 
                     “คณะกรรมการ”๕๒หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
                     “นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                     “กองทุน” หมายความว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
                     “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
             ๖.๑.๒ ก าหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จ านวนเงินค่าเสียหาย
เบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 
                     มาตรา ๒๐ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทได้รับ
ประกันภัยไว ้ให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยเมื่อได้รับค าร้องขอจากผู้ประสบภัย 
                     ความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นการ
ร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการและตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
                     การก าหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จ านวนเงินค่าเสียหาย
เบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นอาศัยความตามมาตรา ๒๐ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมได้ออกกฎกระทรวงก าหนดความเสียหายที่จะ
ให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นการร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้วยเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือเนื่องจากความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับผู้ประสบภัยจากรถในบางกรณีมีผลกระทบต่อชีวิตและร่างกายของผู้ประสบภัยและยังมีผล
ให้ผู้ประสบภัยต้องรับภาระในค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมทั้งได้รับความเดือดร้อนในการ

                                                            

        ๕๑ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ(ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
        ๕๒ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “คณะกรรมการ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๔๐ 



๑๑๙ 

 

ด ารงชีวิตตามปกติสมควรที่จะได้มีการปรับปรุงค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอย่างอื่นเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นเพื่อให้สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นและสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและก าหนดให้บริษัทที่รับประกันภัยสามารถจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัดได้จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๕๕๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๐ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐บัญญัติให้กระท าได้ 
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี ้
                     ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น
จ านวน เงินค่าเสียหายเบ้ืองต้น และการร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                      ข้อ ๒ ค่าเสียหายที่จะให้ได้รบัค่าเสียหายเบื้องต้น มีดังต่อไปน้ี 
                             (๑) ค่าใช้จ่ายในกรณีความเสียหายต่อร่างกาย ได้แก่ 
                                 (ก) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการบ าบัดรักษา 
                                 (ข) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษา รวมทั้งค่าซ่อมแซม 
                                 (ค) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ และค่าวิเคราะห์โรค ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
ค่าจ้างพยาบาลพิเศษและค่าบริการอ่ืนท านองเดียวกัน 
                                 (ง) ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาที่ เข้ารับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาล 
                                 (จ) ค่าพาหนะน าผู้ประสบภัยไปสถานพยาบาล 
                             (๒) ค่าใช้จ่ายในกรณีความเสียหายต่อชีวิต ได้แก่ 
                                 (ก) ค่าปลงศพ 
                                 (ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพ 
                      ข้อ ๓ จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ให้เป็นไปดังต่อไปน้ี 
                             (๑) จ านวนเท่าที่จ่ายจริงแตไ่ม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ส าหรับความเสียหาย
ต่อร่างกายตามข้อ ๒ (๑) 
                             ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นจ านวนสามหมื่นห้าพันบาทด้วย 
                                 (ก) ตาบอด 
                                 (ข) หูหนวก 
                                 (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด 
                                 (ง) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์ 
                                                            

        ๕๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 



๑๒๐ 

 

                                 (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า หรือนิ้ว 
                                 (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด 
                                 (ช) จิตพิการอย่างติดตัว 
                                 (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร 
                            (๒) จ านวนสามหมื่นห้าพันบาท ส าหรับความเสียหายต่อชีวิตตามข้อ ๒ (๒) 
                      ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายดังต่อไปนี้ ให้ได้รับเงินค่าเสียหาย
เบื้องต้นรวมกันแล้วต้องไม่เกินห้าหมื่นบาท 
                            (๑) ได้รับความเสียหายตามข้อ ๒ (๑) ต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ ๒ (๒) 
                            (๒) ได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๓ (๑) วรรคสอง 
ต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ ๒ (๒) 
                             (๓) ได้รับความเสียหายตามข้อ ๒ (๑) ต่อมาได้รับความเสียหายต่อร่างกาย
อย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๓ (๑) วรรคสอง และข้อ ๒ (๒) 
                      ข้อ ๕ การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทที่รับประกันภัย ให้ยื่นค าร้องขอ
ตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด และต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี ้
                             (๑) ความเสียหายต่อร่างกาย 
                                 (ก) ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลใน
กรณีที่มี การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามข้อ ๒ (๑) 
                                 (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ 
ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียน
ประกาศก าหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มี ชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี 
                                 ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตาม
ข้อ ๓ (๑) วรรคสองนอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม (ก) และ (ข) แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือ
ความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่าง กาย
ดังกล่าว พร้อมทั้งส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นใด ที่แสดงว่าผู้นั้น
ได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถด้วย 
                             (๒) ความเสียหายต่อชีวิต 
                                 (ก) ส าเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศก าหนดซึ่ง
สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย 
                                 (ข) ส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นใดที่
แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายจากการประสบภัยจากรถในกรณี ที่ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายภาย
หลังจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถาน พยาบาล นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม (๒) แล้ว ให้
ยื่นหลักฐานตาม (๑) ด้วย 
                      ข้อ ๖ บุคคลผู้มีสิทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้น มีดังต่อไปนี ้
                            (๑) กรณีความเสียหายต่อร่างกายตามข้อ ๒ (๑) ให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ
หากผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ ให้สถานพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัยและได้รับโอนสิทธิ
เรียกร้องจากผู้ประสบภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ที่รับโอนสิทธิเรียกร้องจาก
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สถานพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัยทายาทหรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี 
ร้องขอแทน 
                               ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตาม
ข้อ ๓ (๑) วรรคสอง ให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ หากผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ให้ทายาทหรือ
ญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี ร้องขอแทน 
                            (๒) กรณีความเสียหายต่อชีวิตตามข้อ ๒ (๒) ให้ทายาทโดยธรรมของ
ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ 
                      ข้อ ๗ การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับประกันภัยต้องกระท า
ภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น 
                      ข้อ ๘ การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ให้จ่ายแก่ผู้ร้องขอตามข้อ ๖ แล้วแต่กรณี เป็น
เงินสดหรือเป็นเช็คที่มิได้ลงวันที่ล่วงหน้า ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอโดยไม่ต้องรอการ
พิสูจน์ความรับผิด 
                     กฎกระทรวงก าหนดความเสียหายที่จะให้ไ ด้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจ านวนเงิน
ค่าเสียหายเบื้องต้นการร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๕๔                     
เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปท าให้ผู้ประสบภัยจากรถต้องรับภาระค่าเสียหายเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นและให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศสมควร
ปรับปรุงจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับเพิ่มมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงน้ีอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๐ และมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปน้ี  
                      ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงก าหนดความเสียหายที่จะให้
ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นการร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
                      “ข้อ  ๓  จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้  
                            (๑) จ านวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหมื่นบาทส าหรับความเสียหายต่อ
ร่างกายตามข้อ  ๒  (๑) ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้  ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นจ านวนสามหมื่นห้าพันบาทด้วย   
                      (ก) ตาบอด   
                      (ข) หูหนวก   
                      (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด  หรือลิ้นขาด                               
                               (ง) เสียอวัยวะสืบพันธุ์  หรือความสามารถสืบพันธ์ุ   
                      (จ) เสียแขน  ขา  มือ  เท้า  หรือนิ้ว   

                                                            
๕๔ เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานเุบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 



๑๒๒ 

 

                      (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด   
                               (ช) จิตพิการอย่างติดตัว   
                      (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร  
                            (๒) จ านวนสามหมื่นห้าพันบาทส าหรับความเสียหายต่อชีวิตตามข้อ  ๒  (๒)”  
                      ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงก าหนดความเสียหายที่จะให้
ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นการร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น  
พ.ศ.  ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน  
                      “ข้อ  ๔  ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายดังต่อไปนี้   ให้ได้รับเงิน
ค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วต้องไม่เกินหกหมื่นห้าพันบาท  
                            (๑) ได้รับความเสียหายตามข้อ ๒ (๑) ต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ ๒ (๒)  
                            (๒) ได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ  ๓  (๑)  วรรค
สอง  ต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ  ๒  (๒)  
                            (๓) ได้รับความเสียหายตามข้อ  ๒  (๑)  ต่อมาได้รับความเสียหายต่อร่างกาย
อย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ  ๓  (๑)  วรรคสอง  และข้อ  ๒  (๒)”  
             ๖.๑.๓ บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย
ไม่ครบจ านวน  
                     มาตรา ๒๑ ในกรณีที่บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ ให้แก่
ผู้ประสบภัย หรือจา่ยค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวนที่ต้องจ่ายให้ผู้ประสบภัยแจ้ง
การไม่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นหรือการได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่ครบจ านวนจากบริษัทต่อ
ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
                     การแก้ไขเยียวยากรณีบริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติมบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑ซึ่งก าหนดไว้ในกฎกระทรวงดังจะอธิบายดังต่อไปน้ี 
                     กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องขอรับค่าเสียหาย
เบื้องต้นจากกองทุนและการ จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุนพ.ศ. ๒๕๔๕๕๕ 
                     เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. 
๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดให้
ผู้ประสบภัยที่ยื่นค าร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากส านักงาน กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ต้องแนบ
หลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัว ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือส าเนา
หนังสือเดินทางพร้อมกับการยื่นค าขอ แต่ผู้ประสบภัยบางรายไม่สามารถน าหลักฐานดังกล่าวมาแสดง
ได้ สมควรก าหนดให้ผู้ประสบภัยสามารถน าหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ ที่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานดังกล่าวเป็นผู้ประสบภัยจริงมา แสดงพร้อมกับการยื่นค าขอได้ 
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ต่อ
ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยด้วยตนเองได้ สมควรก าหนดให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
                                                            

        ๕๕ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๓๕ก/หน้า ๑/๑๙ เมษายน ๒๕๔๕ 



๑๒๓ 

 

ที่รักษาผู้ประสบภัย ญาติ ผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย
สามารถร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นแทนผู้ ประสบภัยได้ด้วย ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้ประสบภัยบาดเจ็บ
จนไม่สามารถแจ้งต่อส านักงานกองทุนทดแทน ผู้ประสบภัยด้วยตนเองได้ว่าบริษัทประกันภัยไม่จ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้ หรือจ่ายให้ไม่ครบจ านวน สมควรก าหนดให้บุคคลดังกล่าวแจ้งแทนได้และเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัย สมควรก าหนดให้การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นสามารถจ่ายให้แก่
โรงพยาบาลหรือสถาน พยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัยได้ จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้ 

     ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  

     ข้อ ๒ ในกรณีที่บริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ หรือ
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวน ให้ผู้ประสบภัยแจ้งต่อส านักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย กรรมการการประกันภัย พร้อมข้อเท็จจริง ดังน้ี 

            (๑) ชื่อบริษัทประกันภัย และหมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย 
            (๒) จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ประสงค์ได้รับ 
            (๓) วันที่ไปยื่นขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากบริษัทประกันภัย 
            หาก ผู้ประสบภัยไม่สามารถแจ้งได้ ให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่

รักษาผู้ประสบภัย ญาติ ผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย แล้วแต่
กรณีแจ้งแทนได ้ 

     ข้อ ๓ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๓ เกิดขึ้น และผู้ประสบภัยไม่อาจขอรับ
ค่าเสียหายเบื้องต้นจากเจ้าของรถที่ก่อให้เกิด ความเสียหายหรือจากบริษัทประกันภัยได้ ผู้ประสบภัย
อาจยื่นค าร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด ต่อส านักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย กรมการประกันภัย พร้อมกับเอกสารหลักฐาน  ดังนี ้

            (๑) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
            (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือ

ส าเนาหนังสือเดินทางหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่ สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อใน
หลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัยแล้วแต่กรณี ในกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ 

            (๓) ส าเนามรณบัตร และหลักฐานตาม (๒) ในกรณีผู้ประสบภัยถึงแก่
ความตายเพราะอุบัติเหตุจากรถ 

            (๔) ส าเนาบันทึกประจ าวันในคดีของพนักงานสอบสวน 
     ในกรณีผู้ประสบภัยถึงแก่ความตาย ให้ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยยื่น

เอกสารตาม (๒) พร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงการเป็นทายาทโดยธรรม 



๑๒๔ 

 

     หาก ผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ ให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่
รักษาผู้ประสบภัย ญาติ ผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย แล้วแต่
กรณีร้องขอแทนได ้ 

     ข้อ ๔ การยื่นค าร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นต้องกระท าภายในหนึ่งร้อยแปด
สิบวนันับ แต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดตามมาตรา ๒๓  

     ข้อ ๕ การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ให้จ่ายแก่ผู้ประสบภัย หรือโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลที่ยื่นค าร้องแทนผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี 
             ๖.๑.๔ การได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น ไม่ตัดสิทธิผู้ประสบภัยที่จะเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน 
                       มาตรา ๒๒ การได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ ไม่ตัดสิทธิ
ผู้ประสบภัยทีจ่ะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
                      การได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ ไม่ตัดสิทธิผู้ประสบภัยที่จะ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิม่เติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 
๔๒๐ มาตรา ๔๒๕ มาตรา ๔๒๘ มาตรา ๔๓๗ มาตรา ๔๓๘ มาตรา ๔๔๔ มาตรา ๔๔๕ และ๔๔๖  
              ๖.๑.๕ การจ่ายค่าเสียหายเบือ้งต้นให้แก่ผูป้ระสบภัยจากเงินกองทนุทดแทน
ผู้ประสบภัย 
                      มาตรา ๒๓๕๖ ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีดังต่อไปนี้ให้จ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากเงินกองทุน 
                                 (๑) รถนั้นมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา 
๙ และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวน 
                                 (๒) รถนั้นมิได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถในขณะที่เกิดเหตุ
เพราะถูกยักยอก ฉ้อโกงกรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และได้มีการร้อง
ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 
                                 (๓) รถนั้นไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและมิได้จัดให้มีการประกันความ
เสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ 
                                 (๔) รถนั้นมีผู้ขับหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถ
คันใด 
                                 (๕) บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ ให้แก่ผู้ประสบภัย 
หรือจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวน หรือ 
                                 (๖) รถตามมาตรา ๘ ที่มิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ 
                        มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ อธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
                                                            

        ๕๖ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
 



๑๒๕ 

 

                      มาตรา ๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๘ เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัดให้มี
การประกันความเสียหายส าหรับผู้ประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท 
                      จ านวนเงินเอาประกันภัย ให้ก าหนดตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ แต่ต้องไม่
น้อยกว่าจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
                      มาตรา ๘ รถดังต่อไปน้ีไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ 
                                (๑) รถส าหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และ
รถส าหรับผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค ์
                                (๒) รถของส านักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่
เลขาธิการพระราชวังก าหนด 
                                (๓) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุขาภิบาล กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และรถยนต์ทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร 
                                (๔) รถอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
                      มาตรา ๙ รถที่จดทะเบียนในต่างประเทศและน าเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวโดยเจ้าของรถไม่มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เจ้าของรถต้องจัดให้มีการประกัน
ความเสียหายส าหรับผู้ประสบภัย ทั้งนี้ ตามจ านวนเงิน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
             ๖.๑.๖ ค่าเสียหายเบื้องต้น กรณีรถตั้งแต่ ๒ คัน ขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย 
                     มาตรา ๒๔ ในกรณีที่รถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยซึ่ง
อยู่ในรถ ให้บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถคัน
ที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท 
                     ในกรณีตามวรรคหน่ึง แต่ผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถ ให้บริษัทดังกล่าวร่วมกัน
จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยทุกคนโดยเฉลี่ยจ่ายในอัตราส่วนที่เท่ากัน 
                     ส าหรับกรณีตามมาตรา ๒๓ ให้ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายหรือร่วม
จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 
             ค่าเสียหายเบื้องต้น กรณีรถตั้งแต่ ๒ คัน ขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย กรณีรถตั้งแต่ ๒ 
คันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย(เฉี่ยวชนกัน) เป็นเหตุให้ผู้ซึ่งอยู่ในรถไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร
ก็ตาม หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ประสบ ภัยซึ่งอยู่ในรถคันที่บริษัทรับประกันภัยไว้ แต่ถ้าผู้ประสบภัยเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้
อยู่ในรถคันใดคันหนึ่ง ให้บริษัท ร่วมกันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเฉลี่ยจ่ายใน
อัตราส่วน ที่เท่ากัน 
             ๖.๑.๗ ระยะเวลาการจ่าย และการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น     
                     มาตรา ๒๕ ให้บริษัทหรือส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ ให้แก่ผู้ประสบภัยให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ได้รับค าร้องขอ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้ถือว่าค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นส่วน
หนึ่งของเงินค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์



๑๒๖ 

 

                     มาตรา ๒๗ การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประสบภัยต้อง
ร้องขอภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น 
             ๖.๑.๘ สิทธิไล่เบี้ยจากการกระท าของบุคคลภายนอก หรือเกิดขึ้นเพราะความจงใจหรือ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าของรถ ผู้ขับขี่รถ ผู้ซึ่งอยู่ในรถ หรือผู้ประสบภัย 
                     มาตรา ๓๑๕๗ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระท าของบุคคลภายนอก 
หรือเกิดขึ้นเพราะความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าของรถ ผู้ขับขี่รถ ผู้ซึ่งอยู่
ในรถ หรือผู้ประสบภัย เมื่อบริษัทได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อส านักงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือเมื่อหน่วยงานตามมาตรา 
๘ (๑) (๒) (๓) หรือเจ้าของรถตามมาตรา ๘(๔) ได้จ่ายเงินคืนกองทุนตามมาตรา ๓๒ ไปแล้วเป็น
จ านวนเงินเท่าใดให้บริษัท หรือส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย หรือหน่วยงานตามมาตรา ๘ 
(๑) (๒) (๓) หรือเจ้าของรถตามมาตรา ๘ (๔) แล้วแต่กรณี มีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลดังกล่าวหรือมี
สิทธิเรียกให้ผู้ประสบภัยคืนเงินดังกล่าวได้  
 
        ๖.๒ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
              การจัดตั้งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ต้องการให้
ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันทีทันใด โดยไม่ต้องกังวลกับเงินค่ารักษา 
หรือได้รับการชดใช้อย่างเร่งด่วน ในกรณีเสียชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น กฎหมายจึง
ก าหนดให้มีกองทุนขึ้น เรียกว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อท าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น 
ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาท ในกรณีที่ไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัท ส านักงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการเงินกองทุนนี้ จะอยู่ที่กรมการประกันภัย 
กรุงเทพฯส านักงานคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเขตทั้ง ๔ เขต และส านักงานประกันภัยจังหวัดทุกจังหวัด 
              ๖.๒.๑ ที่มากองทุนทดแทนผูป้ระสบภัย 
                     มาตรา ๓๓ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกว่า “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนส าหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยเมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๓ 
และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                      กองทุนประกอบด้วย 
                       (๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให ้
                       (๒)๕๘ เงินที่บริษัทจ่ายสมทบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรา ๓๖ และเงินเพ่ิม
ที่ได้รับตามมาตรา ๓๖ ทว ิ
                       (๓) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

                                                            

       ๕๗ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๐  
        ๕๘ เงินที่บริษัทจ่ายสมทบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรา ๓๖ และเงินเพ่ิมที่ได้รับตาม 
มาตรา ๓๖ ทว ิ



๑๒๗ 

 

                       (๔) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ หรือมาตรา 
๓๒ 
                       (๕) เงินหรือทรัพย์สินทีม่ีผู้อุทิศให ้
                       (๖) ดอกผลของเงินกองทุน 
                       (๗) เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ไดม้าตาม (๔) และ (๕) 
                       (๘) เงินรายได้อื่นๆ 
              เงินและทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยไม่ต้องน าส่ง
กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
             กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประกอบด้วย ๑. เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ ๒. เงินที่
บริษัทจ่ายสมทบ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรา ๓๖ ทวิ ๓. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ จาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๔. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐มาตรา ๓๑ หรือ
มาตรา ๓๒ ๕. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ ๖. ดอกผลของเงินกองทุน ๗. เงินที่ได้จากการขาย
ทรัพย์สินที่ได้มาตาม (๔) และ (๕) ๘. เงินรายได้อื่นๆ ส าหรับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มี
วัตถุประสงค ์เพื่อเป็นทุนส าหรับจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น ให้แก่ผู้ประสบภัย เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๓ 
และ เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
              ๖.๒.๒ ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
                      มาตรา ๓๔๕๙ ให้มีส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึ้นในส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพือ่ด าเนินการเกี่ยวกับกองทุน 
                      ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอาจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละสามสิบ
ห้าของดอกผลของเงินกองทุนต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายอื่นของส านักงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย๖๐ 
                      การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและ
อัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นของส านักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
             ๖.๒.๓ การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามมาตรา ๒๓ 
                      มาตรา ๓๕๖๑เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๓ เกิดขึ้นและผู้ประสบภัยไม่อาจขอรับ
ค่าเสียหายเบื้องต้นจากเจ้าของรถที่มิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายหรือบริษัทได้ ให้ส านักงาน

                                                            

        ๕๙มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๐ 
        ๖๐มาตรา ๓๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 
๔) พ.ศ.๒๕๕๐ 
           

๖๑
 มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ.๒๕๕๐ 



๑๒๘ 

 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากกองทุนเมื่อผู้ประสบภัยได้
น าหลักฐานส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวนมาแสดงพร้อมกับการยื่นค าขอ 
                      การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจาก
กองทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
             การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะมีได้ก็แต่เฉพาะกรณีที่
กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕แก้ไขเพิ่มเติม
ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ ดังต่อไปนี ้
                     ๑) อุบัติเหตุเกิดจากรถที่ไม่มีประกันภัย และเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย ใน
กรณีที่อุบัติเหตุนั้น เกิดจากรถที่ต้องมีประกันภัยตามกฎหมายนี้ แต่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถ
ตามสัญญาเช่าซื้อ ไม่ได้ท าประกันภัยรถนั้น อีกทั้งไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น หรือจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นแกผู้ประสบภัย ไม่ครบจ านวน ผู้ประสบภัยมีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ได้จากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 
                     ๒) อุบัติเหตุเกิดจากรถที่ถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ฯ ในกรณีที่ขณะเกิดเหตุ รถคันที่
ก่อให้เกิดความเสียหายน้ัน ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถ เพราะรถนั้นถูกขโมย ชิงทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ หรือถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก และเจ้าของรถได้ร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวนแล้ว 
กรณีน้ี แม้รถนั้นจะมีประกันภัยไว้แล้วก็ตาม บริษัทประกันภัย ก็ไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหาย ตาม
ข้อยกเว้นที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย 
กฎหมายจึงก าหนดให้ผู้ประสบภัย มีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนฯ ได้ 
                     ๓) ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถ และรถนั้นไม่มีประกันภัย ขอรับค่าเสียหาย
เบื้องต้นได้จากกองทุนฯ ในกรณีที่ทราบได้ว่า รถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ไม่มีผู้แสดงตนเป็น
เจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และรถคันนั้น ไม่มีการประกันภัยกับบริษัท เช่น คนขับก่อให้เกิด
อุบัติเหตุแล้วหนีไป แต่ทิ้งรถไว้ และรถคันนั้นไม่มีประกันภัย การที่จะติดตามสืบหาให้เจ้าของรถมา
รับผิดชอบ จ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัย อาจจะไม่ทันกาล กฎหมายจึงให้สิทธิผู้ประสบภัยขอรับ
ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนฯ ได ้
                     ๔) ไม่ทราบว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกรณีชนแล้วหนี ขอรับ
ค่าเสียหายได้จากกองทุนฯ ในกรณีมีความเสียหายจากรถเกิดแก่ผู้ประสบภัย แต่ไม่อาจทราบได้ว่า รถ
คันใดก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ อาจเรียกว่า “ชนแล้วหนี” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวและ
ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกาย ของผู้คนเป็นจ านวนมากในแต่ละปี กรณีเช่นนี้ ผู้ประสบภัย
จากรถ จึงมีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นได้จากกองทุนทดแทนฯ 
 ๕) บริษัทประกันภัยไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบจ านวน ขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นได้จาก
กองทุนฯในกรณีที่เจ้าของรถ ได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหาย ส าหรับผู้ประสบภัยโดย
ประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว และเมื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทกลับปฏิเสธที่จะจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบตามจ านวน ผู้ประสบภัยมีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
จากกองทุนได้ 
 ๖) ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากรถที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องมีประกันภัย ขอรับ
ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน เมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติ



๑๒๙ 

 

ให้เจ้าของรถทุกชนิด ทุกประเภท ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหาย  แต่กฎหมายก็ได้บัญญัติ
ยกเว้นแก่รถบางประเภทไว้ ดังนั้น ในกรณีที่มีผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว และรถ
นั้นไม่ได้จัดให้มีประกันภัย ผู้ประสบภัยจึงมีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น จากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
             การบังคับใช้ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดวันที่
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะสามารถจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได ้กรณีตามมาตรา ๒๓ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๓๗เป็นต้นไปโดยสถานที่ตั้งส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย หรือทายาท ที่โชคร้าย
ประสบอุบัติเหตุในต่างจังหวัดหรือท้องถิ่นต่าง ๆ ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องเดินทางมาขอรับค่าเสียหาย
เบื้องต้นถึงกรุงเทพฯ ท่านสะดวกที่ไหน ติดต่อขอรับได้ที่จังหวัดนั้นเลย เพราะส านักงานกองทุน
ทดแทนฯ ตั้งอยู่ที่ส านักงานประกันภัยจังหวัดทุกจังหวัด ถ้าใกล้กรุงเทพฯ ก็มีอยู่ที่ส านักงานคุ้มครองผู้
เอาประกันภัยเขตทั้ง ๔ เขต คือ พระโขนง บางเขน ธนบุรี ตลิ่งชัน ศูนย์กลางใหญ่ จะอยู่ที่กรมการ
ประกันภัย กระทรวงพาณิชย ์
             ผู้ประสบภัย หรือ ทายาท จะยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นด้วยตนเอง หรือ มอบอ านาจให้
สถานพยาบาล  โรงพยาบาลเป็นผู้ขอรับแทนได้ ขณะที่ในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นจะได้รับภายใน 
๗ วัน นับจากวันร้องขอ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด และสามารถรับแบบค าขอได้ที่
โรงพยาบาลทั่วไป หรือที่ส านักงานประกันภัยจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่บริษัทประกันภัย และสาขาทั่ว
ประเทศ รวมทั้ง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
  
๗. สิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม 
 
        ในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ กลุ่มด้อยโอกาสในสังคม เช่นแรงงานนอกระบบมักจะได้รับ
ผลกระทบที่รุนแรงกว่าผู้ซึ่งได้รับสวัสดิการ การประกันสังคมจากภาครัฐอยู่แล้ว ฉะนั้น การขยายการ
คุ้มครองด้านประกันสังคมให้ครอบคลุมไปถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มี จ านวนสองในสามของก าลัง
แรงงานไทยทั้งหมด จึงน่าจะเป็นมาตรการซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งที่จะท าหน้าที่เป็นหลัก ประกัน
ความมั่นคงให้แก่แรงงานนอกระบบเหล่านี้ได้ 
       แนวคิดเรื่องการประกันสังคมในเมืองไทยนั้น เริ่มมีการพูดถึงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ แล้ว และ
หลังจากนั้นอีกประมาณ ๑๐ ปีต่อมา อาจารย์นิคม จันทรวิทูร นักวิชาการแรงงานและกลุ่มสหภาพ
แรงงานต่างๆ จึงช่วยกันรณรงค์ปลุกจิตส านึกและความรับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เกิดขึ้น แพร่หลายในหมู่
คนงาน นักการเมือง นักวิชาการและประชาชนทั่วไป ส่งผลให้มีการตราพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.๒๕๓๓ ขึ้นและมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนปีเดียวกันนั้นเอง กฎหมายฉบับนี้เป็นการให้
หลักประกันและรับรองสิทธิของคนงานที่จะได้รับการ คุ้มครองตามหลักการขององค์การ ไอ แอล โอ 
โดยก าหนดให้รัฐต้องจ่ายเงินสมทบร่วมกับนายจ้างและลูกจ้างเป็นการคุ้มครองผู้ ซึ่งอยู่ในวัยท างาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ท างานมีรายได้ประจ าในภาคเศรษฐกิจแบบเป็นทางการ การจ่ายเงินสมทบของ
ลูกจ้างจะแตกต่างกันไปตามจ านวนรายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การจ่ายเงิน
สมทบจะใช้อัตราเดียวกันตามสัดส่วนของฐานเงินเดือน โดยก าหนดว่าเงินเดือนต่ าสุดที่จะต้องจ่ายเงิน



๑๓๐ 

 

สมทบไม่ควรต่ ากว่าเดือนละ ๑,๖๕๐ บาท และเงินเดือนสูงสุดไม่ควรสูงเกินกว่าเดือนละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท   
       การประกันสังคมในเมืองไทย พระ ราชบัญญัติประกัน สังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงใหญ่สองครั้งในปี ๒๕๓๗ และปี ๒๕๔๒ สาระส าคัญของกฎหมายที่มีการแก้ไขเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับเงินสมทบ ประโยชน์ทดแทนและผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กล่าวคือ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 
๒๕๓๔ เป็นต้นมา ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนใน ๔ กรณี คือ ประสบอันตรายหรือ
เจ็บปุวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิตอันมิใช่เนื่องจากการท างาน ต่อมาในระหว่างปี ๒๕๔๑-
๒๕๔๗ มีการเพิ่มประโยชน์ทดแทนในกรณีการชราภาพ การสงเคราะห์บุตรและการว่างงานให้อีก 
ทั้งนี้ ในช่วงก่อนปี ๒๕๔๕ กฎหมายประกันสังคมจะบังคับใช้กับกิจการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้น
ไปเท่านั้น แต่นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา กฎหมายนี้บังคับใช้กับสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
มากกว่าหนึ่งคนทุกแห่งทั่วประเทศ 
       ส าหรับสิทธิผู้ขี่จักรยานและคนเดินเท้าที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.๒๕๓๓แก้ไขเพิ่มเติมจะอธิบายเป็นประเด็นๆดังต่อไปนี ้
 
       ๗.๑ ข้อยกเว้นและค านิยาม 
             มาตรา  ๔  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 
                (๑)  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  และลูกจ้างชั่วคราวราย
ชั่วโมงของราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนท้องถิ่น  ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือน๖๒  
                (๒)  ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
                (๓)  ลูกจ้างของนายจ้างที่มีส านักงานในประเทศ  และไปประจ าท างานใน
ต่างประเทศ 
                (๔)  ครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
                (๕)  นักเรียน  นักเรียนพยาบาล  นิสิตหรือนักศึกษาหรือแพทย์ฝึกหัดซึ่งเป็นลูกจ้าง
ของโรงเรียน  มหาวิทยาลัย  หรือโรงพยาบาล 
                         (๖)  กิจการหรือลูกจ้างอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  มาตรา  ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
              “ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งท างานให้นายจ้าง  โดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่อ
อย่างไร  แต่ไม่รวมถึงลูกจ้าง  ซึ่งท างานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 
              “นายจ้าง”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้าง  และให้
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท างานแทนนายจ้างในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล              
ให้หมายความรวมถึงผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคลให้ท าการแทนด้วย 

                                                            

        ๖๒ มาตรา  ๔(๑)  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติประกันสงัคม  (ฉบับ
ที่  ๒)   พ.ศ.  ๒๕๓๗   



๑๓๑ 

 

                       “ค่าจ้าง”  หมายความว่า  เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทน
การท างานในวันและเวลาท างานปกติไม่ว่าจะค านวณตามระยะเวลาหรือค านวณตามผลงานที่ลูกจ้างท า
ได้และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้ในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจ้างไม่ได้ท างานด้วยทั้งนี้  ไม่
ว่าจะก าหนดค านวณหรือจ่ายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใดและไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร 
                       “วันท างาน”  หมายความว่าวันที่ก าหนดให้ลูกจ้างท างานตามปกติ 
              “ผู้ประกันตน”  หมายความว่าผู้ซึ่งจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ 
                       “การคลอดบุตร”  หมายความว่าการที่ทารกออกจากครรภ์มารดาซึ่งมีระยะเวลา
ตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่ายี่สิบแปดสัปดาห์ไม่ว่าทารกจะมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่ 
              “ทุพพลภาพ”  หมายความว่า  การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ
หรือของร่างกายหรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถท างานได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการแพทย์ก าหนด 
                       “ว่างงาน”  หมายความว่า  การที่ผู้ประกันตนต้องหยุดงานเนื่องจากนิติสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง 
              “กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนประกันสังคม 
              “ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานประกันสังคม 
              “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการประกันสังคม 
              “กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการประกันสังคม 
              “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
             “เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการส านักงานประกันสังคม 
             “รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
       ๗.๒ สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และเงื่อนไขการเกิดสิทธ ิ
             ๗.๒.๑ การเป็นผู้ประกันตนและการสิ้นสภาพการประกันตน 
                     มาตรา  ๓๓  ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี
บริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน 
                     ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่งเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  และ
ยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตน
ต่อไป๖๓ 
                    มาตรา  ๓๘  ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๓  สิ้นสุดลง  เมื่อผู้ประกันตนนั้น 
                           (๑)  ตาย 
                           (๒)  สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง 

                                                            

            
๖๓

 มาตรา  ๓๓  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  
๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 



๑๓๒ 

 

            ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตาม  (๒)  ได้ส่งเงินสมทบครบตาม
เงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ  ๓ ว่าด้วยประโยชน์ทดแทนแล้วให้ผู้นั้นมีสิทธิ
ตามบทบัญญัติในหมวด  ๒ว่าด้วยประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยหมวด ๓ ว่า
ด้วยประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรหมวด ๔ ว่าด้วยประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพและ
หมวด  ๕ว่าด้วยประโยชน์ทดแทนในกรณีตายต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง  
หรือตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพ
การเป็นลูกจ้าง 
             ๗.๒.๒ สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน 
                    มาตรา  ๕๔  ผู้ประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา  ๗๓  มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
จากกองทุน  ดังต่อไปนี ้
                        (๑)   ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย 
                        (๒)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
                        (๓)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
                        (๔)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 
                        (๕)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 
                        (๖)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
                        (๗)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน  ยกเว้นผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๙ 
                
             บุคคลตามมาตรา  ๗๓  ได้แก่ ๑)บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท าหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพ  
และได้เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน ๒)สามีภริยา  บิดามารดา  หรือบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐาน
แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน ๓)บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน 
             ผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๙ ได้แก ่ผู้ที่เคยเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๓   
             ๗.๒.๓ สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน 
                      มาตรา  ๕๖  ผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นว่าตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนใน
กรณีใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๕๔  และประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนนั้น  ให้ยื่นค าขอรับ
ประโยชน์ทดแทนต่อส านักงานตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีสิทธิขอรับ
ประโยชน์ทดแทนนั้น  และให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว 
            ประโยชน์ทดแทนตามวรรคหนึ่งที่เป็นตัวเงินถ้าผู้ประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิไม่มา
รับภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงานให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน๖๔ 
                      สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และเงื่อนไขการเกิดสิทธิของผู้ขี่จักรยานและผู้เดิน
เท้าเมื่อพิจารณาในส่วนของพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมจะปรากฏสิทธิ์อยู่ใน
ลักษณะที่๓ว่าด้วยประโยชน์ทดแทนโดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเด็นดังต่อไปนี ้
                    ๑. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย 

                                                            

            
๖๔

 มาตรา  ๕๖  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับ
ที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗   



๑๓๓ 

 

                    ๒. กรณีทุพพลภาพ 
                    ๓. กรณีตาย. 
                    ๗.๒.๓.๑  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
                                 ๑) สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยอันมิใช่
เนื่องจากการท างาน 
                                   มาตรา  ๖๒  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปุวยอันมิใช่เนื่องจากการท างาน  ต่อเมื่อภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวันรับบริการ
ทางการแพทย์ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน๖๕  
                                   กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย 
                                        ๑. ค่าบริการทางการแพทย์ 
                                        ๒. เงินทดแทนการขาดรายได้ 
                                  เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ ๓ เดือนภายในระยะเวลา ๑๕ เดือนก่อนเดือนที่
รับบริการทางการแพทย์และเลือกโรงพยาบาลแล้วผู้ประกันตนจะได้รับ “บัตรรับรองสิทธิการรักษา” 
ซึ่งบัตรจะมีชื่อของผู้ประกันตน และชื่อสถานพยาบาลที่เลือกไว้แต่ไม่มีภาพถ่ายติดจึงต้องใช้ควบคู่กับ
บัตรประจ าตัวประชาชนการเข้ารับการรักษาไม่ว่าจะเป็น“ผู้ปุวยนอก คือ ปุวยไม่พบแพทย์ฯ ตรวจ
รักษาจัดยาให้แล้วกับบ้าน หรือ นอนรักษาเป็น “ผู้ปุวยใน” ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมดใน
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายค่ารักษา ยกเว้นขออยู่ห้องพิเศษหรือขอ
แพทย์พิเศษเองสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกถือเป็นสถานพยาบาลหลัก (MAIN CONTRACTOR) 
ซึ่งสถานพยาบาลหลักนั้นอาจมี สถานพยาบาลเครือข่าย (SUB CONTRACTOR) เช่นโรงพยาบาลเล็ก 
ๆ หรือคลินิกเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนสามารถเข้าไปรักษาพยาบาล
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในขณะเดียวกันถ้าโรคบางโรคโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ รักษาไม่ได้
เช่น การผ่าตัดหัวใจ ผ่าตัดสมอง ผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ก็จะส่ง
ตัวไปรักษากับโรงพยาบาลระดับสูง (SUPPA CONTRACTOR) (โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการ
ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่เกินขีดความสามารถของสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ
ฯ จะให้บริการแก่ผู้ประกันตนได้) ที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ นั้นท าข้อตกลงไว้ โดยค่า
รักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ๖๖ 
                              ๒) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย 
                 มาตรา  ๖๓  ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยอัน
มิใช่เนื่องจากการท างานได้แก ่
                           (๑)  ค่าตรวจวินิจฉัยโรค 
                                                            

            
๖๕มาตรา  ๖๒  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  

๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗   
        ๖๖มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (๒๕๕๗). สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และเงื่อนไขการเกิด
สิทธิ.[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : http://www.personnel.psu.ac.th/word/๙.๙๐.pdf .[กันยายน
,๒๕๕๗]. 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.psu.ac.th%2F&ei=ZG3gU_WkOcW7uATb4YDoCg&usg=AFQjCNHrpbYLJmqVwzlODe5gPds4RRjSKw
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.personnel.psu.ac.th%2Fword%2F9.90.pdf&ei=Rvv7U6mHMYmxuASshYCYBw&usg=AFQjCNE7pjEUhqAQYUwfL3jxzgsTO8FeqA&bvm=bv.73612305,d.c2E
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.personnel.psu.ac.th%2Fword%2F9.90.pdf&ei=Rvv7U6mHMYmxuASshYCYBw&usg=AFQjCNE7pjEUhqAQYUwfL3jxzgsTO8FeqA&bvm=bv.73612305,d.c2E
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                           (๒)  ค่าบ าบัดทางการแพทย์ 
                           (๓)  ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
                                     (๔)  ค่ายาและค่าเวชภัณฑ ์
                           (๕)  ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ปุวย 
    (๖)  ค่าบริการอื่นที่จ าเป็น   
                  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
                                  ผู้ประกันตนที่ต้องหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามค าสั่งของแพทย์ให้
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๖๔  ด้วย 
                     ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยอันมิใช่เนื่องจากการท างาน
อธิบายได้ดังต่อไปนี ้
                     ค่าบริการทางการแพทย์ 
                     การเข้ารับบริการทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓แก้ไข
เพิ่มเติม  แบ่งการเข้ารับบริการทางการแพทย์เป็น ๑๐ กรณี 
                          ๑. เจ็บปุวยปกติ 
                          ๒. เจ็บปุวยฉุกเฉินหรอือุบัติเหตุ 
                          ๓. กรณีทันตกรรม 
                          ๔. กรณีบ าบัดทดแทนไต ได้แก ่การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างช่อง
ท้องด้วยน้ ายาแบบถาวร การผ่าตัดปลูกถ่ายไต และการผ่าตัดเปลี่ยนไต 
                          ๕. กรณีปลูกถ่ายไขกระดูก 
                          ๖. กรณีเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา 
                          ๗. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค 
                          ๘. กรณีโรคเอดส์ 
                          ๙. กรณีที่มีสิทธิแต่ยงัไม่มีบัตร 
                          ๑๐. กรณีไม่มีสิทธิไดร้ับบริการทางการแพทย ์
                      ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่จักรยานและคนเดินเท้าในกรณีใช้ถนนเป็นเส้นทาง
สัญจรคงจ ากัดเฉพาะในส่วนของกรณีที่ ๒  เจ็บปุวยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุและกรณีที ่๙ มีสิทธิแต่ยังไม่
มีบัตรจะอธิบายดังต่อไปนี้ 
                    ๑.๑ เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหต ุ
                         เมื่อเกิดการเจ็บปุวยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย กรณีผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยฉุกเฉิน ให้เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและแจ้งโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ โดยเร็ว โดยส านักงาน
ประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความจ าเป็นไม่เกิน  ๗๒ 
ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ โดยไม่รวมระยะเวลาใน
วันหยุดราชการและโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ จะต้องรับผิดชอบการให้บริการทางการแพทย์
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ต่อจากโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาพยาบาลนับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง  ส าหรับค่า
รักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งฯ ซึ่งผู้ประกันตนส ารองจ่ายส านักงานประกันสังคมจะจ่ายค่า
รักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุให้ดังนี้ 
                            ๑.๑.๑ ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลจ่ายให้ตามจริงตามความจ าเป็นพร้อมค่า
ห้องค่าอาหารวันละไม่เกิน ๗๐๐ บาท 
                            ๑.๑.๒ ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชน จ่ายให้ดังนี ้
                                    ๑.๑.๒.๑ กรณีผู้ปุวยนอก ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายให้เท่าที่จ่ายจริงไม่
เกิน ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท และจ่ายเพิ่มตามรายการการรักษาที่ก าหนด 
                                    ๑.๑.๒.๒ กรณีผู้ปุวยใน ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายให้วันละไม่เกิน 
๒,๐๐๐ บาท ค่าห้องค่าอาหารไม่เกินวันละ๗๐๐ บาท แต่ถ้าเจ็บหนักต้องนอนในห้องไอซียูจ่ายให้ไม่
เกินวันละ ๔,๕๐๐ บาท พร้อมการเบิกรายการค่ารักษาอื่น ๆได้ตามรายการที่ส านักงานประกันสังคม
ประกาศก าหนด เช่น ท า CT Scan เบิกได้ ๔,๐๐๐ บาท ท า MRI เบิกได้๘,๐๐๐ บาท เป็นต้นหาก
ต้องมีการผ่าตัดเฉพาะค่าผ่าตัดใหญ่จะเบิกคืนได้ดังนี ้
                                               ๑) ใช้เวลาผ่าตัดไม่เกิน ๑ ชั่วโมงเบิกได้ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท 
                                               ๒) ใช้เวลาผ่าตัดเกิน ๑ ชั่วโมงแต่ไม่เกิน ๒ ชั่วโมงเบิกได้ไม่
เกิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
                                               ๓) ใช้เวลาผ่าตัดเกิน ๒ ชั่วโมงเบิกได ้๑๖,๐๐๐ บาท 
                                กรณีฉุกเฉิน เบิกได้ปีละไม่เกิน ๔ ครั้ง (ผู้ปุวยนอก ๒ ครั้ง ผู้ปุวยใน ๒ 
ครั้ง)กรณีอุบัติเหต ุไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 
                            ๑.๑.๓ วิธีการเบิก 
                                    ๑.๑.๓.๑ ทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน 
                                    ๑.๑.๓.๒ ขอใบรับรองแพทย์ ระบุเหตุผลของการฉุกเฉินหรือมีการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้าง 
                                    ๑.๑.๓.๓ ขอใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายโดยละเอียดเบิกคืนได้กับ
ส านักงานประกันสังคมตามอัตราที่ประกาศได้ทุกแห่งทั่วประเทศการเบิกค่ารถพยาบาล กรณีฉุกเฉิน
หรืออุบัติเหตุ โรงพยาบาลที่รักษาโรงพยาบาลแรกส่งไปรักษาโรงพยาบาลที่สองซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาล
ตามบัตรรับรองสิทธิฯภายในเขตจังหวัด 
                                    ๑.๓.๓.๔  ค่ารถพยาบาลหรือเรือพยาบาล เบิกคืนได้ ๕๐๐ บาท 
                                    ๑.๓.๓.๕  รถรับจ้างส่วนบุคคล เบิกคืนได้ ๓๐๐ บาทข้ามเขตจังหวัด
เบิกเพ่ิมได้อีกกิโลเมตรละ ๖ บาท (ตามระยะทางของกรมทางหลวง) 
                    ๑.๒ กรณีที่มีสิทธิแต่ยังไม่มีบัตร เบิกได้เช่นเดียวกับกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปุวยฉุกเฉิน หากจ าเป็นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน ๗๒ ชั่วโมง ให้รีบแจ้งส านักงาน
ประกันสังคมเพื่อสามารถเบิกค่ารักษาได้ถึงวันที่ออกจากโรงพยาบาล 
                              ๓) เงินทดแทนการขาดรายได้  
                                  มาตรา  ๖๔  ในกรณีที่ผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยอัน
มิใช่เนื่องจากการ ท างานให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบ 
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ของค่าจ้างตามมาตรา  ๕๗  ส าหรับการที่ผู้ประกันตนต้องหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามค าสั่ง
ของแพทย์ครั้งหนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน  และในระยะเวลาหนึ่งปีปฏิทินต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
เว้นแต่การเจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรังตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงก็ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  แต่ไม่เกินสามร้อยหกสิบห้าวัน 
                       ระยะเวลาได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้  ให้เริ่มนับแต่วันแรกที่ต้อง
หยุดงานตามค าสั่งของแพทย์จนถึงวันสุดท้ายที่แพทย์ก าหนดให้หยุดงาน  หรือจนถึงวันสุดท้ายที่หยุด
งานในกรณีผู้ประกันตนกลับเข้าท างานก่อน ครบก าหนดเวลาตามค าสั่งของแพทย์แต่ไม่เกินระยะเวลา
ที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง 
                         ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในระหว่างหยุด
งาน  เพื่อการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองแรงงานหรือมีสิทธิตามระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างาน  สัญญาจ้างแรงงาน  หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วแต่กรณี  
ผู้ประกันตนไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามวรรคหนึ่งจนกว่าสิทธิได้รับเงินค่าจ้างนั้นได้สิ้นสุดลง  จึงจะ
มีสิทธิได้รับเงินทดแทนดังกล่าวเท่าระยะเวลาที่คงเหลือ  และถ้าเงินค่าจ้างที่ได้รับจากนายจ้างในกรณี
ใดน้อยกว่าเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุน  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนใน
ส่วนที่ขาดด้วย 
                                     ในรอบปีปฏิทิน ถ้าลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างจากนายจ้างครบ ๓๐ วัน 
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว ต้องหยุดงานตามค าสั่งแพทย์ต่อไปอีกส านักงานประกันสังคมจะ
จ่ายเงินเรียกว่า “เงินทดแทนการขาดรายได้” เป็นเงินครึ่งหนึ่งของค่าจ้างเฉลี่ยซึ่งสามารถจ่ายให้
ติดต่อกันได้ครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน ในรอบปหีนึ่งๆ ก็จะจ่ายให้ไม่เกิน ๑๘๐ วัน เว้นแต่ ผู้ประกันตนจะ
เจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรังตามกฎกระทรวงจะจ่ายให้เกิน ๑๘๐ วัน แต่ไม่เกิน๓๖๕ วัน ซึ่งในปัจจุบัน
ก าหนดไว้ ๖ รายการ คือ 
                                      ๑. โรคมะเร็ง 
                                      ๒. โรคไตวายเรื้อรัง 
                                      ๓. โรคเอดส์ 
                                      ๔. โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เส้นเลือดสมองหรือกระดูกสันหลัง
อันเป็นเหตุให้เป็นอัมพาต 
                                      ๕. ความผิดปกติของกระดูกหักที่มีภาวะแทรกซ้อน 
                                      ๖. โรคหรือการเจ็บปุวยอื่น ๆ ที่ต้องรักษาตัวนานติดต่อกันเกิน ๑๘๐ 
วัน ระหว่างการรักษาท างานไม่ได้ให้ยื่นเรื่องขอมติคณะกรรมการการแพทย์ 
                    ๗.๒.๓.๒ กรณีทุพพลภาพ 
                              ๑) สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการ
ท างาน 



๑๓๗ 

 

                                 มาตรา  ๖๙  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพล
ภาพอันมิใช่เนื่องจากการท างาน  ต่อเมื่อภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนทุพพลภาพผู้ประกันตนได้
จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน๖๗ 
                                  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใช่
เนื่องจากการท างาน เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาครบ ๓ เดือน ภายในระวะเวลา ๑๕ เดือน 
ก่อนเดือนที่ส านักงานประกันสังคมก าหนดให้เป็นผู้ทุพพลภาพ และเจ็บปุวยหรือได้รับอุบัติเหตุจนถึง
ขึ้นทุพพลภาพ เช่น ปุวยเป็นโรคเบาหวานและมีภาวะแทรกซ้อนท าให้ตาบอดทั้ง ๒ ข้าง หรือได้รับ
อุบัติเหตุจนถึงขั้นทุพพลภาพและไม่สามารถท างานได้แล้ว 
                              ๒) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ   
                                  มาตรา  ๗๐  ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  ได้แก่ 
                                (๑)  ค่าตรวจวินิจฉัยโรค 
                                (๒)  ค่าบ าบัดทางการแพทย์ 
                                (๓)  ค่ายาและค่าเวชภัณฑ ์
                                (๔)  ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
                                (๕)  ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ 
                                (๖)  ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย  จิตใจและอาชีพ 
                                (๗)  ค่าบริการอื่นที่จ าเป็น 
                      ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
                                  สิทธิที่จะได้รับตามมาตรา  ๗๐ ในส่วนประโยชน์ทดแทนในกรณี
ทุพพลภาพได้แก่ 
                                         ๑. ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท 
                                         ๒. ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ และเข้ารับการฟื้นฟูในศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงานของส านักงานประกันสังคมจะมีค่าฟื้นฟูอีก ๔๐,๐๐๐ บาท 
                                         ๓. และเมื่อเสียชวีิตจะได้รับค่าท าศพ = ๔๐,๐๐๐ บาท 
                                         ๔. ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ทายาท) หากเป็นสมาชิกของ
กองทุนประกันสังคมตามระยะเวลาที่ก าหนด(ดูรายละเอียดในกรณีตาย) 
                                        ๕. เงินที่ออมมาในกรณีชราภาพได้รับคืนทั้งหมด                               
                              ๓) สิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบ 
             มาตรา  ๗๑  ในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการ
ท างานให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา  ๕๗  
ตลอดชีวิต๖๘        

                                                            

        ๖๗ มาตรา  ๖๙  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับ
ที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗   



๑๓๘ 

 

                                  เงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นรายเดือนโดย
ได้รับตลอดชีวิต เช่นค่าจ้างเฉลี่ย/เดือน = ๑๐,๐๐๐ บาทร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างเฉลี่ย/เดือน = 
๕,๐๐๐ บาท 
                              ๔) การเพิ่มลดเงินทดแทนกรณีได้รับการฟื้นฟู 
                                 มาตรา  ๗๒  ในกรณีที่คณะกรรมการการแพทย์วินิจฉัยว่าการทุพพล
ภาพของผู้ประกันตนได้รับการฟื้นฟูตามมาตรา  ๗๐(๖)  จนมีสภาพดีขึ้นแล้ว  ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่ง
เลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งลดเงินทดแทนการขาดรายได้เนื่องจากการทุพพลภาพได้  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
                                 ในกรณีที่ได้มีการลดเงินทดแทนการขาดรายได้ตามวรรคหนึ่งไปแล้ว  
ต่อมาในภายหลังปรากฏว่าเหตุทุพพลภาพนั้นมีสภาพเสื่อมลง  ถ้าคณะกรรมการการแพทย์วินิจฉัยว่า
การทุพพลภาพนั้นเสื่อมลงไปจากที่เคยวินิจฉัยไว้ตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการพิจารณาเพิ่มเงิน
ทดแทนการขาดรายได้นั้นได้๖๙ 
                     ๗.๒.๓.๓ กรณีตาย 
                              ๑) ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย
เนื่องจากการท างาน 
                                 มาตรา  ๗๓  ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบ
อันตรายหรือเจ็บปุวยเนื่องจากการท างาน  ถ้าภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนถึงแก่ความตาย
ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน  ให้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย  ดังนี้ 
              (๑)  เงินค่าท าศพตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  แต่ต้องไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยเท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ ารายวัน  ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
ให้จ่ายให้แก่บุคคลตามล าดับ  ดังนี้ 
                              (ก)  บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท าหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพ  และได้
เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน 
                              (ข)  สามีภริยา  บิดามารดา  หรือบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐาน
แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน 
                                       (ค)  บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน 
                                  (๒)  เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย  ให้จ่ายแก่บุคคล
ซึ่งผู้ประกันตนท าหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น  แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือ
ระบุไว้ก็ให้น ามาเฉลี่ยจ่ายให้แก่สามีภริยา  บิดามารดา  หรือบุตรของผู้ประกันตนในจ านวนที่เท่ากัน  
ดังนี ้

                                                                                                                                                                          

        ๖๘ มาตรา  ๗๑  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับ
ที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗   
        ๖๙มาตรา  ๗๒  วรรคสอง  เพิ่มเติมโดยมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติประกันสงัคม  (ฉบับ
ที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗    



๑๓๙ 

 

                               (ก)  ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย  ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้ว
ตั้งแต่สามสิบหกเดือนขึ้นไป  แต่ไม่ถึงสิบปี  ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของ
ค่าจ้างรายเดือนที่ค านวณได้ตามมาตรา  ๕๗  คูณด้วยสาม 
                               (ข)  ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย  ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้ว
ตั้งแต่สิบปีขึ้นไป  ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือนที่ค านวณ
ได้ตามมาตรา  ๕๗  คูณด้วยสิบ๗๐ 
                              กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายอันมิใช่เนื่องจากการท างาน เมื่อจ่ายเงิน
สมทบมาแล้ว ๑ เดือน ภายในระยะเวลา ๖ เดือน ก่อนเดือนถึงแก่ความตายสิทธิที่จะไดร้ับ คือ 
                                    ๑. ค่าท าศพ ๔๐,๐๐๐ บาท จ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ 
                                    ๒. เงินสงเคราะห์กรณีตาย 
                                       ๒.๑ หากผู้ประกันตนที่ตาย จ่ายเงินสมทบเกินกว่า ๓ ปี ทายาทหรือ
ผู้มีสิทธจิะได้รับเงินสงเคราะห์ ๑ เท่าครึ่งของเงินเดือนที่นายจ้างของผู้ประกันตนที่เสียชีวิตมาจ่ายเงิน
สมทบ เช่น เงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาท รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย = ๑๕,๐๐๐ บาท 
                                       ๒.๒ หากผู้ประกันตนที่ตาย จ่ายเงินสมทบเกินกว่า ๑๐ ปี ทายาท
หรือผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ ๕ เท่าของเงินเดือน เช่น เงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาท รับเงิน
สงเคราะห์กรณีตาย = ๕๐,๐๐๐ บาท 
                                    ๓. เงินสงเคราะห์กรณีตาย จะจ่าย 
                                       ๓.๑ บุคคลที่ผู้ประกันตนระบุให้เปน็ผู้รับโดยการท าหนังสือระบุไว้  
                                       ๓.๒ กรณีไม่ได้ท าหนังสือระบุให้ใครเป็นผู้รับ จ่ายให้ผู้มีสิทธิตาม
กฎหมาย คือ บิดา มารดา สามีหรือภรรยาบุตรโดยหารเฉลี่ยในอัตราคนละเท่า ๆ กัน 
                                    ๔. จะได้รับเงินออมกรณีชราภาพ  
                       ๒) ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการท างานถึงแก่ความตาย 
                                  มาตรา  ๗๓  ทวิ  ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพตามมาตรา  ๗๑  
ถึงแก่ความตายให้น าความในมาตรา  ๗๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้น าเงินทดแทนการขาด
รายได้ที่ผู้ประกันตนได้รับในเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
                         ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพนั้นอยู่ในข่ายที่จะได้รับเงินค่าท าศพ  
และเงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายในฐานะที่เป็นผู้ ประกันตนและในฐานะที่เป็น
ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพตามวรรคหนึ่งในเวลาเดียวกัน  ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าท าศพและเงิน
สงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายตามมาตรา  ๗๓  เพียงทางเดียว๗๑ 
 
๘.ระบบประกันสุขภาพภาครัฐและระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน 

                                                            

            
๗๐ มาตรา  ๗๓  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับ

ที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗   
        ๗๑ มาตรา  ๗๓  ทวิ  เพิม่เติมโดยมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๓๗   



๑๔๐ 

 

 
       ๘.๑ ระบบประกนัสุขภาพภาครัฐ 

 ในการประกาศใช้“พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕”คือ โดยที่
มาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ได้บัญญัติให้ชนชาวไทยย่อมมีสิทธิ
เสมอกันใน การรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจาก
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ และการให้บริการ
สาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมเท่าที่จะ กระท าได้ และมาตรา ๘๒ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๔๐ ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับ
บริการที่ ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ด้วยเหตุนี้ จึงต้องจัดระบบการให้บริการ
สาธารณสุขที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตให้ มีการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน โดยมีองค์กร
ก ากับดูแลซึ่งจะด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐและ ภาคประชาชนเพื่อจัดการให้มี
ระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทั้งประเทศ และให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิได้รับการบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานด้วยกันทุก คน นอกจากนี้เนื่องจากในปัจจุบันระบบการให้ความช่วยเหลือใน
ด้านการรักษาพยาบาล ได้มีอยู่หลายระบบ ท าให้มีการเบิกจ่ายเงินซ้ าซ้อนกัน จึงสมควรน าระบบการ
ช่วยเหลือดังกล่าวมาจัดการรวมกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายใน ภาพรวมในด้านสาธารณสุขมิให้เกิดการ
ซ้ าซ้อนกันดังกล่าว และจัดระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเลือกเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ขี่จักรยานบนทางสัญจรแยกเป็นประเด็น
ได้ดังต่อไปน้ี 

 
            ๘.๑.๑ บทนิยาม๗๒          
                    มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งให้
โดยตรงแก่บุคคลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต  ทั้งนี้ ให้รวมถึงการบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 

“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และ
ของสภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่น
ที่คณะกรรมการก าหนดเพ่ิมเติม 

“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติ
น้ี 

“เครือข่ายหน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการที่รวมตัวกันและขึ้นทะเบียน
เป็นเครือข่ายหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                            

            
๗๒

 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕,มาตรา๓ 



๑๔๑ 

 

“ค่าบริการ” หมายความว่า เงินที่ผู้รับบริการจ่ายให้แก่หน่วยบริการในการรับ
บริการสาธารณสุขแต่ละครั้ง 

“ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ได้แก ่

(๑) ค่าสร้างเสริมสุขภาพ และปูองกันโรค 
(๒) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค 
(๓) ค่าตรวจและรับฝากครรภ ์
(๔) ค่าบ าบัดและบริการทางการแพทย์ 
(๕) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอวัยวะเทียม และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
(๖) ค่าท าคลอด 
(๗) ค่ากินอยู่ในหน่วยบริการ 
(๘) ค่าบริบาลทารกแรกเกิด 
(๙) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ปุวย 
(๑๐) ค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ 
(๑๑) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ 
(๑๒) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นเพ่ือการบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการก าหนด 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
“คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน” หมายความว่า คณะกรรมการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือส านักงาน

สาขา แล้วแต่กรณี 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน แล้วแต่กรณี ให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
            ๘.๑.๒ สิทธิการรับบริการสาธารณสุข๗๓ 

       มาตรา ๕  บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพตามที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัตินี้ 

       คณะกรรมการอาจก าหนดให้บุคคลที่เข้ารับการบริการสาธารณสุขต้องร่วม จ่าย
ค่าบริการในอัตราที่ก าหนดให้แก่หน่วยบริการในแต่ละครั้งที่เข้ารับการบริการ เว้นแต่ผู้ยากไร้หรือ
บุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดไม่ต้องจ่ายค่าบริการ 

                                                            

            
๗๓

 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕,มาตรา๕ - ๑๒ 



๑๔๒ 

 

       ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่บุคคลจะมีสิทธิได้รับให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด  

       มาตรา ๖  บุคคลใดประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา ๕ ให้ยื่นค าขอลงทะเบียนต่อ
ส านักงานหรือหน่วยงานที่ส านักงานก าหนด เพื่อเลือกหน่วยบริการ เป็นหน่วยบริการประจ า 

       การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ า การขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการ
ประจ าและหน้าที่ของหน่วยบริการประจ าที่พึงมีต่อผู้รับบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด โดยค านึงถึงความสะดวกและความจ าเป็นของบุคคลเป็นส าคัญ 

       ในกรณีที่บุคคลใดมีสิทธิเลือกหน่วยบริการเป็นอย่างอื่นตามหลักเกณฑ์การได้รับ
สวัสดิการหรือตามสิทธิที่บุคคลนั้นได้รับอยู่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี 
หรือค าสั่งอื่นใด ให้การใช้สิทธิเข้ารับการบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลนั้น  

       มาตรา ๗  บุคคลที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขได้จากหน่วย
บริการประจ าของตนหรือหน่วยบริการ ปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง หรือจากหน่วย
บริการอื่นที่หน่วยบริการประจ าของตนหรือเครือข่ายหน่วยบริการ ที่เกี่ยวข้องส่งต่อ เว้นแต่กรณีที่มี
เหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บปุวยฉุกเฉิน ให้บุคคลนั้นมีสิทธิเข้ารับบริการจากสถาน
บริการอื่นได้  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยค านึงถึงความสะดวกและความจ าเป็นของผู้ใช้
สิทธิรับบริการ และให้สถานบริการที่ให้บริการนั้นมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด  

       มาตรา ๘  ผู้ซึ่งมีสิทธิตามมาตรา ๕ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามมาตรา ๖ อาจเข้ารับ
บริการครั้งแรกที่หน่วยบริการใดก็ได ้และให้หน่วยบริการที่ให้บริการแก่บุคคลดังกล่าวจัดให้บุคคลนั้น
ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ าตามมาตรา ๖ และแจ้งให้ส านักงานทราบภายในสามสิบวันนับ
แต่ให้บริการ โดยหน่วยบริการดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายส าหรับการให้บริการครั้งนั้นจากกองทุน
ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด  

       มาตรา ๙  ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคลดังต่อไปนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีหรือค าสั่งใด ๆ ที่ก าหนดขึ้นส าหรับส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  และให้ใช้สิทธิดังกล่าวตาม
พระราชบัญญัตินี ้

              (๑) ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
              (๒) พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              (๓) พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงาน

อื่นของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ 
              (๔) บิดามารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับสวัสดิการการ

รักษาพยาบาลโดยอาศัยสิทธิของบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
ในการนี้ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดการให้บุคคลดังกล่าวสามารถได้รับบริการ

สาธารณสุขตามที่ได้ตกลงกันกับรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ แล้วแต่กรณี 



๑๔๓ 

 

การก าหนดให้บุคคลตามวรรคหนึ่งประเภทใด หรือหน่วยงานใด ใช้สิทธิรับบริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ได้เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสามใช้บังคับแล้ว ให้รัฐบาล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แล้วแต่กรณี ด าเนินการจัดสรรเงินในส่วนที่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลส าหรับบุคคลตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกานั้นให้แก่กองทุนตาม
หลักเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาที่ตกลงกับคณะกรรมการ  

มาตรา ๑๐  ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่า
ด้วย ประกันสังคมให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม การขยายบริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ไปยังผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย ประกันสังคมให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการและคณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน 

ให้คณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มี สิทธิตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และเมื่อได้ตกลงกันเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการสาธารณสุขกับ
คณะกรรมการ ประกันสังคมแล้ว ให้คณะกรรมการเสนอรัฐบาลเพื่อตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด
ระยะเวลาการเริ่มให้ บริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตินี้แก่ผู้มีสิทธิดังกล่าว 

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใช้บังคับแล้ว ให้ส านักงานประกันสังคมส่งเงิน
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุน ประกันสังคมให้แก่กองทุนตามจ านวนที่คณะกรรมการ
และคณะกรรมการประกันสังคมตกลง กัน  

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย 
เงินทดแทนผู้ใดใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติ นี้เมื่อใดแล้วให้
หน่วยบริการแจ้งการเข้ารับบริการนั้นต่อส านักงานและให้ ส านักงานมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อ
บริการสาธารณสุขจากกองทุนเงินทดแทน แต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป 

ในกรณีที่ผู้เข้ารับการบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้เป็นลูกจ้างของ
นายจ้างที่ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้ส านักงานมีสิทธิยื่นค าร้องขอรับเงิน
ทดแทนแทนลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนเพื่อช าระค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข แต่ไม่
เกินอัตราที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ส่งเข้ากองทุนเพ่ือส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป 

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นการจ่ายเงิน
ทดแทนในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่ผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัย จากรถผู้ใดใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อใด
แล้ว ให้หน่วยบริการแจ้งการเข้ารับบริการนั้นต่อส านักงานและให้ส านักงานมีสิทธิ เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
เพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แต่ไม่เกินจ านวนค่าสินไหมทดแทนตาม
ภาระหน้าที่ที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้อง จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ ส่งเข้ากองทุนเพ่ือส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป 

ในกรณีที่บริษัทผู้รับประกันภัยรถหรือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบ ภัยจากรถ
จ ากัด มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถที่เข้ารับบริการ สาธารณสุขตาม



๑๔๔ 

 

วรรคหนึ่ง ให้ส านักงานมีอ านาจออกค าสั่งให้บริษัทดังกล่าวช าระค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ สาธารณสุข แต่
ไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป 

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
             ๘.๑.๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ๗๔ 

 มาตรา ๓๘  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน 
และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้ อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ ให้ใช้จ่ายเงินกองทุนโดยค านึงถึงการพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ที่ 
ไม่มีหน่วยบริการเพียงพอหรือมีการกระจายหน่วยบริการอย่างไม่เหมาะสมประกอบ ด้วย  

มาตรา ๓๙  กองทุนประกอบด้วย 
(๑) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(๒) เงินที่ไดร้ับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๓) เงินที่ได้รับจากการด าเนินการให้บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) เงินค่าปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน 
(๖) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๗) เงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่กองทุนได้รับมาในกิจการของกองทุน 
(๘) เงินสมทบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็น รายได้

แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ในการเสนอขอรับงบประมาณตาม (๑) ให้คณะกรรมการจัดท าค าขอต่อ

คณะรัฐมนตรีโดยพิจารณาประกอบกับรายงานความเห็นของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐาน ตลอดจนบัญชีการเงินและทรัพย์สินของกองทุนในขณะที่จัดท าค าขอดังกล่าว  

มาตรา ๔๐  การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งการน า
เงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

มาตรา ๔๑  ให้คณะกรรมการกันเงินจ านวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินที่จะจ่าย
ให้หน่วยบริการไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้แก่ผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระท าผิดมิได้หรือหาผู้กระท าผิดได้ แต่ยัง
ไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด  

มาตรา ๔๒  ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
รักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระท าผิดได้แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอัน
                                                            

            
๗๔ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕,มาตรา๓๙-๔๓ 



๑๔๕ 

 

สมควรตามมาตรา ๔๑ เมื่อส านักงานได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการไปแล้ว ส านักงาน
มีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้กระท าผิดได ้ 

มาตรา ๔๓  ภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ ให้คณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมา 
ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว ให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 
เพื่อน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ และจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๘.๑.๔  บริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุข๗๕ 
          มาตรา ๔๔  ให้ส านักงานจัดให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่าย

หน่วยบริการแล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อด าเนินการลงทะเบียนเลือกเป็นหน่วยประจ า
ของตนตามมาตรา ๖ การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ รวมทั้งวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๔๕  ให้หน่วยบริการมีหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ให้บริการสาธารณสุข รวมทั้งการใช้วัคซีน ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการรักษา

ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยให้ความเสมอภาคและอ านวยความสะดวกในการให้บริการ
สาธารณสุขที่จ าเป็น ตลอดจนเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเชื่อทาง
ศาสนา 

(๒) ให้ข้อมูลการบริการสาธารณสุขของผู้รับบริการตามที่ผู้รับบริการร้องขอและ
ตาม ประกาศที่มีการก าหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ปุวยและผู้รับบริการโดยไม่บิดเบือน ทั้งในเรื่องผลการ
วินิจฉัย แนวทาง วิธีการ ทางเลือก และผลในการรักษา รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้
ผู้รับบริการตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือถกูส่งต่อ 

(๓) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือผู้รับผิดชอบในการ
ดูแลอย่างต่อเนื่องทางด้านสุขภาพกายและสังคม แก่ญาติหรือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ
ก่อนจ าหน่ายผู้รับบริการออกจากหน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการ 

(๔) รักษาความลับของผู้รับบริการจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) และ (๒) อย่าง
เคร่งครัด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

(๕) จัดท าระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ
คุณภาพและบริการ รวมทั้งการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 

ในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้รับบริการและการจัดท าระบบข้อมูลการ
ให้บริการสาธารณสุข ให้หน่วยบริการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการและคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานก าหนด  

                                                            

            
๗๕

 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕,มาตรา๔๔-๔๗ 



๑๔๖ 

 

มาตรา ๔๖  หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา ๔๔ และหน่วย
บริการที่รับการส่งต่อผู้รับบริการ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

หลักเกณฑ์การก าหนดค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องผ่าน
การรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘ (๑๓) ก่อน และอย่างน้อยต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี ้

(๑) อาศัยราคากลางที่เป็นจริงของโรคทุกโรคมาเป็นฐานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรา ๕๐ (๔) 

(๒) ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทน
บุคลากร 

(๓) ค านึงถึงความแตกต่างในภารกิจของหน่วยบริการ 
(๔) ค านึงถึงความแตกต่างในกลุ่มผู้รับบริการและในขนาดของพื้นที่บริการที่

หน่วยบริการรับผิดชอบ  
มาตรา ๔๗  เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่ โดย

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์
เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน 
             ๘.๑.๕ ข้อบังคับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙๗๖ 

  
ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหาย
จากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙”  

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป  
ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑)  ข้อบังคับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๒)  ข้อบังคับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 

                                                            

        ๗๖ข้อบังคับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไข ในการ

จ่ายเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ 



๑๔๗ 

 

(๓)  ข้อบังคับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล  
(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗  

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
“การรักษาพยาบาล” หมายความว่า บริการสาธารณสุขตามมาตรา ๓ แห่ง

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
“หน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
“เงินช่วยเหลือเบื้องต้น” หมาย ความว่า เงินที่จ่ายให้ผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้

อุปการะเพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการ
รักษาพยาบาลของ หน่วยบริการ โดยมิต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด 

“ผู้อุปการะ” หมายความว่า ผู้ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลหรือดูแล ผู้รับบริการก่อน
เข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอรับ
เงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น  

ข้อ ๕  ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ ที่จะเป็นเหตุให้
ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อบังคับนี้ ให้รวมถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล  แต่มิใช่
ความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินไปตามพยาธิสภาพ หรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพ
ปกติธรรมดาของโรคนั้นอยู่แล้ว ซึ่งโรคนั้นได้รับการวินิจฉัยและรักษาตามมาตรฐานทั่วไป 

  
ข้อ ๖  ประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ 

และอัตราจ่ายเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น แบ่งเป็น 
(๑)  เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ไม่เกิน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  สูญเสียอวัยวะหรือพิการ จ่ายเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นได้ ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
(๓)  บาดเจ็บหรือเจ็บปุวยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ 

บาท  
ข้อ ๗  ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วย

บริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะหรือหน่วยบริการที่ให้บริการ มีสิทธิยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นได้ที่ส านักงานสาขาของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในจังหวัดนั้น  หรือหน่วยรับ
เรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๕๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือ
ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้ ต้องยื่นค าร้องภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย  

ข้อ ๘  ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ มีจ านวน ๕ – ๗ คน ขึ้นท าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามข้อบังคับนี้หรือไม่ และถ้าควรได้รับควรจะได้ตาม



๑๔๘ 

 

ค าร้องขอหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้โดยค านึงถึงความรุนแรงของความเสียหายและเศรษฐานะของผู้เสียหาย
ด้วย 

คณะอนุกรรมการมีอ านาจอนุมัติจ านวนเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่เกินอัตราที่
ก าหนดในข้อ ๖ 

การพิจารณาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการให้กระท าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ไม่เกิน 
๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ ผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการให้รายงานต่อคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและ มาตรฐานบริการสาธารณสุขเพื่อทราบ  

ข้อ ๙  ให้คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ มาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับ
จังหวัดหรือส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับสาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัด
ใดที่ไม่มีคณะอนุกรรมการควบ คุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่
เหมาะสมจ านวน ๕ – ๗ คน เพื่อให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการตามข้อ ๘ โดยชื่อบุคคลที่เหมาะสมต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิใน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓ คน ตัวแทนหน่วยบริการ และตัวแทนประชาชนผู้ใช้บริการ ฝุายละเท่าๆ กัน โดย
ให้ด าเนินการคัดเลือกตามวิธีการที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานสาขาของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในจังหวัด
น้ันเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ 

ให้คณะอนุกรรมการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี 
เมื่อมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแล้ว ให้เลขานุการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการ 

เพื่อให้ที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการ  
ข้อ ๑๐  ในกรณีผู้รับบริการหรือทายาทหรือ ผู้อุปการะของบุคคลดังกล่าว ไม่เห็น

ด้วยกับผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการที่สั่งจ่ายเงินช่วยเหลือ เบื้องต้นไม่เต็มตามอัตราที่ก าหนด
ในข้อ ๖ หรือไม่จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหรือจัดประเภทของความเสียหายโดยไม่ถูก ต้อง ให้มีสิทธิ
ย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข โดยยื่นที่ส านักงาน
สาขาของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในจังหวัดนั้น หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 
๕๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดทัง้นี้ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย  

ข้อ ๑๑  กรณีที่มีการอุทธรณ์ผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ ให้ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณาว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการยื่นอุทธรณ์ตามข้อ ๑๐ หรือไม่ หาก
เป็นไปตามเงื่อนไขให้เสนอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขวินิจฉัยชี้
ขาด ดังนี ้

(๑)  สั่งให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นได้ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในข้อ ๖ หรือ 
(๒)  สั่งให้ยกอุทธรณ ์
ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

ให้เป็นที่สุด  
ข้อ ๑๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นตามข้อ ๗ ที่ผู้มี

สิทธิได้ยื่นไว้ต้ังแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  



๑๔๙ 

 

ข้อ ๑๓  ให้เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตาม
ข้อบังคับนี ้

  
๘.๒ ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน๗๗ 

             ประเทศไทยเริ่มมีประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือครอบคลุมคนไทยทุกคนตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ 
ด้วย ๓ ระบบหลักๆ คือ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(โครงการ๓๐บาทเดิม) ระบบ
ประกันสังคม และ สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการแต่ละระบบมีความแตกต่างกันแต่ก็
ครอบคลุมส่วนใหญ่ของการรักษาพยาบาลทั้งบริการผู้ปุวยนอกและบริการผู้ปุวยในกรณีระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้ครอบคลุมบริการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคด้วยเม่ือคนไทยทกุคน
ได้รับการดแูลโดยระบบประกนัสขุภาพของรัฐแล้ว ภาคเอกชนหรือประกนัสขุภาพภาค เอกชนจะมีบทบาทอะไร 
                     การท่ีจะเข้าใจบทบาทของประกนัสขุภาพภาคเอกชนได้ ต้องเข้าใจแนวคิดของการประกนัสขุภาพ
ก่อนว่า การประกนัสขุภาพเป็นรูปแบบการจ่ายเงินสนบัสนนุบริการสขุภาพแบบจ่ายเงินลว่ง  หน้า (Pre-paid 

system) ให้แก่ผู้ ให้บริการ ซึง่ต่างจากการจ่ายเงินขณะท่ีไปใช้บริการ เงินท่ีจ่ายลว่งหน้าจะน าไปรวมกนับริหาร
จดัการ (โดยหน่วยงานประกนัสขุภาพภาครัฐหรือบริษัทประกนัสขุภาพเอกชน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการส าหรับคน
ท่ีมีความจ าเป็น ท าให้เกิดการกระจายความเสี่ยงภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึน้  ในแต่ละคน
ไปยงัคนกลุม่ใหญ่ เพ่ือให้มีหลกัประกนัว่าเม่ือเกิดเจ็บป่วยขึน้พวกเขาจะไม่ต้องแบกรับภาระค่า ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้
ทัง้หมดซึ่งบางครัง้อาจสงูมากจนท าให้ไม่ได้รับบริการหรือหมดเนือ้หมดตวัได้ทัง้นี  ้ ปกติคนท่ีซือ้ประกนัสขุภาพ
มกัเป็นคนมีรายได้เพียงพอตอ่การด ารงชีวิตพืน้ฐาน และมีเงินเหลือเก็บโดยเฉพาะอยา่งยิ่งคนท่ีคิดหรือรู้ว่าตวัเอง
มีความเสี่ยงด้านสขุภาพ เช่น มีอายมุากขึน้และมีปัญหาสขุภาพ เป็น ต้น 

                     อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทประกนัเอกชนเป็นหน่วยงานท่ีต้องค านึงถึงความอยู่รอดของ  ธุรกิจ 
จึงต้องมีมาตรการในการลดความเสี่ยงของธุรกิจ เช่น ก าหนดอตัราเบีย้ประกนั (premium) ตามระดบัความ
เสี่ยง เช่น อาย ุอาชีพ ฯลฯ ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยท่ีเกิดขึน้ก่อนซือ้ประกนั หรือการเจ็บป่วยบางโรค  เช่น โรค
เอดส์ เป็นต้น หลกัประกนัสขุภาพ ต้องท าหน้าท่ีส าคญั ๒ ประการ คือ (๑) ช่วยขจดัอปุสรรคการเข้า ถึงบริการ
รักษาพยาบาลที่จ าเป็น และ (๒) ป้องกนัครัวเรือน จากภาระค่าใช้จ่ายท่ีอาจสงูจนหมดตวั มีหนีส้ิน หรือยากจน 

ประเทศท่ีพฒันาแล้ว สว่นใหญ่ตา่งจดัหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าให้กบัประชาชนโดยรัฐต้องเข้ามา จดัการโดย
ออกกฎหมายประกนัสขุภาพภาคบงัคบั ไม่ว่าจะในรูปแบบการเก็บเงินสมทบจากประชาชนเป็นการเฉพาะ เช่น 

ในระบบประกันสังคม หรือการจัดเก็บเงินตามระบบภาษี (เช่น  โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) 

                      ประเทศที่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้ว ประกันสุขภาพเอกชนยังคงมีบทบาทอยู่
ระดับหนึ่งมากน้อย ต่างกัน โดยบทบาทประกันสุขภาพเอกชนเป็นได้ใน ๔ ลักษณะ คือ 
                  (๑) ด าเนินการคู่ขนานไปกับระบบประกันสุขภาพหลักโดยสิทธิประโยชน์คล้ายคลึงกัน 
(Duplicate system) 

                                                            

        ๗๗ สัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวัสดิ.์(๒๕๕๐).บทบาทการประกันสุขภาพเอกชนภายใต้ระบบประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า.[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th.[กันยายน,๒๕๕๗]. 



๑๕๐ 

 

                  (๒) เป็นประกันสุขภาพแบบทดแทน (Substitutive) เช่น ประกันสุขภาพ ภาคบังคับ
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ไม่ครอบคลุมกลุ่มประชาชนที่มีรายได้สูงกว่าเพดานที่ก าหนด ส าหรับ
ประเทศเยอรมนีอนุญาตให้ประชาชนที่มีรายได้เกินเพดานที่ก าหนดสามารถ เลือกอยู่ในระบบประกัน
สุขภาพหลักหรือไปใช้ประกันสุขภาพเอกชนที่มีสิทธิ  ประโยชน์เหมือนกันก็ได้        
                  (๓) เป็นประกันสุขภาพเสริม ส าหรับบริการที่ระบบประกันสุขภาพหลักไม่ครอบคลุม 
หรือครอบคลุมเพียงบางส่วน (Complementary)  
                  (๔) เป็นการประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการหรือเพิ่มทาง 
เลือกในการรับบริการ (Supplementary) ทั้งนี้ บทบาทของประกันสุขภาพเอกชนในประเทศกลุ่ม
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการ พัฒนา (OECD) ส่วนใหญ่มีรายจ่ายต่ ากว่าร้อยละ ๕ 
ของรายจ่ายสุขภาพของประเทศในปี ๒๕๔๖ มีเพียงสี่ประเทศที่ประกันสุขภาพเอกชนมีรายจ่าย
มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของรายจ่ายสุขภาพของประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ แคนาดา และ
ฝรั่งเศส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๖๔ 

 

บทที๔่ 
ผลการศึกษา 

 
       ผู้วิจัยได้เลือกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนใช้จักรยานเมื่อใช้ถนนเป็นเส้นทางสัญจรทั้งใน
ส่วนของสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองและสิทธิเรียกร้องเมื่อมีการกระทบสิทธิของคนใช้จักรยานใน
การศึกษากฎหมายศึกษากฎหมายที่เป็นหลักจ านวน ๗ ฉบับดังรายชื่อกฎหมายข้างท้ายนี ้
       ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
       ๒. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
       ๓. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
       ๔. ประมวลกฎหมายอาญา 
       ๕. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
       ๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  
       ๗. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ 
       ๘. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
        
       จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร ต ารา บทความวิชาการ งานวิจัย วารสาร 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดท า
เป็นสาระแยกตามหัวข้อรวม ๖ หัวข้ออันได้แก ่  
 ๑. สิทธิผู้ขี่จักรยานบนทางสัญจรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 ๒. สิทธิได้รับความคุ้มครองทางแพ่งและทางอาญาในกรณีได้รับผลกระทบต่อสิทธิของคนใช้
จักรยานบนทางสัญจร 
 ๓. สิทธิตามกฎหมายจราจรของผู้ขี่จักรยาน 
 ๔. สิทธิของผู้ขี่จักรยานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 ๕. สิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม 
 ๖. ระบบประกันสุขภาพภาครัฐและระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน 
 
 
 
 
๑. สิทธิผู้ขี่จักรยานบนทางสัญจรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 
       ในการวิเคราะห์สิทธิผู้ขี่จักรยานบนทางสัญจรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗  ตามมาตรา ๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗โดยเทียบเคียง กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔ 

 



๑๖๕ 

 

มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ โดยกล่าวถึงสิทธิที่จะอยู่ จะเป็น หรือ เป็นสิทธิที่ติดมากับตัวประชาชน
เพราะเป็นสิทธิที่เป็นส่วนควบติดอยู่กับความเป็นคนตามธรรมชาติ โดยที่ทุกคนมีอยู่เหมือนกัน รัฐไม่
อาจเข้าไปแทรกแซงให้เกิดความแตกต่าง หรือ สูญสิ้นสิทธิอันเป็นเสมือนองค์ประกอบของชีวิต จิตใจ 
และร่างกายนั้นได้ ดังนั้น สิทธิ เสรีภาพในความเป็นมนุษย์จึงเป็นสิทธิของคนที่ห้ามไม่ให้รัฐกระท าซึ่ง
อาจเรียกสิทธิแบบนี้ได้ว่าเป็นสิทธิที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐโดยบุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
ใช้สิทธิเสรีภาพของตนได้โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นทั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗ เทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.๒๕๕๐พบว่าสิทธิ์ของผู้ขี่จักรยานบนทางสัญจรรัฐควรที่จะให้สิทธิเสรีภาพในการใช้ถนนเป็น
เส้นทางสัญจรเหมือนกับพาหนะอื่นๆสิทธิ เสรีภาพเช่น การก าหนดเส้นทางจักรยานในเขตเมืองในกรณี
เส้นทางระยะสั้นให้ครอบคลุมพื้นที่การจราจร  ในการด าเนินการจัดสร้างเส้นทางใหม่ต้องจัดให้มีไหล่
ทางที่ได้มาตรฐานตลอดเส้นทางเพื่ออ านวยต่อผู้ขี่จักรยานอีกทั้งเมื่อก าหนดสิทธิเสรีภาพไว้ใน
รัฐธรรมนูญแล้วถ้ามีการละเมิดสิทธิของผู้ขี่จักรยานก็สามารถยกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิ
ทางศาลหรือยกเป็นข้อต่อสู้ได ้
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ มาตรา๔๙ มาตรา๕๑ มาตรา๖๐
และมาตรา๖๑ ไดก้ล่าวถึง สิทธิ เสรีภาพในความเป็นพลเมือง เป็นสิทธิ เสรีภาพเกี่ยวกับการที่สามารถ
เรียกร้องความต้องการขั้นพื้นฐานจากรัฐในฐานะ ที่เป็นราษฎรของรัฐ ซึ่งรัฐมีหน้าที่ให้การสนองตอบ
ในรูปของบริการสาธารณะ ถือเป็นสิทธิที่จะเรียกขอได้ จะรับเอาได้ หรือเป็นสิทธิที่ตามมากับตัวโดยที่
งอกขึ้นมาจากความเป็นพลเมืองหรือเป็น ราษฎรของรัฐ โดยที่รัฐไม่อาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบหรือ
ความช่วยเหลือด้วยการเพิกเฉยไม่กระท าการตอบสนองตามความเรียกร้องต้องการของประชาชนซึ่งรัฐ
มีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง ผู้ขี่จักรยานมีสิทธิเสรีภาพในความเป็นพลเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับการ
ที่สามารถเรียกร้องความต้องการขั้นพื้นฐานจากรัฐในฐานะที่เป็นราษฎรของรัฐซึ่งรัฐมีหน้าที่ในการ
สนองตอบในรูปบริการสาธารณะ สิทธิ เสรีภาพความเป็นพลเมืองได้แก่ การมีเส้นทางสัญจรที่มี
ประสิทธิภาพ  การมีเส้นทางสัญจรที่สนองตอบต่อผู้ขี่จักรยาน สิทธิได้รับการอ านวยความสะดวกในขี่
จักรยานในเขตชุมชนเมืองและชนบท และสิทธิในการใช้ไหล่ทางเป็นเส้นทางสัญจรในเขตทางหลวงทั้ง 
๖ ประเภทตามกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   
       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๐รัฐไม่อาจปฏิเสธความเป็นกลาง หรือ
ความเป็นธรรมด้วยการละเลยเพิกเฉยไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยหรือหยิบยื่นโอกาสอันพึงมีพึงได้ให้กับ
ประชาชนได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะความแตกต่างตาม
ธรรมชาติและเพราะการกระท าหรือละเว้นการกระท าของรัฐที่ไม่เท่าเทียมกัน เช่น การเสมอกันใน
กฎหมายการไม่ถูกเกณฑ์แรงงานการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะการได้รับความ
คุ้มครองโดยรัฐและสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐโดยสิทธิในความเสมอภาคของผู้ขี่จักรยานตาม
รัฐธรรมนูญ ๕๐ที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่ความเสมอภาคในการเลือกใช้ยานพาหนะในทางสัญจรรัฐจะต้อง
จัดให้มีเส้นทางสัญจรส าหรับจักรยานให้มีความเสมอภาคกับยานพาหนะประเภทอื่นมีเส้นทาง
จักรยานที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้ขี่จักยานเฉกเช่นเดียวกับพาหนะอื่นๆ 
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๒. สิทธิได้รับความคุ้มครองทางแพ่งและทางอาญาในกรณีได้รับผลกระทบต่อสิทธิของคนใช้
จักรยานบนทางสัญจร 
       
        การขับขี่รถบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นถนนในเขตเมืองหรือถนนในเขตชนบทย่อมต้องมีกฎกติกา
มารยาท ในการขับขี่หากการขับขี่รถในท้องถนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยทุกประการก็คง
ไม่เกิดกฎหมายจราจรทางบกกฎหมายประกันภัยหรือกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวเนื่องกับภัยทางถนนแต่
เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดเพิ่มขึ้นทุกวันโดยแต่ละครั้งจะน ามาซึ่งความเสียหายแก่ชีวิตร่างกาย 
ทรัพย์สินต่าง ๆของบุคคลก่อเกิดปัญหาต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอย่างมากรัฐจึงได้ออก
กฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อให้ประชาชนผู้เสียหายจากอุบัติเหตุได้รับความคุ้มครองสิทธิ  
ป้องกันและปราบปรามผู้ก่อภัยทั้งหลายให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา
ที่ผู้ขับขี่จักรยานจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองในชั้นนี้ขอกล่าวถึงความรับผิดทาง
แพ่ง ความรับผิดอาญาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และประมวลกฎหมายอาญา
เป็นหลัก เหตุที่ต้องศึกษาเนื่องจากมาตรา ๖๔  แห่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ในลักษณะปิด
ปากว่าบุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้แต่ถ้าศาลเห็นว่า 
ตามสภาพและพฤติการณ์ผู้กระท าความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระท านั้นเป็น
ความผิดศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาลและถ้าศาลเชื่อว่าผู้กระท าไม่รู้ว่ากฎหมาย
บัญญัติไว้เช่นนั้นศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ดังนั้นผู้
ขับขี่จักรยานจึงต้องศึกษาเรียนรู้ถึงความคุ้มครองสิทธิเมื่อเกิดการละเมิดต่อสิทธิทั้งในทางแพ่งและ
ทางอาญาเพ่ือเป็นหลักในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 
       
       ๒.๑ ความรับผิดในการละเมิดสิทธิผู้ขี่จักรยานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
             กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิผู้ขี่จักรยานที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ใน
มาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๒๕ มาตรา ๔๒๘ มาตรา ๔๓๗ มาตรา ๔๓๘ มาตรา ๔๔๔ มาตรา ๔๔๕ และ
๔๔๖ ซึ่งจะวิเคราะหด์ังต่อไปนี ้
             ๒.๑.๑ การกระท าละเมิด 
                     จากองค์ประกอบของการท าละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ ค าว่าผู้ใดจะหมายถึงบุคคล
โดยบุคคล หมายถึง สิ่งซึ่งสามารถมีสิทธิและหน้าที่ได้ตามกฎหมาย แบ่งเป็น ๑) บุคคลธรรมดา ๒) 
นิติบุคคล การกระท าในการละเมิดเป็นไปได้ทั้งบุคคลธรรมและนิติบุคคลแต่ในที่นี้การละเมิดต่อผู้ขี่
จักรยานผู้ที่กระท าการละเมิดในกรณีการเกิดอุบัติเหตุผลการกระท าละเมิดโดยตรงก็จะเป็นบุคคล
ธรรมแต่ถ้ามีนิติบุคคลร่วมละเมิดด้วยก็อาจเข้าตามมาตรา ๔๒๕ โดยนายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับ
ลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระท าไปในทางการที่จ้างนั้น ในการกระท าละเมิดจะกระท าโดย
จงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตามซึ่งการกระท าโดยไม่มีอ านาจกระท าตามกฎหมายท าให้บุคคลหรือนิติ
บุคคลอื่นเสียหายได้แก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน และสิทธิผู้ที่ท าละเมิดจ าต้องชดใช้
ค่าเสียหายจากการกระท าละเมิดนั้น ดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับผู้ใช้จักรยานในกรณีเกิดรถยนต์ชน
ผู้ขี่จักรยานย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดโดยความเสียหายที่เกิดขึ้นจะต้องมี
องค์ประกอบของการท าละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ ครบถ้วน ในการเรียกร้องค่าเสียหายเท่าใดนั้นก็มี
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ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔๒๕ และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยจะได้
กล่าวต่อไป 
             ๒.๑.๒ นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในการละเมิด 
                     เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีการกระทบสิทธิผู้ขี่จักรยานในทางสัญจรการเรียกร้องสิทธิใน 
ปพพ. มาตรา ๔๒๕ นั้นประการแรกจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบในการละเมิดหรือการกระทบ
สิทธิว่าเข้าองค์ประกอบมาตรา ๔๒๐ หรือยังประเด็นพิจารณาต่อไปถ้าเข้าองค์ประกอบตามมาตรา 
๔๒๐ ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการท าละเมิดแล้วก็พิจารณาต่อว่าในการละเมิดนั้นเข้า
องค์ประกอบของการท าละเมิดตาม ปพพ. มาตรา ๔๒๕ หรือไม่ ประเด็นพิจารณาว่าเข้าองค์ประกอบ
ของการท าละเมิดตาม ปพพ. มาตรา๔๒๕ได้แก่ การกระท าของลูกจ้างต้องเป็นการละเมิดต่อบุคคล
อื่นโดยผู้อื่นได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน และสิทธิ ประเด็น
พิจารณาต่อมาต้องพิจารณาความสัมพันธ์ว่าเป็นนายจ้างและลูกจ้างกันในขณะกระท าละเมิดหรือไม่
และการกระท าของลูกจ้างเป็นการละเมิดในทางการที่จ้างเช่นนายจ้างสั่งให้น าสินค้าไปส่งที่จังหวัด
สุโขทัยแต่ขณะไปส่งสินค้าได้เชี่ยวชนรถจักรยานก็ถือว่าเหตุการณ์ละเมิดที่เกิดขึ้นเป็นไปในทางการที่
จ้างและประเด็นสุดท้ายการกระท าของลูกจ้างต้องเป็นการละเมิดในทางการที่จ้างและนายจ้างต้อง
ร่วมรับผิดกับลูกจ้างอย่างลูกหนี้ร่วมนั้นโดยผู้เสียหายจะเรียกร้อง ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับลูกจ้าง
หรือนายจ้างคนหนึ่งคนใดก็ได้สรุปได้ว่าเมื่อมีการการละเมิดหรือกระทบสิทธิผู้ขับขี่จักรยานในทาง
สัญจรตามมาตรา ๔๒๕สิทธิผู้ขับขี่จักรยานสามารถฟ้องร้องบังคับให้นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้าง
อย่างลูกหนี้ร่วมโดยผู้เสียหายจะเรียกร้อง ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับลูกจ้างหรือนายจ้างคนหนึ่งคน
ใดก็ได ้       
             ๒.๑.๓ ผู้ว่าจ้างท าของไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อ 
                     การละเมิดสิทธิของผู้ขี่จักรยานมีหลักในการพิจารณาว่าผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบในการ
เสียหาย มาตรา ๔๒๘ กล่าวว่าผู้ว่าจ้างท าของไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่ผู้รับจ้างได้ก่อขึ้นแก่
บุคคลภายนอกในระหว่างท างานที่จ้างเว้นแต่ ผู้ว่าจ้างผิดในการงานที่สั่งให้ท าได้แก่ความเสียหายเป็น
ผลโดยตรงจากงานที่สั่งให้ท าและลักษณะของงานที่สั่งให้ท าผู้ว่าจ้างเป็นผู้ผิดในค าสั่งที่ตนให้ไว้และผู้
ว่าจ้างเป็นผู้ผิดในการเลือกหาผู้รับจ้าง เองจะเห็นว่าผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในการละเมิดกับ
บุคคลภายนอกในงานที่จ้างยกเว้นนายจ้างจะต้องร่วมรับผิดมีอยู่ด้วยกัน ๓ กรณีตามมาตรา๔๒๘
เท่านั้น แต่ถ้าข้อยกเว้นทั้ง ๓ กรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดโดยผู้รับจ้างได้รู้หรือควรรู้แต่ยังด าเนินการ
ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างแล้วเป็นการกระท าให้เกิดละเมิดบุคคลภายนอกผู้รับจ้างอาจ เข้าข่าย
ร่วมกันกระท าความผิดได้  สรุปได้ว่าเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิของผู้ชี่จักรยานผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดใน
ความเสียหายในงานที่จ้างผู้รับผิดในความเสียหายได้แก่ผู้รับจ้างเว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดเมื่อเข้า
เงื่อนไขที่จะต้องรับผิดตามมาตรา ๔๒๘ 
             ๒.๑.๔  ความรับผิดชอบในการเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะ 
                       ในกฎหมาย มาตรา ๔๓๗ บุคคล ใด ครอบครอง หรือ ควบคุมดูแล ยานพาหนะ 
อย่างใดๆ อันเดินด้วย ก าลังเครื่องจักรกลบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยาน 
พาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้อง
เสียหายนั้นเองความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของ
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อันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วยประเด็น
ความรับผิดในการเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะในมาตรา ๔๓๗หลักในการพิจารณาในการรับผิด
ได้แก่ต้องมีเจ้าของหรือบุคคลผู้ควบคุมต้องมียานพาหนะ อย่างใดๆ อันเดินด้วย ก าลังเครื่องจักรกล
และประการสุดท้ายต้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นแต่มีข้อยกเว้นความรับผิดได้แก่ความ
เสียหายเกิดแต่เหตุสุดวิสัยเช่นเหตุอันจวนตัวรู้แต่ไม่สามารถป้องกันได้และความผิดของผู้เสียหายเช่น 
ผู้เสียหายจงใจหรือประมาทท าให้ตนเสียหายสรุปได้ว่าถ้าเกิดกรณีกระทบสิทธิผู้ขี่จักรยานสิทธิในการ
ได้รับค่าสินไหมทดแทนดูที่ว่าผู้ขับขี่ยานพาหนะกระท าโดยตนเอง ก็ต้องรับผิดด้วยตนเองแต่มี
ข้อยกเว้นความรับผิดอยู ่๒ ประเด็นได้แก่ ความเสียหายเกิดแต่เหตุสุดวิสัยและความผิดของผู้เสียหาย
เอง แต่ถ้าผู้ขับขี่ยานพาหนะถูกใช้ให้เป็นผู้ขับขี่ผู้ที่ใช้อาจจะต้องร่วมกันรับผิดกับผู้ขับขี่แล้วแต่กรณี 
             ๒.๑.๕ ศาลเป็นผู้ก าหนดค่าสินไหมทดแทน 
                     “ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้ โดยสถานใด เพียงใด นั้น” ค าว่า โดยสถานใด น่าจะ
หมายถึงวิธีที่จะให้ค่าสินไหมทดแทน เช่นจะให้เป็นตัวเงินหรือเป็นค่าสินไหมทดแทนอย่างอื่นที่ไม่ใช่
ตัวเงิน ตามที่ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา ๔๔๖ หรือ มาตรา ๔๔๗ ส่วนค าว่า เพียงใด นั้นมี ความหมาย
กว้าง ซึ่งควรจะหมายถึงทั้งความรับผิดของผู้ท าละเมิดว่าจะมีแค่ไหน และทั้งจ านวนค่าสินไหม
ทดแทนว่าจะมีเท่าใดด้วยซึ่งมาตรานี้ยก ให้เป็นดุลพินิจของศาลโดยอาศัยพฤติการณ์และความ
ร้ายแรงแห่งละเมิดเป็นหลัก 
                     “ ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหาย
อย่างใด ๆ อันได้ก่อให้เกิดขึ้น นั้นด้วย” ความที่ว่า เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อให้เกิดขึ้น 
นั้น จะหมายถึงความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลเกิดจากการท าละเมิดนั้นทั้งสิ้น หรือว่าหมายความเพียง
ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงและใกล้ชิดกับการกระท า ละเมิดนั้นเท่านั้นการที่ศาลจะวินิจฉัยว่า 
ความเสียหายใด แค่ไหน ผู้ท าละเมิดจึงจะต้องรับผิดนั้นเป็นของที่ยากยิ่ง  ประการหนึ่งตามหลัก
กฎหมายอังกฤษเรียกว่า remoteness of consequence หรือ remoteness of damage ซึ่งมี
หลักพอจะยึดถืออยู่ ๒ หลัก คือ 
                       ๑. ถือเอาการมองเห็นผลแห่งการท าละเมิดหรืออาจจะคาดคะเนเห็นผลนั้นได้
ในขณะท า ละเมิดเป็นส าคัญ แต่จะไม่จ าเป็นต้องเป็นการมองเห็น หรืออาจมองเห็นของผู้ท าละเมิด
เอง เพียงแต่บุคคลธรรมดาในฐานะเป็นผู้ท าละเมิดนั้น อาจมองเห็นได้แล้วก็ถือว่าผู้ท าละเมิดต้องรับ
ผิดในความเสียหายอันเกิดจากการ ท าละเมิดเช่นว่านั้น 
                        ๒. ถือเอาผลที่เกิดขึ้นนั้นว่าสืบเนื่องมาจากการท าละเมิดหรือไม่ ถ้าเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการท าละเมิดและขณะท าละเมิดสามัญชนในฐานะเช่นนั้น ย่อมรู้อยู่ว่าต้องมีความเสียหาย
อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้น จากการ ท าละเมิดของตนแล้ว ผู้ท าละเมิดต้องรับผิดในความเสียหายต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นจากการท าละเมิดนั้น ไม่ว่าตนหรือบุคคลธรรมดาที่ตกอยู่ในฐานะอย่างผู้ท าละเมิดนั้นจะ
มองเห็น หรืออาจจะมองเห็นความเสียหายนั้นหรือไม่ก็ตาม เช่น ก. ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนกองฟาง ถ้ากอง
ฟางนั้น อยู่ห่างบ้าน ข. ประมาณ ๔ – ๕ เส้น และจากกองฟางไปถึงบ้าน ข. นั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเป็น
เชื้อเพลิงน าไปสู่การไหม้บ้าน ข. ได้ แต่บังเอิญขณะที่ไฟไหม้ กองฟางอยู่นั้น มีลมจัดพัดเอาฟางที่ติด
ไฟปลิวไปถูกบ้าน ข. เข้า ไฟจึงไหม้บ้าน ข. หมด ถ้าถือตามหลักนี้แล้ว ก. ก็ยังต้องรับผิดในความ
เสียหายที่เกิด แก่บ้าน ข. อยู่นั่นเอง เพราะขณะที่ ก. ทิ้งก้นบุหรี่ไปย่อมเห็นได้แล้วว่ากองฟางนั้นต้อง
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ติดไฟ และการที่บ้าน ข. ถูกไฟไหม้ก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่เกิดจากก้นบุหรี่ที่ตนทิ้งบนกองฟางนั้น ถ้า
ถือตามหลักแรกที่ถือเอาการมองเห็นหรืออาจจะมองเห็นในขณะท าละเมิดเป็น ส าคัญแล้ว ก. ก็ไม่
น่าจะต้อง รับผิดในความเสียหายของบ้าน ข.ส าหรับศาลไทยเรา ยังไม่มีค าพิพากษาฎีกาฉบับใด
พิพากษาวางหลักเกณฑ์ในเรื่องความรับผิดของผู้ท า ละเมิดไว้โดยแน่นอนลงไป แต่พอจะจับ แนวได้
ว่าศาลฎีกาถือเอาการมองเห็นหรืออาจมองเห็นผลแห่งการท าละเมิดเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จากค า
พิพากษาฎีกาต่อไปน้ี  
                      ค าพิพากษาฎีกาที่ ๘๐๙/๒๔๘๗ ระหว่างนายพัว แพ่นจันทร์ ผู้รับมอบอ านาจจาก
วัดสนธิ โจทก์ นายเหมหรือหุ้ยกับพวก จ าเลย ซึ่งข้อเท็จจริงมีว่า จ าเลยสมคบกันมีปืนและไม้เข้าท า
การขัดขวางงานของวัดสนธิ ห้ามมิให้มโนราเล่นโดยไม่มีอ านาจ เป็นเหตุให้มโนราต้องเลิก และท าให้
โจทก์ขาด รายได้ในการเรี่ยไรเก็บเงินจากประชาชนผู้มาดูงาน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การกระท าของ
จ าเลยเป็นการรบกวน จ ากัดตัดเสรีภาพของวัดในการที่จะด าเนินงาน จนท าให้ขาดประโยชน์ควรได้ 
ประโยชน์ที่ขาดจึงเป็นค่าเสียหายโดยตรงจากการท าละเมิดของจ าเลย ซึ่งจ าเลยจะต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้โจทก์ จะว่าไกลต่อเหตุไม่ได้ค าพิพากษาฎีกาฉบับนี้ใช้ค าว่า “ ประโยชน์ที่ทางวัดขาดรายได้
เป็นค่าเสียหายโดยตรงจากการท าละเมิดของจ าเลยจะ ว่าไกลต่อเหตุไม่ได้” ซึ่งพอจะอนุมานได้ว่า 
ค่าเสียหายโดยตรงจากการท าละเมิดนั้นย่อมเป็นค่าเสียหายที่บุคคลธรรมดามองเห็นได้อยู ่
                     สรุปได้ว่าถ้าเกิดกรณีกระทบสิทธิผู้ขี่จักรยานสิทธิในการได้รับค่าสินไหมทดแทนว่า
เท่าใดหรือจะด าเนินการสถานที่ใดนั้นตามมาตรา ๔๓๘ ก าหนดให้ศาลวินิจฉัยตามเหตุแห่งพฤติการณ์
ที่เกิดช้ึนและความร้ายแรงแห่งการละเมิดน้ัน 
             ๒.๑.๖ ผู้ท าละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
                      ความรับผิดเพื่อการเสียความสามารถประกอบการงานตามมาตรา๔๔๔เป็น
บทบัญญัติที่กฎหมายลักษณะละเมิดก าหนดขึ้นเพื่อให้สิทธิผู้เสียหายที่ถูกกระท าละเมิดในร่างกายหรือ
อนามัยจะเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยการที่ต้องเสียความสามารถประกอบการงานเป็นกรณี
เฉพาะอันเป็นการเพิ่มเติมจากมาตรา๔๒๐ดังนั้นการวินิจฉัยความรับผิดเพื่อเสียความสามารถ
ประกอบการงานตามมาตรา๔๔๔นี้จึงจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ความรับผิดตามมาตรา๔๒๐ด้วย
นอกจากนี้การเรียกค่าเสียหายเพื่อการเสียความสามารถประกอบการงานนั้นจะต้องค านึงหลักเกณฑ์
ความรับผิดดังที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา๔๔๔อีกด้วยซึ่งมาตรา๔๔๔วรรคแรกบัญญัติว่าในกรณีท าให้
เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้นผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสี ยไปและ
ค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน  ทั้งในเวลาปัจจุบันนั้น
และในเวลาอนาคตด้วย 
                     หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความรับผิดกรณีเสียความสามารถประกอบการงานใน
เวลาปัจจุบันมาตรา ๔๔๔ วรรคแรก อาจเทียบได้กับมาตรา ๔๔๓ วรรค๒ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้เสียหายต้อง
พักรักษาตัว ท าให้ระหว่างนี้ไปท างานไม่ได้ย่อมขาดประโยชน์ท ามาหาได้เพราะไม่สามารถท างานได้ 
ดังนั้นหลักเกณฑ์การรับผิดในมาตรา ๔๔๔ วรรคแรกมีความเสียหายแก่ร่างกายอนามัยและท าให้ไม่
สามารถท าการงานได้ 
                     หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความรับผิดกรณีเสียความสามารถประกอบการงานใน
เวลาอนาคต  การเสียความสามารถประกอบการงานในเวลาอนาคตเป็นเรื่องของการเรียกค่าเสียหาย



๑๗๐ 

 

เพื่อความเสียหายในอนาคตซึ่งสามารถเรียกกันได้  หากเป็นอันแน่นอนแล้วว่าจะเกิดขึ้นต่อไปด้วย 
กล่าวคือ ผู้ต้องเสียหายแก่ความสามารถประกอบการงานจากการกระท าละเมิด ย่อมมีสิทธิที่จะเรียก
ค่าเสียหายเพื่อการเสียความสามารถประกอบการงานในเวลาอนาคตได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า มี
ความแน่นอนแล้วว่าความไม่สามารถประกอบการงาน จะเกิดขึ้นต่อไปเวลาอนาคตแก่ผู้เสียหาย อัน
เป็นผลจากการกระท าละเมิด ซึ่งหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบแยกออกได้เป็น ๓ ประการได้แก่ประการ
แรก มีความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนาคตประการที่สองท าให้เสียความสามารถประกอบการงาน
และประการสุดท้ายเป็นที่แน่นอนว่า การเสียความสามารถประกอบการงานนั้นจะเกิดขึ้นต่อไปใน
เวลาอนาคตถ้าในเวลาที่พิพากษาคดี เป็นพ้นวิสัยที่จะรู้ได้แน่นอนว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริง
เพียงใดศาลจะกล่าวในค าพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขค าพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลา
ไม่เกินสองปีก็ได้ 
                     จากบทวิเคราะห์ถ้าหากมีการละเมิดสิทธิผู้ขี่จักรยานตามมาตรา๔๔๔ผู้ขี่จักรยาน
สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการ
งานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน  ทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตไดด้้วย 
             ๒.๑.๗ การใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก 
                      ผลกระทบของการเสียความสามารถประกอบการงานที่มีต่อบุคคลภายนอก
เนื่องจากในบางครั้งผู้เสียหายซึ่งต้องเสียความสามารถประกอบการงาน เป็นบุคคลที่มีความผูกพัน
ตามกฎหมาย  จะต้องท าการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของ
บุคคลภายนอก การที่ผู้ท าละเมิดมาท าให้ผู้เสียหายต้องเสียความสามารถประกอบการงานโดยสิ้นเชิง
หรือแต่บางส่วน ไม่ว่าในเวลาปัจจุบันและหรือในเวลาอนาคตเช่นนี้ย่อมท าให้บุคคลภายนอกที่ควรจะ
ได้คุณประโยชน์จากการท างานของผู้เสียหาย ต้องขาดประโยชน์หรือได้รับความเสียหายอันเป็นผล
โดยตรงจากการท าละเมิดไปด้วย 
                     จากบทบัญญัตินี้จะเห็นได้ว่า  บุคคลภายนอกที่ต้องเสียหายจากการขาดประโยชน์
ในกรณีที่ผู้เสียหายเสียความสามารถประกอบการงาน จนไม่สามารถท างานให้แก่ครัวเรือน หรือ
อุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกได้ มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการที่ตนต้องขาดแรงงานใน
ครัวเรือนหรือในอุตสาหกรรมของตนได้ แล้วแต่กรณ ี
                   ในกรณีบุคคลภายนอกต้องขาดแรงงานในอุตสาหกรรม  เพราะผู้เสียหายเสีย
ความสามารถประกอบการงาน ย่อมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนัก เนื่องจากเป็นกรณีที่นายจ้างตามสัญญา
จ้างแรงงาน” ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้เสียหายที่เสียความสามารถประกอบการงานนั้นในระหว่างที่พัก
รักษาตัว โดยบุคคลภายนอกที่เป็นนายจ้างนั้นไม่ได้ผลของการงานของผู้เสียหายเลย ทั้งนี้เป็นผล
เนื่องมาจากการกระท าของผู้ท าละเมิดนั่นเอง นายจ้างจึงมีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ท า
ละเมิดแก่ผู้เสียหายที่เป็นลูกจ้างตนได้ หรือในบางกรณีที่ลูกจ้างต้องเสียความสามารถประกอบการ
งานแล้ว ปรากฏว่านายจ้างต้องได้รับความเสียหาย เช่น ลูกจ้างเป็นช่างฝีมือ ซึ่งหาคนอื่นทดแทนได้
ยาก หรือจ้างดาราแสดงภาพยนตร์ และมีผู้ท าละเมิดเป็นเหตุให้ดาราผู้นั้นต้องเสียความสามารถ
ประกอบการงาน คือพิการหรือเสียโฉม ฯลฯ ท าให้ไม่สามารถแสดงภาพยนตร์เป็นพระเอกตามที่จ้าง
ต่อไปได้ และจะหาคนอื่นถ่ายแทนก็ไม่ได้ เพราะได้ถ่ายท าไปแล้วบางส่วนเช่นนี้ เจ้าของภาพยนตร์ก็
ย่อมได้รับความเสียหาย และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ท าละเมิดได้ตามมาตรา ๔๔๕ 
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              ส่วนกรณีของบุคคลภายนอกขาดแรงงานในครัวเรือนตามมาตรา ๔๔๕ จาก
การศกึษาผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเรื่องของบุคคลภายนอกเรียกค่าสินไหมทดแทนแก่การที่ต้องเสียหายเพราะ
ขาดผู้ประกอบการงานในครัวเรือน หรือการท างานบ้านต่างๆ อาทิเช่น การปัดกวาดเช็ดถูบ้าน การซัก
ผ้า การท าครัว ฯลฯ ซึ่งปกติผู้เสียหายที่เป็นสามีภริยา หรือบุตรของบุคคลภายนอก เป็นผู้มีหน้าที่ท า
การงานนั้นแต่โดยผลของการท าละเมิดท าให้ผู้เสียหายต้องเสียความสามารถประกอบการงาน และ
ไม่ได้ท าการงานในครัวเรือนนั้น บุคคลภายนอกนั้นจึงได้รับความเสียหายและอาจต้องจ้างผู้อื่นมาท า
แทน เช่น ปกติผู้เสียหายเป็นแม่บ้านจัดการเรือนด้วยตนเอง แต่เมื่อผู้เสียหายต้องพิการจากการท า
ละเมิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอกจากจะเป็นภาระแก่สามีแล้วสามียังต้องจ้างคนรับใช้มาท าหน้าที่ ซัก
ผ้า ท าครัว และกวาดบ้านถูบ้านแทน เช่นนี้สามีของผู้เสียหาย ก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลภายนอกที่เสียหาย
จากการขาดแรงงานในครัวเรือน มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๔๔๕ น้ี 
              กรณีตามาตรา ๔๔๕ นี้ ไม่ใช่กรณีที่ถึงขนาดจะเรียกค่าขาดไร้อุปการะได้ เพราะการ
เรียกค่าขาดไร้อุปการะเป็นกรณีที่สามี ภริยา บุพการี หรือบุตรของผู้เสียหายจะมีสิทธิเรียกได้ต่อเมื่อ
ผู้เสียหายเสียชีวิตจากการท าละเมิดเท่านั้น ซึ่งจะต้องไปปรับเข้ากับบทบัญญัติในมาตรา ๔๔๓ วรรค
สาม ที่บัญญัติว่า “ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นท าให้บุคคลคนหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไป
ด้วยไซร้ ท่านว่าบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น ” แต่กรณีการเสีย
ความสามารถประกอบการงานตามมาตรา ๔๔๔ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่า ผู้เสียหายไม่ได้
เสียชีวิตแต่อย่างใด และหากจะตีความว่าบุคคลภายนอกที่จะเรียกค่าขาดแรงงานในครัวเรือน เพราะ
ผู้เสียหายถูกท าละเมิดให้เสียความสามารถประกอบการงานตามมาตรา  ๔๔๔  เรียกค่าขาดไร้
อุปการะได้แล้ว  ก็อาจจะเป็นการเรียกค่าเสียหายที่ซ้ าซ้อนกันกับการเรียกค่าเสียความสามารถ
ประกอบการงานของผู้เสียหายได้  เพราะค่าอุปการะเลี้ยงดูก็เป็นเงินที่ผู้เสียหายได้มาจากการ
ประกอบการงานขของผู้เสียหายได้ เพราะค่าอุปการะเลี้ยงดูก็เป็นเงินที่ ผู้เสียหายได้มาจากการ
ประกอบการงานของผู้เสียหายเช่นเดียวกัน 
        แต่อย่ างไรก็ดี  หากเป็นกรณีที่ ผู้ เสียหายมีอาการหนักจนถึ งขั้น เสียชีวิต 
บุคคลภายนอกก็ย่อมจะเรียกค่าขาดแรงงานในครัวเรือนได้ ตามมาตรา ๔๔๕ และเรียกค่าขาดไร้
อุปการะตามมาตรา ๔๔๓ ได้ด้วย แต่ทั้งนี้ในกรณีค่าเสียหายอย่างหลังจากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่า ต้อง
พิจารณาว่าผู้เสียหายได้ด าเนินคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ ไว้หรือไม่ หากยังไม่ด าเนินคดีไว้เลย 
บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นทายาทตามกฎหมายย่อมฟ้องร้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะและค่าเสียหายอื่นๆ 
ได้ตามมาตรา ๔๔๓ แต่หากได้ด าเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่ อการเสียความสามารถ
ประกอบการงานและค่าเสียหายอื่นๆ ไว้แล้ว และผู้เสียหายจึงตายลงในภายหลัง แต่อยู่ในระหว่าง
พิจารณาคดีของศาล ในกรณีนี้ จากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่า แม้ค าฟ้องจะตั้งต้นคดีมาเรียกค่าเสีย
ความสามารถประกอบ  การงานตามมาตรา ๔๔๔ และไม่ใช่ค าฟ้องที่ทายาทเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
ตามมาตรา ๔๔๓ มาแต่แรก แต่หลังจากทายาทเข้ามาในคดีแทนผู้เสียหายที่เป็นคู่ความผู้มรณะแล้ว 
ศาลก็อาจใช้อ านาจแรก แต่หลังจากทายาทเข้ามาในคดีแทนผู้เสียหายที่เป็นคู่ความผู้มรณะแล้ว ศาลก็
อาจใช้อ านาจตามมาตรา  ๔๓๘ ก าหนดค่าขาดไร้อุปการะ,ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้เพราะไม่
สามารถประกอบการงาน และค่าเสียหายอื่นๆ ตามมาตรา ๔๔๓ แทนการเรียกค่าเสียหายเพื่อการ
เสียความสามารถประกอบการงานได้  ตามหลักในบทบัญญัติมาตรา ๔๓๘ ที่ว่า “ค่าสินไหมทดแทน
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จะถึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด”
นั่นเอง 
                     สรุปได้ว่ามาตรา๔๔๕ ผลกระทบของการเสียความสามารถประกอบการงานที่มีต่อ
บุคคลภายนอกเน่ืองจากในบางครั้งผู้เสียหายซึ่งต้องเสียความสามารถประกอบการงาน เป็นบุคคลที่มี
ความผูกพันตามกฎหมาย  จะต้องท าการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอก ในครัวเรือน หรือ
อุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก การที่ผู้ท าละเมิดมาท าให้ผู้ เสียหายต้องเสียความสามารถ
ประกอบการงานโดยสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าในเวลาปัจจุบันและหรือในเวลาอนาคตเช่นนี้ย่อมท า
ให้บุคคลภายนอกที่ควรจะได้คุณประโยชน์จากการท างานของผู้เสียหาย ต้องขาดประโยชน์หรือได้รับ
ความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงจากการท าละเมิดไปด้วยการใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายใน
ภายนอกย่อมคุ้มครองสิทธิของผู้ขี่จักรยานเมื่อมีความผูกพันตามกฎหมาย  จะต้องท าการงานให้เป็น
คุณแก่บุคคลภายนอก ในครัวเรือนโดยไม่ต้องถูกบุคคลภายนอกครัวเรือนเรียกร้องค่าเสียหายที่ไม่
สามารถท างานให้แก่บุคคลภายนอกได้โดยให้สิทธิบุคคลภายนอกเรียกร้องจากผู้ท าละเมิดแทน 
             ๒.๑.๘ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่น อันมิใช่ตัวเงิน                      
                      ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๔๔๖ ของไทยอันมีที่มาจากประมวล
กฎหมายแพ่งเยอรมันมาตรา ๘๔๗ ได้ให้สิทธิผู้เสียหาย เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่ไม่เป็น
ตัวเงินโดยจ ากัดเฉพาะความเสียหายที่มิใช่ตัวเงินอันเกิดจาก กรณีท าละเมิดให้เขาเสียหายแก่ร่างกาย
อนามัยเสรีภาพหรือหญิงต้องเสียหายเพราะถูกละเมิดอันเป็นความ ผิด อาญาเกี่ยวกับเพศเช่นผลแห่ง
ละเมิดท าให้ผู้เสียหายทุพพลภาพตลอดชีวิตนอกจากเรียกค่าเสียหายเพื่อการ เสียความสามารถ
ประกอบการงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๔๔๔ แล้วความทุพพลภาพยังเป็นที่มา
ของความทุกข์ ทรมานทางจิตใจจึงเรียกค่าเสียหายที่มิใช่ตัวเงินตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา๔๔๖ ได้ด้วย สรุปได้ว่ามาตรา ๔๔๖ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่น อัน
มิใช่ตัวเงินเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของผู้ขี่จักรยานอีกมาตราหนึ่งแต่สิทธิเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่น อันมิใช่ตัวเงินไม่สามารถโอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึงทายาท 
เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว 
 

       ๒.๒ การกระท าความผิดในทางอาญาที่ต้องรับผิดในการละเมิด 
             กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิผู้ขี่จักรยานที่ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญาที่ต้องรับผิดในการ
ละเมิดจะกล่าวเฉพาะใน มาตรา ๕๙   มาตรา ๒๘๘  มาตรา ๒๙๑ มาตรา ๓๐๐ มาตรา ๓๗๔  และ 
๓๙๐ ซึ่งจะเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญาเป็นจุดเริ่มแรกในการคุ้มครองสิทธิผู้ขี่จักรยานก่อนที่จะมี
การเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งหรือในทางละเมิดโดยจะอธิบายดังต่อไปน้ี 
             ๒.๒.๑ ความรับผิดทางอาญาของบุคคล 
                      ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบความผิดของกฎหมายอาญาที่เป็นจุด
เริ่มแรกในการคุ้มครองสิทธิผู้ขี่จักรยานก่อนที่จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งหรือในทาง
ละเมิดส าหรับผู้เสียหาย ความรับผิดในทางอาญาในกรณีที่กระทบสิทธิผู้ขี่จักรยานตามมาตรา๕๙ นั้น
เป็นการกระท าทั้งที่มีเจตนาและไม่มีเจตนาแต่กฎหมายก าหนดความผิดไว้ ให้ต้องรับผิดเมื่อมีการ
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กระท าความผิดทางอาญาซึ่งผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิที่จะด าเนินคดีในทางอาญาและเรียกร้อง
ค่าเสียหายทางแพ่งเมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้น 
             ๒.๒.๒ เจตนาฆ่า 

                         มาตรา ๒๘๘ เป็น การกระท าความผิดโดยมีเจตนาตามมาตรา๕๙ วรรคแรกเป็น
เจตนาโดยตรงได้แก่การประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลของการกระท าในการกระท าความผิดที่เป็น
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีการละเมิดเกิดขึ้นโดยมีเจตนาฆ่า ผู้กระท าผิด 
ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี เมื่อมีการกระท า
ความผิดตามมาตรา๒๘๘ ผู้เสียหายสามารถด าเนินคดีทั้งในทางอาญาและในทางแพ่งได ้
                      ตัวอย่าง  บรรยายฟ้องว่าจ าเลยขับรถบรรทุกสิบล้อ ทางไม่ให้รถที่ตามมาแซง เมื่อ
เห็นรถโดยสารสวนมาใกล้จ าเลยหยุดรถทันทีและหักหัวรถมาทางซ้าย รถที่ตามมาต้องหักหลบไป
ทางขวาและชนกับรถที่สวนมา เป็นเหตุให้คนตาย ทั้งนี้โดยจ าเลยเล็งเห็นผลเจตนาให้คนตาย หรือ
ประมาทเป็นเหตุให้คนตาย ดังนี้ ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม ได้ความว่าจ าเลยขับรถปิดทางและหยุดรถ
ทันทีดังฟ้อง จ าเลยเล็งเห็นผลว่าจะเกิดเหตุคนตายเป็นฆ่าคนโดยเจตนา ตาม ป.อ. มาตรา๒๘๘ 

                  ๒.๒.๓ ประมาทเป็นเหตุถึงแก่ความตาย 
                     มาตรา ๒๙๑ ผู้ใดกระท าโดยประมาท  และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่
ความตายต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาทเมื่อมีการกระท าความผิดตาม
มาตรา๒๙๑ ผู้เสียหายสามารถด าเนินคดีทั้งในทางอาญาและในทางแพ่งได้ 
                     ตัวอย่าง  การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกนั้น เป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่รถทุกเส้นทาง
ที่มาบรรจบทางร่วมทางแยก จะต้องลดความเร็วลงให้อยู่ในอัตราความเร็วต่ า เพื่อหลีกเลี่ยงภยันตราย
อันอาจเกิดจากการชนกันระหว่างรถที่ก าลังแล่นผ่าน หาใช่ว่าผู้ที่ขับมาในทางเอกจะใช้ความเร็วใน
อัตราสูง โดยขับผ่านทางร่วมทางแยกไปโดยปราศจากความรั้งรอ ไม่ว่าจะมีรถในทางเดินรถทางโท
แล่นมาถึงพร้อมกันหรือไม่ เมื่อจ าเลยที่ ๑ ได้ขับรถแล่นเข้าไปในทางร่วมที่เกิดเหตุด้วยความเร็วสูง 
ทั้งที่ควรลดความเร็วลงเพื่อหลีกเลี่ยง มิให้เกิดเหตุขึ้น ท าให้ชนกับรถคันที่จ าเลยที่ ๒ ขับมา เป็นเหตุ
ให้มีคนตายและบาดเจ็บ ย่อมถือได้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความประมาทของจ าเลยที่ ๑ ด้วย 
             ๒.๒.๔ ประมาทเป็นเหตุอันตรายสาหัส 
                      มาตรา ๓๐๐ ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับ
อันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
กระท าโดยประมาท ได้แก ่กระท าความผิด มิใช่โดยเจตนา แต่กระท า โดยปราศจาก ความระมัดระวัง 
ซึ่ง บุคคล ในภาวะเช่นนั้น จักต้องมี ตาม วิสัย และ พฤติการณ์ และ ผู้กระท า อาจใช้ความระมัดระวัง 
เช่นว่านั้นได้ แต่ หาได้ใช้ ให้เพียงพอไม่เมื่อมีการกระท าความผิดตามมาตรานี้ผู้ขี่จักรยานมีสิทธิที่จะ
ด าเนินคดีทั้งในทางอาญาและในทางแพ่งได้ 

                           ค าพิพากษาฎีกา ที่ ๗๒๑๓/๒๕๔๐ จ าเลยที่ ๑ ขับรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกอ้อย
เป็นจ านวนมากล้นท้ายรถออกมา ท าให้ผู้ขับรถตามหลังมาในบางช่วงบางระยะไม่เห็นไฟท้ายรถคันที่
จ าเลยที่ ๑ ขับเพราะส่วนเกินของล าอ้อยที่บรรทุกมาบังไฟหมด จ าเลยที่ ๑ ไม่ติดโคมไฟสีแดงตามที่
กฎหมายบังคับไว้เป็นเหตุให้จ าเลยที่ ๒ ขับรถจักรยานยนต์ตามหลังมามองไม่เห็นท้ายรถบรรทุกที่
จ าเลยที่ ๑ ขับ  ท าให้รถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนท้ายรถและจ าเลยที่ ๒ ได้รับอันตรายสาหัส ถือว่า
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จ าเลยที่ ๑ ประมาทเลินเล่อ มีความผิดฐานกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้จ าเลยที่ ๒ ได้รับอันตราย
สาหัส 

                  ๒.๒.๕ เห็นผู้อื่นตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิต 
                     มาตรา ๓๗๔  ผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิต ซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่
ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น แต่ไม่ช่วยตามความจ าเป็น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ อธิบายว่าความผิดตาม
มาตรานี้ ไม่เป็นการไม่กระท า ไม่ใช่หน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องกระท าเพื่อป้องกันผลมิให้ตายตาม
มาตรา ๕๙ วรรคท้าย ฉะนั้น ถ้าไม่ช่วยแล้ว เกิดมีความตาย ผู้ไม่ช่วยไม่มีความผิดฐานฆ่าคน และ
ความผิดตามมาตรานี้ไม่ต้องมีผล ฉะนั้นการที่ไม่ช่วยจะตายหรือจะรอดไม่ส าคัญ และการละเว้นไม่
ช่วยตามความจ าเป็นต้องเป็นการกระท าโดยเจตนา ถึงแม้การที่ควรจะช่วยหรือไม่ โดยไม่ต้องมีเจตนา
ในส่วนนั้นก็ตาม“อันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น” กฎหมายมิได้ก าหนดว่าถึงขนาดไหน กฎหมายไม่ได้
บังคับให้ผู้ใดต้องเสี่ยงภัยเพื่อช่วยบุคคลอื่น จึงต้องวินิจฉัยตามความรู้สึกของคนทั่วไปว่า  ควรกลัว
อันตรายแก่ผู้กระท าหรือควรเสี่ยงต่ออันตรายนั้นหรือไม่เมื่อมีการกระท าความผิดตามมาตรา๓๗๔ ถือ
เป็นการกระท าทางอาญาต่อแผ่นดินแต่ไมถือว่าเป็นการกระท าละเมิดต่อผู้เสียหาย 

                         ตัวอย่าง   แดง ด า และเขียว เสพสุรา แล้วพายเรือกลับบ้านด้วยกัน เกิดทะเลาะกัน 
นายด าใช้พายตีนายแดง มีบาดแผลและเรือล่ม นายด า และนายเขียวว่ายน้ าได้ นายแดงจมน้ า โดย
นายด าและเขียวรู้ว่าแดงว่ายน้ าไม่เป็น ตามตัวอย่างไม่ได้ความว่าเรือล่มเพราะเหตุตีกัน กรณีตัวอย่าง
นายด าผิดตามมาตรา ๒๙๕ ส่วนนายเขียวไม่ผิดตามมาตรา ๓๗๔ เพราะไม่ปรากฏว่า สามารถช่วยได้
แต่ไม่ช่วย 

                  ๒.๒.๖ ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
                      กฎหมายมาตรามาตรา ๓๙๐เกี่ยวพันกับมาตรา ๒๙๑ ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดกระท า
โดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท   มาตรา ๒๙๕ ผู้ใดท าร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและมาตรา ๓๐๐ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับการฝ่าฝืนกฎหมายแล้วเกิดกระท าผิดขึ้นจะถือว่ากระท าผิดโดยประมาทนั้น ค าพิพากษาฎีกาที่ 
๙๓๑/๒๔๘๔ วางหลักว่า การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายต้องเป็นเรื่องในสภาพความผิด
โดยตรง และค าพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๖๑/๒๔๙๙ วางหลักว่าการฝ่าฝืนกฎหมายอันจะถือได้ว่าเป็นการ
กระท าโดยประมาท ตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา ๔๓ นั้น ต้องได้ความว่า เนื่องจากการกระท า
ฝ่าฝืนกฎหมายนั้น เป็นเหตุให้เกิดการกระท าความผิดนั้นด้วย เช่นกฎหมายบังคับให้จุดโคมไฟรถใน
เวลาเดินรถกลางคืน จ าเลยไม่จุดโคมไฟรถจึงโดนผู้อื่นเพราะมืดมองไม่เห็น ต้องถือว่าจ าเลยประมาท 
แต่กรณีขับรถยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่นั้นเกี่ยวกับความสามารถของตัวบุคคล ผู้ขับขี่ ถ้าผู้ขับขี่มี
ความสามารถและเหตุที่ชนกันไม่ได้เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่เพียงไม่มีใบอนุญาตให้ขับขี่
เท่านั้นไม่ท าให้เป็นความผิดฐานประมาท 
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                         ค าพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๗/๒๕๐๖ ผู้ที่ขับรถยนต์หลีกรถที่จอดอยู่ขึ้นไปทางขวากิน
ทางของรถฝ่ายที่สวนมานั้น ตามวิสัยจะต้องเป็นฝ่ายใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ มิฉะนั้นอาจถือได้
ว่าเป็นการเสี่ยงภัยของตนเอง จ าเลยขับรถบรรทุกหลีกรถที่จอดอยู่ไปทางขวาปิดทางรถที่ก าลังลง
สะพานสวนมาข้างหน้าโดยมิได้ชะลอความเร็ว ท าให้ผู้ขับขี่สวนมาไม่สามารถแก้ไขอย่างอื่นได้
นอกจากห้ามล้อทันที เป็นเหตุให้รถที่สวนมาเสียหลักไถลเอาข้างไปชนรถจ าเลยเกิดอันตรายแก่รถ
และผู้ที่นั่งมา จ าเลยผิดฐานขับรถโดยประมาท 

                         เมื่อมีการกระท าความผิดตามมาตรา๓๙๐ ผู้ขี่จักรยานมีสิทธิที่จะด าเนินคดีความได้
ทั้งคดีความอาญาและในคดีความแพ่งไดเ้มื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น 

 
     ๓. สิทธิตามกฎหมายจราจรของผู้ขี่จักรยาน 

      
       การศึกษาวิจัยหัวข้อสิทธิตามกฎหมายจราจรของผู้ขี่จักรยานเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ขี่
จักรยานตลอดจนผู้ใช้ถนนเป็นเส้นทางสัญจรการเข้าใจสิทธิตามกฎหมายจราจรโดยศึกษาวิเคราะห์
เป็นประเด็นหัวข้อดังต่อไปนี ้
 
       ๓.๑ กฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยาน 
             กฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานตามพ.ร.บ.จราจรทางบก ๒๕๒๒ อยู่ในมาตรา 
๗๙-๘๔ ลักษณะ ๑๐ ว่าด้วยรถจักรยาน  
             ๓.๑.๑ ทางจักรยาน 
                      มาตรา ๗๙ บัญญัติว่า ทางใดที่ได้จัดท าไว้ส าหรับรถจักรยาน ผู้ขับขี่รถจักรยานต้อง
ขับขี่ในทางนั้นและ ตามมาตรา ๑๔๗  หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท ทางใดจะเป็นทาง
เฉพาะของจักรยานนั้น “เจ้าพนักงานจราจร” จะเป็นผู้ก าหนด จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษากรณี
เส้นทางจักรยานตามมาตรา ๗๙ ทางใดที่ได้จัดไว้ส าหรับรถจักรยาน ผู้ขับขี่รถจักรยาน ต้องขับในทาง
น้ันในทางปฏิบัตขิ้อบังคับพนักงานจราจรเกี่ยวกับทางจักรยานน้ัน เห็นจะมีแต่ “ข้อบังคับเจ้าพนักงาน
จราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการก าหนดช่องทางเดินรถส าหรับจักรยาน พ.ศ.๒๕๕๓” ซึ่ง
ก าหนดช่องทางเดินรถเฉพาะส าหรับเดินรถจักรยาน โดยมีความกว้างของช่องทาง ๑ เมตร ๒๐ 
เซนติเมตร ได้แก่คือบริเวณ ถนนหน้าพระลาน เฉพาะฝั่งด้านถนนมหาราชมุ่งหน้าถนนหน้าพระธาตุ 
ถนนหน้าพระธาตุ เฉพาะฝั่งด้านถนนหน้าพระลานมุ่งหน้าถนนราชินี ถนนราชินีเฉพาะฝั่งด้านถนน
หน้าพระธาตุมุ่งหน้าถนนพระอาทิตย์และถนนพระอาทิตย์ เฉพาะฝั่งด้านถนนราชินีมุ่ งหน้าถนนพระ
สุเมรุแต่เส้นทางดังกล่าวไม่เชื่อมโยงจนท าให้ผู้ต้องการใช้จักรยานสามารถใช้งานได้ ซึ่งถึงเวลาที่จะจัด
เส้นทางจักรยานเพื่อให้ผู้ต้องการใช้จักรยานสามารถใช้ งานได้จริง ส่วนทางอื่นๆนอกจากนี้ที่
กรุงเทพมหานครท าไว้ ๓๐ กว่าเส้นทาง เป็นแค่ทางที่ท าไว้อ านวยความสะดวกให้จักรยาน แต่ไม่ได้มี
ผลและสภาพบังคับตามกฎหมายแต่อย่างใดถ้าพิจารณาในส่วนของสิทธิของผู้ขี่จักรยานตามมาตรา
๗๙ที่เขียนไว้ว่าทางใดที่ได้จัดท าไว้ส าหรับรถจักรยาน ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับขี่ในทางนั้นจาก
กฎหมายจราจรมาตรา ๗๙ แสดงให้เห็นว่าผู้ขี่จักรยานมีสิทธิตามกฎหมายในการใช้เส้นทางที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมาย 



๑๗๖ 

 

                  การที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการขี่จักรยานในประเทศไทยผู้ที่มีหน้าที่ในการก าหนด
เส้นทางจักรยานจะต้องด าเนินการให้มีผลและสภาพบังคับตามกฎหมายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดโดย
ประสานความร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท ากฎ ระเบียบ หรือข้อบัญญัติที่ส่งเสริมวัฒนธรรม
การขี่จักรยานในประเทศไทยโดยกฎระเบียบ หรือข้อบัญญัติจะต้องออกให้ครอบคลุมทั้งงบประมาณ
และสภาพบังคับทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติอย่างจริงจังได ้
             ๓.๑.๒ อุปกรณห์ลักส าหรับจกัรยานทีใ่ช้ในทางเดนิรถ 
                      ตามมาตรา ๘๐ เขียนว่ารถจักรยานที่ใช้ในทางเดินรถ ไหล่ทางหรือทางที่จัดไว้ 
ส าหรับรถจักรยานแสดงให้เห็นว่ากฎหมายให้สิทธิแก่ผู้ขี่จักรยานในการใช้ทางเดินรถ ไหล่ทางเป็นทาง
สัญจรได้เช่นเดียวกับพาหนะอื่นๆจะเห็นได้ว่าบริเวณไหล่ทาง รถจักรยานก็มีสิทธิในการขับขี่ถ้าเกิด
อุบัติเหตุขึ้นกับรถจักรยานคู่กรณีจะอ้างว่ารถจักรยานไม่มีสิทธิขับขี่บนทางหลวงแต่เนื่องจากกฎหมาย
ก าหนดให้จักรยานสามารถขี่บนถนนได้เช่นเดียวกับพาหนะอื่นๆแต่ต้องอยู่บริเวณไหล่ทางหากเกิด
อุบัติเหตุบริเวณไหล่ทางของทางหลวงทั้ง๖ประเภทจะอ้างเป็นความผิดของผู้ขี่จักรยานอย่างเดียว
ไม่ได้ต้องดูแล้วแต่ละกรณีในประเด็นอุปกรณ์หลักส าหรับจักรยานที่ใช้ในทางเดินรถในทางปฏิบัติการ
บังคับใช้กฎหมายยังไม่เคร่งครัดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้จักรยานและผู้ใช้
พาหนะอื่นบนทางสัญจรและในส่วนของคุณภาพของอุปกรณีก็ยังขาดมาตรฐานเห็นควรผู้เกี่ยวข้องที่
ดูแลมาตรฐานสินค้าจะเข้ามาควบคุมดูแลคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง 
              ๓.๑.๓ การเปิดไฟหน้าของจักรยาน   
                      มาตรา ๘๑ ในเวลาต้องเปิดไฟตาม มาตรา ๑๑ หรือ มาตรา ๖๑ ผู้ขับขี่ 
รถจักรยานอยู่ในทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที่จัดท าไว้ส าหรับรถจักรยาน ต้องจุดโคมไฟแสงขาว
หน้ารถเพ่ือให้ผู้ขับขี่หรือคนเดินเท้า ซึ่งขับรถหรือ เดินสวนสามารถมองเห็นรถการที่กฎหมายบังคับให้
เปิดไฟหน้าของรถจักรยานเพื่อให้ผู้ขับขี่หรือคนเดินเท้า ซึ่งขับรถหรือ เดินสวนสามารถมองเห็นรถ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนในส่วนไฟรถจักรยานผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตในปัจจุบันจะไม่มี
โคมไฟติดหน้ารถดังน้ันในทางปฏิบัติผู้ขี่จักรยานย่อมปฏิบัติผิดกฎจราจรเสมอผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้มี
การเขียนกฎหมายบังคับผู้ผลิตรถจักรยานติดตั้งไฟหน้าตลอดจนไฟท้ายให้ถูกต้องตามกฎหมายจราจร
โดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้บริโภค 
             ๓.๑.๔ ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถไหล่ทาง 
                     มาตรา ๘๒ ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดิน รถไหล่
ทาง หรือทางที่จัดท าไว้ส าหรับรถจักรยานให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจ า
ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ ต้องขับขี่รถ จักรยานให้ชิดช่องเดินรถประจ าทางนั้น                    
ปัญหาส าหรับผู้ขี่จักรยานในปัจจุบันได้แก่เส้นทางเดินรถจักรยาน ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตในการสร้างทาง
สัญจรในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทางหลวงประเภทต่างๆจะต้องจัดให้มีไหล่ทางที่เป็นทางสัญจรส าหรับผู้ขี่
จักรยานเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร และอีกประการหนึ่งหน่วยงานที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับ
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมีงบประมาณในการสร้างเส้นทางใน
ชุมชนให้จัดท าไหล่ทางส าหรับผู้ขี่จักรยานก็จะเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการขี่จักรยานของประเทศ
อีกทางหนึ่งด้วย 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-4/H9/m11-17.html#11
http://www.kodmhai.com/m4/m4-4/H9/m54-64.html#61


๑๗๗ 

 

             ๓.๑.๕ ข้อห้ามส าหรับผู้ขี่จักรยาน 
                     มาตรา ๘๓ ข้อห้ามส าหรับผู้ขี่จักรยานขับโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจ
เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ ทรัพย์สินขับโดยไม่จับคันบังคับรถ ขับขนานกันเกินสองคัน เว้นแต่ขับ
ในทางที่จัดไว้ส าหรับรถจักรยาน ขับโดยนั่งบนที่อื่นมิใช่อานที่จัดไว้เป็นที่นั่งตามปกติขับโดยบรรทุก
บุคคลอื่น เว้นแต่รถจักรยานสามล้อส าหรับบรรทุกคน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานจราจรก าหนด 
บรรทุก หรือถือสิ่งของหรือของใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง การจับคันบังคับรถหรืออันอาจจะ
เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินและ เกาะหรือพ่วงรถอื่นที่ก าลังแล่นอยู่กระบวนการในการ
แก้ปัญหาได้แก่การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีความเคร่งครัดกวดขันต่อ
ผู้กระท าผิดและควรมีการรณรงค์ในเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นให้กับเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนเมื่อ
เด็กเยาวชนเหล่านี้เป็นผู้ใหญ่จะได้มีจิตส านึกที่ดีที่จะได้ไม่กระท าผิดกฎหมาย 
             ๓.๑.๖ ผู้ขับขี่จักรยานปฏิบัติตาม  พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ โดยอนุโลม 
                      มาตรา ๘๔ ก าหนดให้ผู้ขับขี่จักรยานขี่รถจักรยานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบกพ.ศ.๒๕๒๒โดยอนุโลมตามมาตราดังต่อไปน้ี มาตรา ๒๑-๒๖ อยู่ในลักษณะ 
๒ สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร มาตรา ๓๒-๔๓ อยู่ในลักษณะ ๓ การใช้ทางเดินรถว่าด้วย
หมวด ๑ การขับรถ  มาตรา ๔๕-๔๙ หมวด ๒ ว่าด้วยการขับแซงและผ่านขึ้นหน้า มาตรา ๕๐-๕๓
หมวด ๓ ว่าด้วยการออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถมาตรา ๕๕-๖๔หมวด ๔ว่าด้วยการหยุดรถ
และจอดรถ มาตรา๖๙-๗๐ลักษณะ ๔ ว่าด้วยการใช้ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจ าทาง มาตรา
๗๑-๗๔ ลักษณะ ๖ว่าด้วย การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน มาตรา๗๖ลักษณะ ๗ว่าด้วย
รถฉุกเฉิน๗๘ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๗ และ มาตรา ๑๓๓ลักษณะ ๙ว่าด้วยอุบัติเหต ุ
 
        ๓.๒ การสวมหมวกกันน็อกของผู้ขับขี่จักยาน 
               ตามมาตรา๑๒๒ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกที่
จัดท าขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และ โดยสารรถจักรยานยนต์จากการพิจารณา
ตามมาตรานี้ไม่มีข้อความใดให้ผู้ขี่จักรยานต้องสวมหมวกเพื่อป้องกันอันตรายแต่ผู้วิจัยเห็นควรที่จะมี
การบังคับให้ผู้ขับขี่จักรยานสวมหมวกเพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากู้ขับขี่จักรยานมีสิทธิใช้ทางหลวง
แผ่นดินเป็นเส้นทางสัญจรเช่นเดียวกับผู้ใช้ยานพาหนะประเภทอื่นๆจึงต้องมีการบังคับให้ผู้ขับขี่
จักรยานสวมหมวกป้องกันอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุและเป็นการช่วยรัฐใช้งบประมาณในด้านการ
สาธารณะสุขอย่างคุ้มค่า 
 
๔. สิทธิของผูข้ี่จักรยานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ 
 
       การศึกษาวิจัยหัวข้อสิทธิของผู้ขี่จักรยานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองประสบภัย
จากรถเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ขีจ่ักรยานตลอดจนผู้ใช้ถนนเป็นเส้นทางสัญจรการเขา้ใจสิทธิตาม
กฎหมายจราจรโดยศึกษาวิเคราะหเ์ป็นประเด็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 
    
        ๔.๑ ค่าสินไหมทดแทน 
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๑๗๘ 

 

             ค่าสินไหมทดแทนตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  หมายถึงเงินที่
ต้องชดใช้เพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคล อันเนื่องมาจากการละเมิด 
หรือการผิดสัญญา รวมทั้งทรัพย์สินที่ต้องคืนให้แก่ผู้เสียหายด้วย เช่น ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด 
ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ช าระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ ในการศึกษาวิจัย
ในประเด็นค่าสินไหมทดแทนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจความหมายของค าจ ากัดความและเนื้อหา
ที่เกี่ยวของในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งปรากฏ
อยู่ในมาตรา ๔ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา๒๓มาตรา ๒๔มาตรา๒๕มาตรา ๒๗และ
๓๒    
             ก าหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 
การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น มาตรา ๒๐ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัย
จากรถที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ ให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยเมื่อได้รับค าร้องขอ
จากผู้ประสบภัยความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นการร้อง
ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดยกฎกระทรวงฉบับล่าสุดได้แก่กฎกระทรวงก าหนดความ
เสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นการร้องขอรับและการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗เมื่อมีการละเมิดสิทธิผู้ขี่จักรยานโดยรถยนต์
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมก าหนดให้มีการเยียวยา
โดยกฎกระทรวงก าหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น
การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับล่าสุดด้วยเหตุผลที่ว่า
ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลงไปท าให้ผู้ประสบภัยจากรถต้องรับภาระค่าเสียหาย
เพิม่มากขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นและให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศสมควรปรับปรุงจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับ
เพิ่มมากขึ้น 
             จากการศึกษาผู้วิจัยขอน าเสนอในการพิจารณาการก าหนดค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ที่ขี่
จักรยานให้เป็นกรณีพิเศษกว่าการก าหนดค่าเสียหายเบื้องต้นโดยทั่วไปในการเรียกเป็นกรณีพิเศษขอ
น าเสนอให้ผู้ท าละเมิดเป็นผู้จ่ายเพิ่มเติมจากกฎหมายก าหนดอาจออกเป็นกฎกระทรวงด้วยเหตุผล
ที่ว่าถ้าจะส่งเสริมวัฒนธรรมจักรยานจะต้องให้ผู้ขี่จักรยานเกิดความรู้สึกคุ้มค่าในการใช้จักรยานเป็น
พาหนะอีกทั้งยั้งกระตุ้นจิตส านึกผู้ขับขี่รถยนต์ให้มีความระมัดระวังมากขึ้นเพราะถ้ามีการละเมิดผู้ที่ขี่
จักรยานผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องรับผิดชอบส่วนต่างเพิ่มเติม อีกทัง้ต้องประชาสัมพันธ์สิทธิเก่ียวกับการ
คุ้มครองตามกฎหมายให้มากขึน้ทัง้โดยสื่อสาธารณะ และผ่านสถานพยาบาลทกุแห่งให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้แก่ญาติ

ผู้ เสียหาย คู่กรณี ผู้ เสียหาย หรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องได้ทราบถึงสิทธิที่จะได้รับหรือเงื่อนไขที่จะต้อง
รับผิดชอบ 
             บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบ
จ านวนมาตรา ๒๑ ในกรณีที่บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ ให้แก่ผู้ประสบภัย หรือ
จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวนที่ต้องจ่ายให้ผู้ประสบภัยแจ้งการไม่ได้รับชดใช้

http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99


๑๗๙ 

 

ค่าเสียหายเบื้องต้นหรือการได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่ครบจ านวนจากบริษัทต่อส านักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
             การแก้ไขเยียวยากรณีบริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวนก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑ ได้ก าหนดให้ผู้ประสบภัยที่ยื่นค าร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากส านักงาน 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ต้องแนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัว ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนา
ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางพร้อมกับการยื่นค าขอ แต่ผู้ประสบภัยบาง
รายไม่สามารถน าหลักฐานดังกล่าวมาแสดงได้ สมควรก าหนดให้ผู้ประสบภัยสามารถน าหลักฐานอื่น
ใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานดังกล่าวเป็นผู้ประสบภัยจริงมา 
แสดงพร้อมกับการยื่นค าขอได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถร้องขอรับ
ค่าเสียหายเบื้องต้น ต่อส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยด้วยตนเองได้ สมควรก าหนดให้
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัย ญาติ ผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัย หรือทายาท
โดยธรรมของผู้ประสบภัยสามารถร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นแทนผู้ ประสบภัยได้ด้วย ซึ่งรวมถึง
กรณีที่ผู้ประสบภัยบาดเจ็บจนไม่สามารถแจ้งต่อส านักงานกองทุนทดแทน ผู้ประสบภัยด้วยตนเองได้
ว่าบริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้ หรือจ่ายให้ไม่ครบจ านวน สมควรก าหนดให้บุคคล
ดังกล่าวแจ้งแทนได้และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัย สมควรก าหนดให้การจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นสามารถจ่ายให้แก่โรงพยาบาลหรือสถาน พยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัยได้โดยมีหลักวิธีปฏิบัติ
ได้แก่ ในกรณีที่บริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ หรือจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวน ให้ผู้ประสบภัยแจ้งต่อส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
กรรมการการประกันภัย พร้อมข้อเท็จจริง ดังนี้ ชื่อบริษัทประกันภัย และหมายเลขกรมธรรม์
ประกันภัย จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ประสงค์ได้รับและ วันที่ไปยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
จากบริษัทประกันภัยหาก ผู้ประสบภัยไม่สามารถแจ้งได้ ให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่รักษา
ผู้ประสบภัย ญาติ ผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี
แจ้งแทนได้เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๓ เกิดขึ้น และผู้ประสบภัยไม่อาจขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก
เจ้าของรถที่ก่อให้เกิด ความเสียหายหรือจากบริษัทประกันภัยได้ ผู้ประสบภัยอาจยื่นค าร้องขอรับ
ค่าเสียหายเบื้องต้นตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด ต่อส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรมการ
ประกันภัย พร้อมกับเอกสารหลักฐาน  ดังนี ้

  ๑. ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
  ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือส าเนา

หนังสือเดินทางหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่ สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อใน
หลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัยแล้วแต่กรณี ในกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ 

  ๓. ส าเนามรณบัตร และหลักฐานตาม ๒ ในกรณีผู้ประสบภัยถึงแก่ความตาย
เพราะอุบัติเหตุจากรถ 

  ๔. ส าเนาบันทึกประจ าวันในคดีของพนักงานสอบสวนในกรณีผู้ประสบภัยถึงแก่
ความตาย ให้ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยยื่นเอกสารตาม ๒ พร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงการเป็น
ทายาทโดยธรรมหาก ผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ ให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่รักษา



๑๘๐ 

 

ผู้ประสบภัย ญาติ ผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี
ร้องขอแทนได ้ 

  ๕. การยื่นค าร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นต้องกระท าภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับ แต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดตามมาตรา ๒๓  

  ๖. การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ให้จ่ายแก่ผู้ประสบภัย หรือโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลที่ยื่นค าร้องแทนผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี 
                    ในการทีบ่ริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นตามมาตรา ๒๐ ให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวนที่ต้องจ่ายให้ผู้ประสบภัยแจ้งการไม่ได้รับชดใช้
ค่าเสียหายเบื้องต้นหรือการได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่ครบจ านวนจากบริษัทต่อส านักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงในกรณีผู้ขับขี่จักรยานได้รับผลกระทบต่อสิทธิ
และด าเนินการตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องขอรับค่าเสียหาย
เบื้องต้นจากกองทุนและการ จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนพ.ศ. ๒๕๔๕แล้วอาจยังเกิดปัญหา
อุปสรรคเกี่ยวกับความล่าช้าในการด าเนินการอยู่ 
             ผู้วิจัยขอน าเสนอให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาในการจัดตั้งหน่วยงานโดยเฉพาะในการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียให้การด าเนินงานมีความสะดวกและรวดเร็วเกิด
ประสิทธิภาพและวางมาตรการด้านกฎหมายเก่ียวกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องที่ไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตาม
มาตรา ๒๐ทั้งในส่วนบทก าหนดโทษในทางอาญาและบทก าหนดโทษทางแพ่งอย่างเคร่งครัด 
             การได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น ไม่ตัดสิทธิผู้ประสบภัยที่จะเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน  มาตรา ๒๒ การได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ ไม่ตัดสิทธิผู้ประสบภัยที่จะ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การได้รับชดใช้ค่าเสียหาย
เบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ ไม่ตัดสิทธิผู้ประสบภัยที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๒๕ มาตรา ๔๒๘ มาตรา ๔๓๗ 
มาตรา ๔๓๘ มาตรา ๔๔๔ มาตรา ๔๔๕ และ๔๔๖ กรณีผู้ขี่จักรยานได้รับผลกระทบและได้รับชดใช้
ค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ ซึ่งเป็นการเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีเป็นการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าเพ่ือให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกิดขึ้นเมื่อประสบภัยจากรถยนต์
และสิทธิผู้ขี่จักรยานในส่วนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมให้เรียกร้องเพิ่มเติมได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๒๕ มาตรา ๔๒๘ มาตรา 
๔๓๗ มาตรา ๔๓๘ มาตรา ๔๔๔ มาตรา ๔๔๕ และ๔๔๖ซึ่งได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ ๒ อีกด้วย 
             จากการศึกษาผู้วิจัยขอน าเสนอในส่วนของภาครัฐก าหนดเป็นกฎหมายให้สื่อต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชนต้องท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง 
             การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย                        
มาตรา ๒๓ ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีดังต่อไปนี้ให้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ประสบภัยจากเงินกองทุน 



๑๘๑ 

 

                       ๑. รถนั้นมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ และ
เจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย
ไม่ครบจ านวน 
                       ๒. รถนั้นมิได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถในขณะที่เกิดเหตุเพราะถูก
ยักยอก ฉ้อโกงกรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และได้มีการร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวน 
                       ๓. รถนั้นไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหาย
ตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ 
                       ๔. รถนั้นมีผู้ขับหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด 
                       ๕. บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ ให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวน 
                       ๖. รถตามมาตรา ๘ ที่มิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗                       
มาตรา ๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๘ เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัดให้มีการประกันความ
เสียหายส าหรับผู้ประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท จ านวนเงินเอาประกันภัย ให้ก าหนดตามชนิด 
ประเภท และขนาดของรถ แต่ต้องไม่น้อยกว่าจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง                       
มาตรา ๘ รถดังต่อไปนี้ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ (๑)รถส าหรับเฉพาะองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และรถส าหรับผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์(๒)รถของ
ส านักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังก าหนด               
(๓) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ทหาร(๔)รถอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมาตรา ๙ รถที่จดทะเบียนในต่างประเทศและน าเข้ามาใช้
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวโดยเจ้าของรถไม่มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เจ้าของรถ
ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายส าหรับผู้ประสบภัย ทั้งนี้ ตามจ านวนเงิน หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
             สรุปสิทธิผู้ขี่จักยานที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ. ๒๕๓๕แก้ไขเพิ่มเติมในกรณีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากเงินกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยในมาตรา๒๓ โดยมีเงื่อนไขได้แก่เข้ากรณีตาม มาตรา๗ มาตรา๘และมาตรา๙ 
เมื่อเข้าเงื่อนไขดังที่กล่าวมาก็สามารถมีสิทธิได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากเงินกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยได้จากการศึกษาผู้วิจัยขอน าเสนอว่าหากมีการการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่เป็น
เท็จให้หน่วยงานที่ก าหนดมาตรการลงโทษทางกฎหมายให้มีการก าหนดบทลงโทษให้หนักกว่า
บทลงโทษปกติเพราะถือว่าการที่รัฐออกกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก็เพื่อประโยชน์
สาธารณะ 
             ค่าเสียหายเบื้องต้น กรณีรถตั้งแต่ ๒ คัน ขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหายมาตรา ๒๔ ใน
กรณีที่รถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถ  ให้บริษัทที่รับ
ประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับ
บริษัทในกรณีผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถ ให้บริษัทดังกล่าวร่วมกันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่



๑๘๒ 

 

ผู้ประสบภัยทุกคนโดยเฉลี่ยจ่ายในอัตราส่วนที่เท่ากันส าหรับกรณีตามมาตรา ๒๓ ให้ส านักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายหรือร่วมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยตามวรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง แล้วแต่กรณีค่าเสียหายเบื้องต้น กรณีรถตั้งแต่ ๒ คันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย(เฉี่ยวชนกัน) 
เป็นเหตุให้ผู้ซึ่งอยู่ในรถไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารก็ตาม หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้
บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถคันที่บริษัทรับ
ประกันภัยไว้ แต่ถ้าผู้ประสบภัยเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ในรถคันใดคันหนึ่ง ให้บริษัท ร่วมกันจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเฉลี่ยจ่ายในอัตราส่วน ที่เท่ากัน 
             ผู้ขับขี่จักรยานบนทางสัญจรย่อมเป็นผู้ประสบภัยจากรถที่เป็นบุคคลภายนอกตามมาตรา
๒๔นี้ผู้วิจัยเห็นว่าเมื่อมีการก่อให้เกิดความเสียหายกรณีรถตั้งแต่ ๒ คัน ขึ้นไปสมควรให้รถที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายรับผิดเช่นเดียวกับลูกหนี้ร่วมคือผู้ที่ได้รับความเสียหายจะเลือกเรียกร้องจากคนหนึ่งคน
ใดก็ได้หรือจะเรียกร้องทั้งสองก็ได้ในค่าความเสียหายทั้งหมด 
             ระยะเวลาการจ่าย และการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น มาตรา ๒๕ ให้บริษัทหรือ
ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา 
๒๔ ให้แก่ผู้ประสบภัยให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องรอการ
พิสูจน์ความรับผิดให้ถือว่าค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าสินไหมทดแทนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๒๗ การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัตินี้ 
ผู้ประสบภัยต้องร้องขอภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น 
             สิทธิไล่เบี้ยจากการกระท าของบุคคลภายนอก หรือเกิดขึ้นเพราะความจงใจหรือความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าของรถ ผู้ขับขี่รถ ผู้ซึ่งอยู่ในรถ หรือผู้ประสบภัย                     
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระท าของบุคคลภายนอก หรือเกิดขึ้นเพราะความ
จงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าของรถ ผู้ขับขี่รถ ผู้ซึ่งอยู่ในรถ หรือผู้ประสบภัย 
เมื่อบริษัทได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อส านักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือเมื่อหน่วยงานตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) 
หรือเจ้าของรถตามมาตรา ๘(๔) ได้จ่ายเงินคืนกองทุนตามมาตรา ๓๒ ไปแล้วเป็นจ านวนเงินเท่าใดให้
บริษัท หรือส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย หรือหน่วยงานตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) หรือ
เจ้าของรถตามมาตรา ๘ (๔) แล้วแต่กรณี มีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลดังกล่าวหรือมีสิทธิเรียกให้
ผู้ประสบภัยคืนเงินดังกล่าวได้  
 
        ๔.๒ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
              การจัดตั้งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ต้องการให้
ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันทีทันใด โดยไม่ต้องกังวลกับเงินค่ารักษา 
หรือได้รับการชดใช้อย่างเร่งด่วน ในกรณีเสียชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น กฎหมายจึง
ก าหนดให้มีกองทุนขึ้น เรียกว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อท าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น 
ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาท ในกรณีที่ไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัท ส านักงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการเงินกองทุนนี้ จะอยู่ที่กรมการประกันภัย 
กรุงเทพฯส านักงานคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเขตทัง้ ๔ เขต และส านักงานประกันภัยจังหวัดทุกจังหวัด 



๑๘๓ 

 

              ที่มากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมาตรา ๓๓ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกว่า “กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนส าหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยเมื่อมีกรณี
ตามมาตรา ๒๓ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการด าเนินการกองทุนประกอบด้วย ๑. เงินทุนประเดิมที่
รัฐบาลจัดสรรให้ ๒. เงินที่บริษัทจ่ายสมทบ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรา ๓๖ ทวิ ๓. เงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๔. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ตามมาตรา ๒๘ 
มาตรา ๓๐มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ๕. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ ๖. ดอกผลของเงินกองทุน 
๗. เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ได้มาตาม (๔) และ (๕) ๘. เงินรายได้อื่นๆ ส าหรับกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนส าหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัย เมื่อมีกรณี
ตามมาตรา ๒๓ และ เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เงินและทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้เป็นของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
              ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มาตรา ๓๔ ให้มีส านักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยขึ้นในส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อ
ด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอาจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละ
๓๕ ของดอกผลของเงินกองทุนต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายอื่นของ
ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานและอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  และค่าใช้จ่ายอื่นของ
ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
             การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามมาตรา ๒๓                      
มาตรา ๓๕เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๓ เกิดขึ้นและผู้ประสบภัยไม่อาจขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก
เจ้าของรถที่มิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายหรือบริษัทได้  ให้ส านักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากกองทุนเมื่อผู้ประสบภัยได้น าหลักฐานส าเนา
บันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวนมาแสดงพร้อมกับการยื่นค าขอการร้องขอรับค่าเสียหาย
เบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะมีได้ก็
แต่เฉพาะกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
๒๕๓๕แก้ไขเพิ่มเติมได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ มีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี ้
                         ๑. อุบัติเหตุเกิดจากรถที่ไม่มีประกันภัย และเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย ใน
กรณีที่อุบัติเหตุนั้น เกิดจากรถที่ต้องมีประกันภัยตามกฎหมายนี้ แต่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถ
ตามสัญญาเช่าซื้อ ไม่ได้ท าประกันภัยรถนั้น อีกทั้งไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น หรือจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นแกผู้ประสบภัย ไม่ครบจ านวน ผู้ประสบภัยมีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ได้จากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 
                         ๒. อุบัติเหตุเกิดจากรถที่ถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ฯ ในกรณีที่ขณะเกิดเหตุ รถคันที่
ก่อให้เกิดความเสียหายน้ัน ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถ เพราะรถนั้นถูกขโมย ชิงทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ หรือถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก และเจ้าของรถได้ร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวนแล้ว 
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กรณีน้ี แม้รถนั้นจะมีประกันภัยไว้แล้วก็ตาม บริษัทประกันภัย ก็ไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหาย ตาม
ข้อยกเว้นที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย 
กฎหมายจึงก าหนดให้ผู้ประสบภัย มีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบือ้งต้นจากกองทุนทดแทนฯ ได ้
                         ๓. ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถ และรถนั้นไม่มีประกันภัย ขอรับค่าเสียหาย
เบื้องต้นได้จากกองทุนฯ ในกรณีที่ทราบได้ว่า รถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ไม่มีผู้แสดงตนเป็น
เจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และรถคันนั้น ไม่มีการประกันภัยกับบริษัท เช่น คนขับก่อให้เกิด
อุบัติเหตุแล้วหนีไป แต่ทิ้งรถไว้ และรถคันนั้นไม่มีประกันภัย การที่จะติดตามสืบหาให้เจ้าของรถมา
รับผิดชอบ จ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัย อาจจะไม่ทันกาล กฎหมายจึงให้สิทธิผู้ประสบภัยขอรับ
ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนฯ ได ้
                     ๔. ไม่ทราบว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกรณีชนแล้วหนี ขอรับ
ค่าเสียหายได้จากกองทุนฯ ในกรณีมีความเสียหายจากรถเกิดแก่ผู้ประสบภัย แต่ไม่อาจทราบได้ว่า รถ
คันใดก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ อาจเรียกว่า “ชนแล้วหนี” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวและ
ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกาย ของผู้คนเป็นจ านวนมากในแต่ละปี กรณีเช่นนี้ ผู้ประสบภัย
จากรถ จึงมีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นได้จากกองทุนทดแทนฯ 
                            ๕. บริษัทประกันภัยไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบจ านวน ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
ได้จากกองทุนฯในกรณีที่เจ้าของรถ ได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหาย ส าหรับผู้ประสบภัยโดย
ประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว และเมื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทกลับปฏิเสธที่จะจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบตามจ านวน ผู้ประสบภัยมีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
จากกองทุนได้ 
                         ๖. ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากรถที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องมีประกันภัย 
ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน เมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
บัญญัติให้เจ้าของรถทุกชนิด ทุกประเภท ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหาย แต่กฎหมายก็ได้
บัญญัติยกเว้นแก่รถบางประเภทไว้ ดังนั้น ในกรณีที่มีผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว 
และรถนั้นไม่ได้จัดให้มีประกันภัย ผู้ประสบภัยจึงมีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น จากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
             การบังคับใช้ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดวันที่
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะสามารถจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได ้กรณีตามมาตรา ๒๓ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๓๗เป็นต้นไปโดยสถานที่ตั้งส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย หรือทายาท ที่โชคร้าย
ประสบอุบัติเหตุในต่างจังหวัดหรือท้องถิ่นต่าง ๆ ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องเดินทางมาขอรับค่าเสียหาย
เบื้องต้นถึงกรุงเทพฯ ท่านสะดวกที่ไหน ติดต่อขอรับได้ที่จังหวัดนั้นเลย เพราะส านักงานกองทุน
ทดแทนฯ ตั้งอยู่ที่ส านักงานประกันภัยจังหวัดทุกจังหวัด ถ้าใกล้กรุงเทพฯ ก็มีอยู่ที่ส านักงานคุ้มครองผู้
เอาประกันภัยเขตทั้ง ๔ เขต คือ พระโขนง บางเขน ธนบุรี ตลิ่งชัน ศูนย์กลางใหญ่ จะอยู่ที่กรมการ
ประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ผู้ประสบภัย หรือ ทายาท จะยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นด้วยตนเอง 
หรือ มอบอ านาจให้สถานพยาบาล  โรงพยาบาลเป็นผู้ขอรับแทนได้ ขณะที่ในส่วนของค่าเสียหาย
เบื้องต้นจะได้รับภายใน ๗ วัน นับจากวันร้องขอ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด และสามารถรับ
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แบบค าขอได้ที่โรงพยาบาลทั่วไป หรือที่ส านักงานประกันภัยจงัหวัดทุกจังหวัด หรือที่บริษัทประกันภัย 
และสาขาทั่วประเทศ รวมทั้ง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
             กรณีการเกิดอุบัติเหตุจากรถที่ไม่มีประกันภัยและเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายประเด็น
นี้ผู้วิจัยขอเสนอว่าส่วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันภัยในส่วนภาคบังคับจะต้องมีหน่วยงานที่
ตรวจสอบโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดกรณีเจ้าของรถไม่ท าประกันภัยเพราะประกันภัยภาคบังคับเป็นการ
คุ้มครองทั้งผู้ขับรถ คนโดยสารและบุคคลภายนอกและที่ส าคัญก็เป็นหลักประกันในความเสียหายที่
เกิดขึ้นจะต้องมีผู้รับผิดชอบถ้าภาครัฐไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายให้เจ้าของรถยนต์ท าประกันภัยได้
แล้วภาระในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจะตกเป็นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้จะ
ส่งผลถึงงบประมาณที่จัดสรรให้กับกองทุนได้และจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่กับผู้ที่เกี่ยวข้องไปเรื่อยๆ 
 
๕. สิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม 
 
       ส าหรับสิทธิผู้ขี่จักรยานที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และเงื่อนไขการเกิดสิทธิจะสรุปเป็นประเด็นๆ
ดังต่อไปนี ้
             ๕.๑ การเป็นผู้ประกันตนและการสิ้นสภาพการประกันตน 
                  การท างานเป็นลูกจ้างอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีจะเป็น
ผู้ประกันตนและผู้ประกันตนมีอายุหกสิบปีกรณีบริบูรณ์และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓แก้ไขเพิ่มเติมถือว่าลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตน
ต่อไปในการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมีด้วยกันสองกรณีได้แก่ (๑)  ตาย (๒)  สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง
ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตาม  (๒)  ได้ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะ
ก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ  ๓  แล้วให้ผู้นั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติในหมวด  ๒  หมวด  ๓  
หมวด  ๔  และหมวด  ๕  ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง              
                  จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าถ้าผู้ขี่จักรยานถ้าท างานเป็นลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครอง
สิทธิถ้าด าเนินการตามเงื่อนไขในการเป็นผู้ประกันตนและการสิ้นสภาพการประกันตนตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม 
 
             ๕.๒ สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน 
                   ผู้ประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา  ๗๓ ได้แก่ (๑)บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท าหนังสือระบุ
ให้เป็นผู้จัดการศพ  และได้เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน(๒)สามีภริยา  บิดามารดา  หรือบุตรของ
ผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน (๓)บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็น
ผู้จัดการศพผู้ประกันตน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน  ดังต่อไปนี้(๑)ประโยชน์ทดแทนใน
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย (๒)ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร (๓)ประโยชน์ทดแทนในกรณี
ทุพพลภาพ (๔) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย(๕)ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (๖)ประโยชน์
ทดแทนในกรณีชราภาพ (๗)ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน  ยกเว้นผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๙โดย 
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ผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๙ ได้แก่ ผู้ที่เคยเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๓ถ้าผู้ขี่จักรยานเป็น
ผู้ประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา  ๗๓มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓แก้ไขเพิ่มเติม 
                   จากการศึกษาผู้วิจัยให้ข้อพิจารณาในส่วนของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ
ประโยชน์ทดแทนจากกองทุนที่ผู้ประกันตนจะได้รับหรือบุคคลตามมาตรา๗๓จะได้รับทางสื่อสาธารณะ
ต่างๆอย่างต่อเนื่องและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นโรงพยาบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงท า
หน้าที่ประชาสัมพันธ์อีกทางหน่ึงอย่างจริงจัง 
 
             ๕.๓ สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน 
                   มาตรา  ๕๖  ผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นว่าตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนใน
กรณีใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๕๔  และประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนนั้น  ให้ยื่นค าขอรับ
ประโยชน์ทดแทนต่อส านักงานตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีสิทธิขอรับ
ประโยชน์ทดแทนนั้น  และให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว           
ประโยชน์ทดแทนที่เป็นตัวเงิน  ถ้าผู้ประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิไม่มารับภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากส านักงานให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุนสทิธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ
ของผู้ขี่จักรยานเมื่อพิจารณาในส่วนของพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมจะปรากฏสิทธิ์
อยู่ในลักษณะที ่๓ ว่าด้วยประโยชน์ทดแทนโดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเด็นดังต่อไปนี ้
                    ๑. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
                        สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก
การท างาน มาตรา  ๖๒  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณปีระสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
อันมิใช่เนื่องจากการท างาน  ต่อเมื่อภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์
ผู้ ประกันตนได้ จ่ ายเงินสมทบมาแล้ วไม่น้ อยกว่ าสามเดือน สิทธิ ได้ รับประโยชน์ทดแทน                             
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยได้แก่ค่าบริการทางการแพทย์และเงินทดแทนการขาดรายได้                             
เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ ๓ เดือนภายในระยะเวลา ๑๕ เดือนก่อนเดือนที่รับบริการทางการแพทย์และ
เลือกโรงพยาบาลแล้วผู้ประกันตนจะได้รับ “บัตรรับรองสิทธิการรักษา” ซึ่งบัตรจะมีชื่อของ
ผู้ประกันตน และชื่อสถานพยาบาลที่เลือกไว้แต่ไม่มีภาพถ่ายติดจึงต้องใช้ควบคู่กับบัตรประจ าตัว
ประชาชนการเข้ารับการรักษาไม่ว่าจะเป็น“ผู้ป่วยนอก คือ ป่วยไม่พบแพทย์ฯ ตรวจรักษาจัดยาให้
แล้วกับบ้าน หรือ นอนรักษาเป็น “ผู้ป่วยใน” ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโรงพยาบาลตาม
บัตรรับรองสิทธิฯ ผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายค่ารักษายกเว้นขออยู่ห้องพิเศษหรือขอแพทย์พิเศษเอง 
สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกถือเป็นสถานพยาบาลหลัก (MAIN CONTRACTOR) ซึ่ง
สถานพยาบาลหลักนั้นอาจมีสถานพยาบาลเครือข่าย (SUB CONTRACTOR) เช่นโรงพยาบาลเล็ก ๆ 
หรือคลินิกเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนสามารถเข้าไปรักษาพยาบาลได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในขณะเดียวกันถ้าโรคบางโรคโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ รักษาไม่ได้เช่น 
การผ่าตัดหัวใจ ผ่าตัดสมอง ผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ก็จะส่งตัวไป
รักษากับโรงพยาบาลระดับสูง (SUPPA CONTRACTOR) (โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการให้บริการ
ทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่เกินขีดความสามารถของสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ  จะ
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ให้บริการแก่ผู้ประกันตนได้) ที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ นั้นท าข้อตกลงไว้โดยค่า
รักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ 
                        ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามมาตรา  ๖๓  
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท างานได้แก่ (๑)ค่าตรวจ
วินิจฉัยโรค (๒)ค่าบ าบัดทางการแพทย์ (๓)ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล (๔)ค่ายาและ
ค่าเวชภัณฑ์ (๕)ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย (๖)ค่าบริการอื่นที่จ าเป็นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่คณะกรรมการทางการแพทย์ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ผู้ประกันตนที่ต้อง
หยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามค าสั่งของแพทย์ให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในมาตรา  ๖๔  ด้วยประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก
การท างานอธิบายได้แก่ค่าบริการทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่จักรยานในกรณีใช้ถนนเป็นเส้นทาง
สัญจรคงจ ากัดเฉพาะในส่วนของกรณีที่ เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุและกรณีที่มีสิทธิแต่ยังไม่มีบัตร 
                        เงินทดแทนการขาดรายได้มาตรา  ๖๔  ในกรณีที่ผู้ประกันตนประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการ ท างานให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ใน
อัตราร้อยละห้าสิบ ของค่าจ้างตามมาตรา  ๕๗  ส าหรับการที่ผู้ประกันตนต้องหยุดงานเพื่อการ
รักษาพยาบาลตามค าสั่งของแพทย์ครั้งหนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน  และในระยะเวลาหนึ่งปีปฏิทินต้องไม่
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  เว้นแต่การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงก็ให้มีสิทธิได้รับ
เงิ นทดแทนการขาดรายได้ เกิ นหนึ่ ง ร้ อยแปดสิ บวั น   แต่ ไ ม่ เ กิ นส ามร้ อ ยหกสิ บห้ า วั น                
ระยะเวลาได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้  ให้เริ่มนับแต่วันแรกที่ต้องหยุดงานตามค าสั่งของแพทย์
จนถึงวันสุดท้ายที่แพทย์ก าหนดให้หยุดงาน  หรือจนถึงวันสุดท้ายที่หยุดงานในกรณีผู้ประกันตนกลับ
เข้าท างานก่อน ครบก าหนดเวลาตามค าสั่งของแพทย์แต่ไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนด  ในกรณีที่
ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในระหว่างหยุดงาน  เพื่อการรักษาพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือมีสิทธิตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน  สัญญาจ้างแรงงาน  
หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วแต่กรณี  ผู้ประกันตนไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจนกว่าสิทธิ
ได้รับเงินค่าจ้างนั้นได้สิ้นสุดลง  จึงจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนดังกล่าวเท่าระยะเวลาที่คงเหลือและถ้า
เงินค่าจ้างที่ได้รับจากนายจ้างในกรณีใดน้อยกว่าเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุนผู้ประกันตนมี
สิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนในส่วนที่ขาดด้วยในรอบปีปฏิทินถ้าลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างจาก
นายจ้างครบ ๓๐ วัน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้วต้องหยุดงานตามค าสั่งแพทย์ต่อไปอีก 
ส านักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินเรียกว่า “เงินทดแทนการขาดรายได้” เป็นเงินครึ่งหนึ่งของค่าจ้าง
เฉลี่ยซึ่งสามารถจ่ายให้ติดต่อกันได้ครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน ในรอบปีหนึ่งๆ ก็จะจ่ายให้ไม่เกิน ๑๘๐ วัน 
เว้นแต่ ผู้ประกันตนจะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามกฎกระทรวงจะจ่ายให้เกิน ๑๘๐ วัน แต่ไม่เกิน๓๖๕ 
วัน ซึ่งในปัจจุบันก าหนดไว้ ๖ รายการ คือ (๑)โรงมะเร็ง(๒)โรคไตวายเรื้อรัง (๓)โรคเอดส์ (๔)โรคหรือ
การบาดเจ็บของสมอง เส้นเลือดสมองหรือกระดูกสันหลังอันเป็นเหตุให้เป็นอัมพาต (๕)ความผิดปกติ
ของกระดูกหักที่มีภาวะแทรกซ้อนและ (๖) โรคหรือการเจ็บป่วยอื่น ๆ ที่ต้องรักษาตัวนานติดต่อกัน
เกิน ๑๘๐ วัน ระหว่างการรักษาท างานไม่ได้ให้ยื่นเรื่องขอมติคณะกรรมการการแพทย์ 
                     ๒. กรณีทุพพลภาพ 
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                         สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการท างาน                              
มาตรา  ๖๙  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการ
ท างานต่อเมื่อภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนทุพพลภาพผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่
น้อยกว่าสามเดือนผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการ
ท างานเมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาครบ ๓ เดือนภายในระวะเวลา ๑๕ เดือนก่อนเดือนที่
ส านักงานประกันสังคมก าหนดให้เป็นผู้ทุพพลภาพและเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจนถึงขึ้นทุพพล
ภาพ เช่น ป่วยเป็นโรคเบาหวานและมีภาวะแทรกซ้อนท าให้ตาบอดทั้ง ๒ ข้างหรือได้รับอุบัติเหตุ
จนถึงขั้นทุพพลภาพและไม่สามารถท างานได้แล้ว 
                         ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพมาตรา  ๗๐  ประโยชน์ทดแทนในกรณี
ทุพพลภาพได้แก่ (๑)ค่าตรวจวินิจฉัยโรค (๒)ค่าบ าบัดทางการแพทย์ (๓)ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์                               
(๔)ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล (๕)ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ
(๖)ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและอาชีพ (๗)ค่าบริการอื่นที่จ าเป็นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และ
อัตราที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิทธิที่จะได้รับตาม
มาตรา  ๗๐ ในส่วนประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพได้แก่ (๑)ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ไม่
เกินเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท (๒)ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ และเข้ารับการฟื้นฟู่ในศูนย์ฟื้นฟู่สมรรถภาพ
คนงานของส านักงานประกันสังคมจะมีค่าฟื้นฟู่อีก ๔๐,๐๐๐ บาท (๓)และเมื่อเสียชีวิตจะได้รับค่าท า
ศพ = ๔๐,๐๐๐ บาท  (๔)ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ทายาท) หากเป็นสมาชิกของกองทุน
ประกันสังคมตามระยะเวลาที่ก าหนด (๕)เงินที่ออมมาในกรณีชราภาพได้รับคืนทั้งหมด  
                         สิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบมาตรา  ๗๑  ใน
กรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการท างานให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ใน
อัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา  ๕๗  ตลอดชีวิต เงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ ๕๐ ของ
ค่าจ้างเฉลี่ยเป็นรายเดือนโดยได้รับตลอดชีวิต เช่นค่าจ้างเฉลี่ย/เดือน = ๑๐,๐๐๐ บาทร้อยละ ๕๐ 
ของค่าจ้างเฉลี่ย/เดือน = ๕,๐๐๐ บาท 
                         การเพิ่มลดเงินทดแทนกรณี ได้รับการฟื้นฟู มาตรา  ๗๒   ในกรณีที่
คณะกรรมการการแพทย์วินิจฉัยว่าการทุพพลภาพของผู้ประกันตนได้รับการฟื้นฟูตามมาตรา  ๗๐(๖)  
จนมีสภาพดีขึ้นแล้ว  ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่ งลดเงินทดแทนการขาด
รายได้เนื่องจากการทุพพลภาพได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการในกรณีที่ได้มีการลดเงินทดแทนการขาดรายได้ตามวรรคหนึ่งไปแล้ว  
ต่อมาในภายหลังปรากฏว่าเหตุทุพพลภาพนั้นมีสภาพเสื่อมลงถ้าคณะกรรมการการแพทย์วินิจฉัยว่า
การทุพพลภาพนั้นเสื่อมลงไปจากที่เคยวินิจฉัยไว้ตามวรรคหนึ่งให้เลขาธิการพิจารณาเพิ่มเงินทดแทน
การขาดรายได้นั้นได้ 
                     ๓.กรณีตาย 
                        ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ท างานมาตรา  ๗๓  ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการท างานถ้าภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนให้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีตายได้แก ่
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     ๑) เงินค่าท าศพตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย
เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ ารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานให้จ่ายให้แก่
บุคคลตามล าดับ  ดังนี ้(๑) บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท าหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพและได้เป็นผู้จัดการ
ศพผู้ประกันตน (๒) สามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการ
ศพผู้ประกันตน (๓) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน 
                         ๒) เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายเงินสงเคราะห์กรณีที่
ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย  ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท าหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์นั้น  แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้ก็ให้น ามาเฉลี่ยจ่ายให้แก่สามีภริยา  บิดามารดา  
หรือบุตรของผู้ประกันตนในจ านวนที่เท่ากัน  ดังนี้ (๑) ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย  ผู้ประกันตนได้ส่งเงิน
สมทบมาแล้วตั้งแต่สามสิบหกเดือนขึ้นไป  แต่ไม่ถึงสิบปี  ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อย
ละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือนที่ค านวณได้ตามมาตรา  ๕๗  คูณด้วยสาม(๒)ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย  
ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วต้ังแต่สิบปีขึ้นไป  ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้า
สิบของค่าจ้างรายเดือนที่ค านวณได้ตามมาตรา  ๕๗  คูณด้วยสิบกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย
อันมิใช่เนื่องจากการท างาน เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ๑ เดือน ภายในระยะเวลา ๖ เดือน ก่อนเดือน
ถึงแก่ความตายสิทธิที่จะได้รับ คือ 
                              ๑. ค่าท าศพ ๔๐,๐๐๐ บาท จ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ 
                              ๒. เงินสงเคราะห์กรณีตายหากผู้ประกันตนที่ตาย จ่ายเงินสมทบเกินกว่า ๓ 
ปี ทายาทหรือผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ ๑ เท่าครึ่งของเงินเดือนที่นายจ้างของผู้ประกันตนที่
เสียชีวิตมาจ่ายเงินสมทบ เช่น เงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาท รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย = ๑๕,๐๐๐ บาท
และหากผู้ประกันตนที่ตาย จ่ายเงินสมทบเกินกว่า ๑๐ ปี ทายาทหรือผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ 
๕ เท่าของเงินเดือน เช่น เงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาท รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย = ๕๐,๐๐๐ บาท 
                              ๓. เงินสงเคราะห์กรณีตาย จะจ่ายบุคคลที่ผู้ประกันตนระบุให้เป็นผู้รับโดย
การท าหนังสือระบุไว้และกรณีไม่ได้ท าหนังสือระบุให้ใครเป็นผู้รับ จ่ายให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย คือ 
บิดา มารดา สามีหรือภรรยาบุตรโดยหารเฉลี่ยในอัตราคนละเท่า ๆ กัน 
                              ๔. จะได้รับเงินออมกรณีชราภาพ  
                   ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการท างานถึงแก่ความตาย                                  
มาตรา  ๗๓  ทว ิ ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพตามมาตรา  ๗๑  ถึงแก่ความตายให้น าความใน
มาตรา  ๗๓  มาใช้บงัคับโดยอนุโลม  โดยให้น าเงินทดแทนการขาดรายได้ที่ผู้ประกันตนได้รับในเดือน
สุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพนั้นอยู่ใน
ข่ายที่จะได้รับเงินค่าท าศพ  และเงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายในฐานะที่เป็นผู้ 
ประกันตนและในฐานะที่เป็นผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพตามวรรคหนึ่งในเวลาเดียวกัน  ให้มีสิทธิได้รับ
เงินค่าท าศพและเงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายตามมาตรา  ๗๓  เพียงทางเดียว 
       จาผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าผู้ขี่จักรยานถ้าท างานเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกันตนจะได้รับความ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ๓ กรณีด้วยกันคือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  กรณี
ทุพพลภาพและกรณีตายผู้วิจัยให้ข้อพิจารณาในส่วนของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์
ของผู้ประกันตนที่ผู้ประกันตนจะได้รับทางสื่อสาธารณะต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่นทางทีวี ทาง



๑๙๐ 

 

อินเทอร์เน็ต ทางวิทยุและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นโรงพยาบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงท า
หน้าที่ประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งอย่างจริงจังเพื่อที่จะให้ผู้ประกันตนและผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงสิทธิ์อย่าง
แท้จริง 
 
๖.ระบบประกันสุขภาพภาครัฐและระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน 
 
       ๖.๑ ระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 
             จากผลการศึกษาระบบประกันสุขภาพภาครัฐจะกล่าวไว้ในพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕โดยมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ขี่จักรยานจะวิเคราะห์ดังต่อไปนี ้
             สิทธิการรับบริการสาธารณสุข บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการอาจก าหนดให้บุคคลที่เข้ารับ
การบริการสาธารณสุขต้องร่วมจ่ายค่าบริการในอัตราที่ก าหนดให้แก่หน่วยบริการในแต่ละครั้งที่เข้ารับ
การบริการเว้นแต่ผู้ยากไร้หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดไม่ต้องจ่ายค่าบริการประเภทและ
ขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่บุคคลจะมีสิทธิได้รับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
             กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ 
             บริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ให้ส านักงานจัดให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วย
บริการและเครือข่ายหน่วยบริการแล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อด าเนินการลงทะเบียน
เลือกเป็นหน่วยประจ าของตนตามมาตรา ๖ การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วย
บริการ รวมทั้งวิธีการประชาสัมพันธ์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 
             ข้อบังคับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล  พ.ศ. 
๒๕๔๙  ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ ที่จะเป็นเหตุให้ได้รับเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อบังคับนี้ ให้รวมถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แต่มิใช่ความ
เสียหายที่เกิดจากการด าเนินไปตามพยาธิสภาพ หรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติ
ธรรมดาของโรคนั้นอยู่แล้ว ซึ่งโรคนั้นได้รับการวินิจฉัยและรักษาตามมาตรฐานทั่วไป ประเภทของ
ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ และอัตราจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 
แบ่งเป็น(๑)  เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท(๒)  สูญเสียอวัยวะหรือพิการ จ่ายเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นได้ ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท(๓)  บาดเจ็บ
หรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทผู้รับบริการที่ได้รับความ
เสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะหรือหน่วยบริการที่
ให้บริการ มีสิทธิยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่ส านักงานสาขาของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในจังหวัดนั้นหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๕๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ



๑๙๑ 

 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้ต้องยื่นค าร้อง
ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย  
             จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าผู้ขี่จักรยานก็เป็นชนชาวไทยย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการ
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดย ไม่
เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติและการให้บริการสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพโดยทั่วไปประชาชนจะเข้าใจแต่เพียงเมื่อเกิดการเจ็บป่วยและถือบัตรทองจะเสียค่า
รักษาพยาบาลเพียง ๓๐ บาทแต่ข้อบังส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ยังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการรักษาพยาบาลได้รับเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นจากรัฐอีกทางหนึ่งผู้วิจัยข้อเสนอแนะให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ
ประโยชน์ของประชาชนตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องเช่นทางทีวี ทางอินเทอร์เน็ต ทางวิทยุและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นโรงพยาบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งอย่างจริงจังเพื่อที่จะให้ผู้ประกันตน
และผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างแท้จริง 
 

๖.๒ ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน๑  
             จากผลการศึกษาวิจัยประชาชนทั่วไปหรือผู้ขี่จักรยานก็สามารถที่จะเลือกใช้ระบบประกัน
สุขภาพภาคเอกชนได้ตามความสมัครใจโดยทั่วไประบบประกันสุขภาพภาคเอกชนเป็นประกันสุขภาพ
เสริม ส าหรับบริการที่ระบบประกันสุขภาพหลักไม่ครอบคลุม หรือครอบคลุมเพียงบางส่วน 
(Complementary)และเป็นการประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการหรือ
เพิ่มทางเลือกในการรับบริการ (Supplementary)จะเห็นได้ว่าไม่มีประเทศใดที่ประกันสุขภาพเอกชน
มีบทบาทหลักหรือใกล้เคียงกับระบบประกันสุขภาพรัฐที่สร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชน  
บทบาทที่จ ากัดของประกันสุขภาพเอกชนเป็นผลมาจากธรรมชาติของธุรกิจเอกชนกับเป้าหมายของ
สังคมที่ต้องการคุ้มครองด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกคน 

ข้อดีของประกันสุขภาพเอกชนในประเทศที่มีหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า มีหลาย
ประการคือ การให้ความคุ้มครองกลุ่มประชาชนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐและบริการที่ 
หลักประกันสุขภาพของรัฐไม่คุ้มครองหรือคุ้มครองเพียงบางส่วนเพิ่มทรัพยากรให้ระบบบริการ
สุขภาพและช่วยให้ผู้มีประกันสุขภาพเอกชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ในเวลารวดเร็วขึ้นข้อดีอีก
ประการของประกันสุขภาพเอกชนคือ เป็นการเพิ่มทางเลือกของการประกันและบริการแก่ประชาชน 
นอกจากนั้นประกันสุขภาพเอกชนสามารถท าให้คุณภาพบริการดีขึ้นได้หากมีมาตรการแรงจูงใจที่ 
เหมาะสมแก่ผู้ให้บริการอย่างไรก็ด ีในทางปฏิบัติพบว่าส่วนใหญ่มิได้ด าเนินการในด้านนี ้

                                                            

        ๑ สัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวสัดิ.์(๒๕๕๐).บทบาทการประกันสุขภาพเอกชนภายใต้ระบบประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า.[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th.[กันยายน,๒๕๕๗]. 



๑๙๒ 

 

ข้อด้อยของประกันสุขภาพเอกชนก็มีหลายประการกล่าวคือ เนื่องจากเป็นธุรกิจเอกชน
และการที่เป็นการประกันสุขภาพโดยความสมัครใจจึงต้องมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการเงิน
ดังได้กล่าวข้างต้นท าให้ประกันสุขภาพเอกชนครอบคลุมประชากรได้จ านวนจ ากัดศักยภาพในการ
กระจายความเสี่ยงก็มีจ ากัดไปด้วยจึงต้องจ ากัดสิทธิประโยชน์และปฏิเสธการให้ความคุ้มครองกับผู้ที่มี
ความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของกองทุน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจ าตัว 
เป็นต้น นอกจากนั้นประกันสุขภาพเอกชนที่ให้ทางเลือกกับประชาชนให้เข้าถึงบริการได้รวดเร็วขึ้น 
ยังมีผลกระทบต่อความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการส าหรับประชาชนกลุ่มอื่นในกรณีทรัพยากร
สาธารณสุขมีจ ากัดเพราะกลุ่มที่มีประกันสุขภาพเอกชนมักได้รับบริการก่อนเป็นต้นและจากการเป็น
ประกันสุขภาพโดยความสมัครใจต้องท าการตลาดเพื่อหาสมาชิกท าให้ค่าบริหารจัดการสูงกว่าประกัน
สุขภาพภาคบังคับมาก (สูงถึงร้อยละ ๑๐-๓๐ ของเบี้ยประกันที่จัดเก็บได้) เทียบกับไม่เกินร้อยละ ๕ 
ของค่าใช้จ่ายกองทุนส าหรับประกันสุขภาพภาคบังคับด้วยข้อจ ากัดต่างๆ ดังกล่าวท าให้การขยาย
บทบาทของประกันสุขภาพเอกชนท าได้ไม่มากนักส าหรับประเทศไทยนั้นเป้าหมายของหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าคือการท าให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนขณะที่ประกันสุขภาพเอกชนในไทยทั้งหมดนั้นเป็นธุรกิจแสวงหา
ก าไรแม้จะเป็นทางเลือกของประชาชนที่มีความสามารถในการจ่ายแต่คงมิใช่ระบบประกันสุขภาพ
หลักส าหรับประชาชนจากข้อจ ากัดดังกล่าว 

ในการศึกษาวิจัยผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการก ากับดูแลตัวแทนที่ท าหน้าที่ในระบบประกัน
สุขภาพภาคเอกชนโดยให้บริษัทมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการเงินเมื่อมีการเก็บเงินที่เรียกว่า
เบี้ยประกันจากประชาชนที่ท าประกันสุขภาพเอกชนแล้วเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหาก
ตัวแทนมีการทุจริตเกิดขึ้น 
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บทที๕่ 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
๑. สรุปผล 

 
       ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์นี้ได้ศึกษาค้นคว้าจากกฎหมายที่กระจายตัวตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงและข้อก าหนดต่างๆและคัด
กฎหมายแต่ละเรื่องมาเรียบเรียงลงตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะศึกษาและวิเคราะห์แล้วก าหนดเป็น
โครงสร้างขึ้นมาประมาณ ๖ หัวข้อเรื่องแล้วสรุปเป็นรายงานและเขียนเป็นเชิงวิชาการสรุปได้
ดังต่อไปนี ้ 
 ๑. สิทธิผู้ขี่จักรยานบนทางสัญจรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 ๒. สิทธิได้รับความคุ้มครองทางแพ่งและทางอาญาในกรณีได้รับผลกระทบต่อสิทธิของคนใช้
จักรยานบนทางสัญจร 
 ๓. สิทธิตามกฎหมายจราจรของผู้ขี่จักรยาน 
 ๔. สิทธิของผู้ขี่จักรยานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 ๕. สิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม 
 ๖. ระบบประกนัสุขภาพภาครัฐและระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน 
 
       ๑.๑ สิทธิผู้ขี่จักรยานบนทางสัญจรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
             สิทธิ เสรีภาพในความเป็นมนุษย์เป็นสิทธิ เสรีภาพ เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ความคิด จิตใจ 
และความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งถือเป็นสิทธิที่จะอยู่จะเป็นหรือเป็นสิทธิที่ติดมากับตัวของประชาชน
ทั้งหลายตั้งแต่เกิดมาเป็นคนโดยที่รัฐไม่อาจปฏิเสธความเป็นคนและศักดิ์ศรีความเป็นคนของ
ประชาชนด้วยการกระท าที่เป็นการล่วงล้ าเกิน คุกคาม หรือละเมิดได้จากการศึกษาพบว่าสิทธิ์ของผู้ขี่
จักรยานบนทางสัญจรตามรัฐธรรมนูญ ๕๐ และ ๕๗ รัฐควรที่จะให้สิทธิเสรีภาพในการใช้ถนนเป็น
เส้นทางสัญจรเหมือนกับพาหนะอื่นๆเช่น การก าหนดเส้นทางจักรยานในเขตเมืองในกรณีเส้นทาง
ระยะสั้นให้ครอบคลุมพื้นที่การจราจรการด าเนินการจัดสร้างเส้นทางใหม่ต้องจัดให้มีไหล่ทางที่ได้
มาตรฐานตลอดเส้นทางเพื่ออ านวยต่อผู้ขี่จักรยาน 
             สิทธิ เสรีภาพในความเป็นพลเมืองเป็นสิทธิ เสรีภาพเกี่ยวกับการที่สามารถเรียกร้อง
ความต้องการขั้นพื้นฐานจากรัฐในฐานะที่เป็นราษฎรของรัฐซึ่งรัฐมีหน้าที่ให้การสนองตอบในรูปของ
บริการสาธารณะในส่วนของผู้ขี่จักรยาน สิทธิ เสรีภาพความเป็นพลเมืองที่จะได้รับเช่น การมีเส้นทาง
สัญจรที่มีประสิทธิภาพการมีเส้นทางสัญจรที่สนองตอบการขี่จักรยานสิทธิได้รับการอ านวยความ
สะดวกในการขี่จักรยานในเขตชุมชนเมืองและชนบท และสิทธิในการใช้ไหล่ทางเป็นเส้นทางสัญจรใน
เขตทางหลวง 

 



๑๙๙ 

 

             สิทธิในความเสมอภาคเป็นสิทธ ิเสรีภาพเกี่ยวกับการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันจากรัฐ 
หรือการไม่เลือกปฏิบัติ เว้นแต่การเลือกปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสียเปรียบผู้ด้อยโอกาสได้รับสิทธิ
โอกาสเท่าเทียมกับคนอื่นซึ่งถือเป็นสิทธิที่จะมีจะเหมือนหรือเป็นสิทธิ เสรีภาพที่ด ารงอยู่นอกตัวของ
ประชาชนในความเสมอภาคของผู้ขี่จักรยานตามรัฐธรรมนูญ ๕๐ และ ๕๗ได้แก่ความเสมอภาคในการ
เลือกใช้ยานพาหนะในทางสัญจรรัฐจะต้องจัดให้มีเส้นทางสัญจรส าหรับจักรยานให้มีความเสมอภาค
กับยานพาหนะประเภทอื่น มีเส้นทางจักรยานที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยเฉกเช่นเดียวกับ
พาหนะอื่นๆ 
 
       ๑.๒ สิทธิได้รับความคุ้มครองทางแพ่งและทางอาญาในกรณีได้รับผลกระทบต่อสิทธิ์ของคน
ใช้จักรยานบนทางสัญจร 
            ความรับผิดในการละเมิดสิทธิ์ผู้ขี่จักรยานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,มาตรา ๔๒๐,๔๒๕,๔๒๘,๔๓๗,๔๓๘,๔๔๔,๔๔๕,๔๔๖) การ
ละเมิดสิทธิ์ตามมาตรา ๔๒๐เป็นไปได้ทั้งบุคคลธรรมและนิติบุคคลซึ่งการละเมิดต่อผู้ขี่จักรยานกรณี
การเกิดอุบัติเหตุผลการกระท าละเมิดโดยตรงก็จะเป็นบุคคลธรรมแต่ถ้ามีนิติบุคคลร่วมละเมิดด้วยก็
อาจเข้าตามมาตรา ๔๒๕ โดยนายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้
กระท าไปในทางการที่จ้างนั้น ความรับผิดชอบในการเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะตามมาตรา ๔๓๗
บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วยก าลังเครื่องจักรกล  บุคคลนั้น
จะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิด
แต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเองเมื่อมีการการละเมิดเกิดขึ้นศาลจะเป็น
ผู้ก าหนดค่าสินไหมทดแทนให้เองตามมาตรา ๔๓๘ ถ้าหากมีการละเมิดสิทธิผู้ขี่จักรยานตามมาตรา
๔๔๔ผู้ขี่จักรยานสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปและค่าเสียหายเพื่อการที่ เสีย
ความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันและในเวลาอนาคตได้ด้วยใน
มาตรา๔๔๕ การใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายในภายนอกย่อมคุ้มครองสิทธิของขี่จักรยานเมื่อ
มีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องท าการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือนโดยไม่ต้องถูก
บุคคลภายนอกครัวเรือนเรียกร้องค่าเสียหายที่ไม่สามารถท างานให้แก่บุคคลภายนอกได้โดยให้สิทธิ
บุคคลภายนอกเรียกร้องจากผู้ท าละเมิดแทนและกรณีท าละเมิดให้ผู้ขี่จักรยานเสียหายแก่ร่างกาย
อนามัยเสรีภาพโดยผลแห่งละเมิดท าให้ผู้เสียหายทุพพลภาพตลอดชีวิตมาตรา๔๔๖ก าหนดให้เรียก
ค่าเสียหายเพื่อการ เสียความสามารถประกอบการงานตาม มาตรา๔๔๔ได้แล้วความทุพพลภาพยัง
เป็นที่มาของความทุกข์ทรมานทางจิตมาตรา๔๔๖ ก าหนดให้เรียกค่าเสียหายที่มิใช่ตัวเงินได้อีกด้วย 
            การกระท าความผิดในทางอาญาที่ต้องรับผิดในการละเมิด(ประมวลกฎหมายอาญา
,มาตรา ๕๙, ๒๘๘, ๒๙๑,๓๐๐,๓๗๔,๓๙๐) ความรับผิดในทางอาญาในกรณีที่กระทบสิทธิผู้ขี่
จักรยานตามมาตรา๕๙ น้ันเป็นการกระท าทัง้ท่ีมเีจตนาและไม่มีเจตนาแต่กฎหมายก าหนดความผิดไว้
ให้ต้องรับผิดเมื่อมีการกระท าความผิดทางอาญาและกระทบสิทธิผู้ขี่จักรยานผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิที่
จะด าเนินคดีในทางอาญาและเรียกร้องทางแพ่งเมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้นในกรณี เจตนาฆ่าตามมาตรา 
๒๘๘ เป็นการกระท าความผิดโดยมีเจตนาตามมาตรา๕๙วรรคแรกเป็นเจตนาโดยตรงได้แก่การ
ประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลของการกระท าในการกระท าความผิดที่เป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ



๒๐๐ 

 

ร่างกายเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีการละเมิดเกิดขึ้นโดยมีเจตนาฆ่า ผู้กระท าผิดต้องระวางโทษประหาร
ชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี ประมาทเป็นเหตุถึงแก่ความตายตามมาตรา 
๒๙๑ และประมาทเป็นเหตุอันตรายสาหัสตามมาตรา ๓๐๐ การกระท าโดยประมาท ได้แก่กระท า
ความผิดมิใช่โดยเจตนาแต่กระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมี  
ตามวิสัยแลพฤติการณ์และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่เห็น
ผู้อื่นตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิตตามมาตรา ๓๗๔ ซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเอง
หรือผู้อื่นแต่ไม่ช่วยตามความจ าเป็นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับและมาตรา ๓๙๐ ผู้ใดกระท าโดยประมาทและการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับ
อันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจ า
ทั้งปรับกฎหมายมาตรามาตรา ๓๙๐ เกี่ยวพันกับมาตรา ๒๙๑ ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดกระท าโดยประมาท 
และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท   มาตรา ๒๙๕ ผู้ใดท าร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น 
ผู้นั้นกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกายต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่พันบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับและมาตรา ๓๐๐ ผู้ใดกระท าโดยประมาทและการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับ
อันตรายสาหัสต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

            ๑.๓ สิทธิตามกฎหมายจราจรของผู้ขี่จักรยาน 
             กฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานตามพ.ร.บ.จราจรทางบก ๒๕๒๒ อยู่ในมาตรา 
๗๙-๘๔ ลักษณะ ๑๐ ว่าด้วยรถจักรยาน ได้แก่เส้นทางจักรยานตามมาตรา ๗๙ ทางใดที่ได้จัดไว้
ส าหรับรถจักรยานผู้ขับขี่รถจักรยาน ต้องขับในทางนั้นในทางปฏิบัติข้อบังคับพนักงานจราจรเกี่ยวกับ
ทางจักรยานนั้นเห็นจะมีแต่ “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการก าหนด
ช่องทางเดินรถส าหรับจักรยาน พ.ศ.๒๕๕๓”ซึ่งก าหนดช่องทางเดินรถเฉพาะส าหรับเดินรถจักรยาน 
โดยมีความกว้างของช่องทาง ๑ เมตร ๒๐ เซนติเมตร ได้แก่คือบริเวณ ถนนหน้าพระลานเฉพาะฝั่ง
ด้านถนนมหาราชมุ่งหน้าถนนหน้าพระธาตุ ถนนหน้าพระธาตุเฉพาะฝั่งด้านถนนหน้าพระลานมุ่งหน้า
ถนนราชินี ถนนราชินีเฉพาะฝั่งด้านถนนหน้าพระธาตุมุ่งหน้าถนนพระอาทิตย์และถนนพระอาทิตย์ 
เฉพาะฝั่งด้านถนนราชินีมุ่งหน้าถนนพระสุเมรุแต่เส้นทางดังกล่าวไม่เชื่อมโยงจนท าให้ผู้ต้องการใช้
จักรยานสามารถใช้งานได้ ซึ่งถึงเวลาที่จะจัดเส้นทางจักรยานเพื่อให้ผู้ต้องการใช้จักรยานสามารถใช้ 
งานได้จริงส่วนทางอื่นๆนอกจากนี้ที่กรุงเทพมหานครท าไว้ ๓๐ กว่าเส้นทางเป็นแค่ทางที่ท าไว้อ านวย
ความสะดวกให้จักรยานแต่ไม่ได้มีผลและสภาพบังคับตามกฎหมายแต่อย่างใดประเด็นอุปกรณ์หลัก
ส าหรับจักรยานที่ใช้ในทางเดินรถตามมาตรา ๘๐ ในทางปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เคร่งครัด
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้จักรยานและผู้ใช้พาหนะอื่นบนทางสัญจรและใน
ส่วนของคุณภาพของอุปกรณ์ก็ยังขาดมาตรฐานเห็นควรผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลมาตรฐานสินค้าจะเข้ามา
ควบคุมดูแลคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังประเด็นการเปิดไฟหน้าของจักรยานตามมาตรา ๘๑ การที่
กฎหมายบังคับให้เปิดไฟหน้าของรถจักรยานเพื่อให้ผู้ขับขี่หรือคนเดินเท้าซึ่งขับรถหรือเดินสวน
สามารถมองเห็นรถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนในส่วนไฟรถจักรยานมีข้อสังเกตว่าใน
ปัจจุบันจะไม่มีโคมไฟติดหน้ารถดังนั้นในทางปฏิบัติผู้ขี่จักรยานย่อมปฏิบัติผิดกฎจราจรเสมอจากผล



๒๐๑ 

 

การศึกษาควรให้มีการเขียนกฎหมายบังคับผู้ผลิตรถจักรยานติดตั้งไฟหน้าตลอดจนไฟท้ายให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายจราจรโดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้บริโภค ประเด็นการขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบ
ทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ไหล่ทางตามมาตรา ๘๒ ปัญหาส าหรับผู้ขี่จักรยานในปัจจุบันได้แก่
เส้นทางเดินรถจักรยานมีข้อสังเกตในการสร้างทางจะต้องจัดให้มีไหล่ทางที่เป็นทางสัญจรส าหรับผู้ขี่
จักรยานเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร และอีกประการหนึ่งหน่วยงานที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับ
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมีงบประมาณในการสร้างเส้นทางใน
ชุมชนให้จัดท าไหล่ทางส าหรับผู้ขี่จักรยานก็จะเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการขี่จักรยานของประเทศ
อีกทางหนึ่งด้วยประเด็นข้อห้ามส าหรับผู้ขี่จักรยานตามมาตรา ๘๓ ข้อห้ามส าหรับผู้ขี่จักรยานขับโดย
ประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินและประเด็นสุดท้ายผู้ขับขี่
จักรยานให้ปฏิบัติตาม  พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ โดยอนุโลม มาตรา ๘๔  
            การสวมหมวกกันน็อกของผู้ขับขี่จักยาน ตามมาตรา๑๒๒ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคน
โดยสารรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และ 
โดยสารรถจักรยานยนต์พิจารณาตามมาตรานี้ไม่มีข้อความใดให้ผู้ขี่จักรยานต้องสวมหมวกเพื่อป้องกัน
อันตรายจากผลการศึกษาพบว่าควรที่จะมีการบังคับให้ผู้ขับขี่จักรยานสวมหมวกกันน็อกเพื่อป้องกัน
อันตรายเนื่องจากผู้ขับขี่จักรยานมีสิทธิใช้ทางหลวงแผ่นดินเป็นเส้นทางสัญจรเช่นเดียวกับผู้ใช้
ยานพาหนะประเภทอื่นๆบนทางหลวงแผ่นดินเหมือนกันจึงต้องมีการบังคับให้ผู้ขับขี่จักรยานสวม
หมวกป้องกันอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุและเป็นการช่วยรัฐใช้งบประมาณในด้านการสาธารณะสุข
อย่างคุ้มค่า 
 
       ๑.๔ สิทธิของผู้ขี่จักรยานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองประสบภัยจากรถ 
            เนื่องจากปรากฏว่าอุบัติเหตุอันเกิดจากรถได้ทวีจ านวนขึ้นในแต่ละปีเป็นเหตุให้มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ านวนมากโดยผู้ประสบภัยดังกล่าวไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับจริงและหากผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิทางแพ่ง
เรียกร้องค่าเสียหายก็จะต้องใช้เวลาด าเนินคดียาวนาน ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้
ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอนและทันท่วงทีจึงมีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นเพื่อมาคุ้มครองแก้ปัญหาคู่กรณีในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุจากรถบนท้องถนนให้ได้รับความความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิ์ผู้ใช้ถนนเป็นเส้นทางสัญจร
โดยแบ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ  
            ค่าสินไหมทดแทน(พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไข
เพิ่มมาตรา, ๔,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๗,๓๒) ตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๔๒  หมายถึงเงินที่ต้องชดใช้เพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคล อัน
เนื่องมาจากการละเมิด หรือการผิดสัญญารวมทั้งทรัพย์สินที่ต้องคืนให้แก่ผู้เสียหายด้วยเช่น  ค่า
สินไหมทดแทนเพื่อละเมิด ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ช าระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริง
แห่งมูลหนี้จากการศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
ค่าสินไหมทดแทนจะปรากฏอยู่ในมาตรามาตรา ๔,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๗ และมาตรา๓๒  
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๒๐๒ 

 

            กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย(พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และแก้ไขเพิ่มเติม,มาตรา๓๓,๓๔,๓๕) การจัดตั้งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ต้องการให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันทีทันใด โดยไม่ต้อง
กังวลกับเงินค่ารักษาหรือได้รับการชดใช้อย่างเร่งด่วนในกรณีเสียชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใน
เบื้องต้นกฎหมายจึงก าหนดให้มีกองทุนขึ้นเรียกว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อท าหน้าที่ชดใช้
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทในกรณีที่ไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นจาก
บริษัท ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการเงินกองทุนนี้จะอยู่ที่
กรมการประกันภัย กรุงเทพฯส านักงานคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเขตทั้ง ๔ เขต และส านักงาน
ประกันภัยจังหวัดทุกจังหวัดจากการศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และแก้ไขเพิ่มเติมกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะปรากฏอยู่ในมาตรา ๓๓,๓๔และมาตรา๓๕ 
 
 
       ๑.๕ สิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม 
            การเป็นผู้ประกันตนและการสิ้นสภาพการประกันตน มาตรา  ๓๓  ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่
ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน  ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้ว
เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตนต่อไปมาตรา  ๓๘  ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๓  สิ้นสุดลง  
เมื่อผู้ประกันตนนั้น  (๑)  ตาย   (๒)  สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง 
    สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน มาตรา  ๕๔  ผู้ประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา  
๗๓  มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน  ดังต่อไปนี้ ๑) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย   ๒)ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร  ๓)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  ๔)
ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย  ๕) ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร  ๖) ประโยชน์ทดแทนใน
กรณีชราภาพ  ๗) ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน  ยกเว้นผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๙     บุคคลตาม
มาตรา  ๗๓  ได้แก่ ๑)บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท าหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพ และได้เป็นผู้จัดการศพ
ผู้ประกันตน ๒)สามีภริยา  บิดามารดา  หรือบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการ
ศพผู้ประกันตน ๓)บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน ผู้ประกันตนตามมาตรา  
๓๙ ได้แก่ ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๓   
            สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา  ๕๖  ผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นว่าตนมีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๕๔  และประสงค์จะขอรับประโยชน์
ทดแทนนั้นให้ยื่นค าขอรับประโยชน์ทดแทนต่อส านักงานตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนดภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่มีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนนั้นและให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่ง
การโดยเร็วประโยชน์ทดแทนที่เป็นตัวเงินถ้าผู้ประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิไม่มารับภายในสองปีนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงานให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุนสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและเงื่อนไข
การเกิดสิทธิของผู้ขี่จักรยานเมื่อพิจารณาในส่วนของ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม
จะปรากฏสิทธิ์อยู่ในลักษณะที่ ๓ ว่าด้วยประโยชน์ทดแทนโดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเด็นดังต่อไปนี้   
๑) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ๒) กรณีทุพพลภาพ ๓) กรณีตาย 



๒๐๓ 

 

 
       ๑.๖ ระบบประกันสุขภาพภาครัฐและระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน 
             ระบบประกันสุขภาพภาครัฐจะกล่าวไว้ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๕โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปน้ี  
             สิทธิการรับบริการสาธารณสุขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ก าหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสทิธิภาพตามที่ก าหนดให้
บุคคลที่เข้ารับการบริการสาธารณสุขต้องร่วมจ่ายค่าบริการในอัตราที่ก าหนดให้แก่หน่วยบริการในแต่
ละครั้งที่เข้ารับการบริการเว้นแต่ผู้ยากไร้หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดไม่ต้องจ่ายค่าบริการ
ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่บุคคลจะมีสิทธิได้รับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 
             กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสนับสนนุและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ 
             บริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ให้ส านักงานจัดให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วย
บริการและเครือข่ายหน่วยบริการแล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อด าเนินการลงทะเบียน
เลือกเป็นหน่วยประจ าของตนตามมาตรา ๖ การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วย
บริการรวมทั้งวิธีการประชาสัมพันธ์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 
             ข้อบังคับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. 
๒๕๔๙  ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการที่จะเป็นเหตุให้ได้รับเงิน
ช่วยเหลือเบ้ืองต้นและอัตราจ่ายเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น แบ่งเป็น(๑) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร 
จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท(๒) สูญเสียอวัยวะหรือพิการจ่ายเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นได้ ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท(๓) บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่
เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะหรือหน่วยบริการที่ให้บริการมีสิทธิยื่นค า
ร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่ส านักงานสาขาของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใน
จังหวัดนั้นหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๕๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ หรือที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้ ต้องยื่นค าร้องภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่
ทราบความเสียหาย  

     ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปหรือผู้ขี่จักรยานสามารถที่จะเลือกใช้
ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนได้ตามความสมัครใจโดยทั่วไประบบประกันสุขภาพภาคเอกชนเป็น
ประกันสุขภาพเสริมส าหรับบริการที่ระบบประกันสุขภาพหลักไม่ครอบคลุมหรือครอบคลุมเพียง
บางส่วน (Complementary)และเป็นการประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับ
บริการหรือเพิ่มทางเลือกในการรับบริการ (Supplementary)จะเห็นได้ว่าไม่มีประเทศใดที่ประกัน
สุขภาพเอกชนมีบทบาทหลักหรือใกล้เคียงกับระบบประกันสุขภาพรัฐที่สร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่



๒๐๔ 

 

ประชาชนบทบาทที่จ ากัดของประกันสุขภาพเอกชนเป็นผลมาจากธรรมชาติของธุรกิจเอกชนกับ
เป้าหมายของสังคมที่ต้องการคุ้มครองด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกคน 
                      ประเทศที่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้วประกันสุขภาพเอกชนยังคงมีบทบาทอยู่
ระดับหนึ่งมากน้อยต่างกันโดยบทบาทประกันสุขภาพเอกชนเป็นได้ใน ๔ ลักษณะคือ                  
(๑) ด าเนินการคู่ขนานไปกับระบบประกันสุขภาพหลักโดยสิทธิประโยชน์คล้ายคลึงกัน (Duplicate 
system) (๒) เป็นประกันสุขภาพแบบทดแทน (Substitutive) เช่น ประกันสุขภาพภาคบังคับของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่ครอบคลุมกลุ่มประชาชนที่มีรายได้สูงกว่าเพดานที่ก าหนดส าหรับประเทศ
เยอรมนีอนุญาตให้ประชาชนที่มีรายได้เกินเพดานที่ก าหนดสามารถเลือกอยู่ในระบบประกันสุขภาพ
หลักหรือไปใช้ประกันสุขภาพเอกชนที่มีสิทธิประโยชน์เหมือนกันก็ได้(๓) เป็นประกันสุขภาพเสริม 
ส าหรับบริ การที่ ระบบประกันสุขภาพหลัก ไม่ครอบคลุมหรือครอบคลุม เพียงบางส่ วน 
(Complementary)(๔) เป็นการประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการหรือเพิ่ม
ทางเลือกในการรับบริการ (Supplementary)ทั้งนี้บทบาทของประกันสุขภาพเอกชนในประเทศกลุ่ม
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ส่วนใหญ่มีรายจ่ายต่ ากว่าร้อยละ ๕ 
ของรายจ่ายสุขภาพของประเทศในปี ๒๕๔๖ มีเพียงสี่ประเทศที่ประกันสุขภาพเอกชนมีรายจ่าย
มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของรายจ่ายสุขภาพของประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ แคนาดา และ
ฝรั่งเศส 
       
๒.อภิปรายผล 
 
        ๒.๑ สิทธิผู้ขี่จักรยานบนทางสัญจรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
            สิทธิเสรีภาพของประชาชนในส่วนของผู้ขี่จักรยานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗ตามมาตรา๔ ผู้ขี่จักรยานมีสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์ดังนั้นจึง
มีสิทธิในการใช้เส้นทางสัญจรเยี่ยงผู้ใช้ยานพาหนะประเภทอื่นรัฐต้องให้สิทธิเสรีภาพในการใช้ถนน
เป็นเส้นทางสัญจร เช่นการก าหนดเส้นทางจักรยานในเขตเมืองในกรณีเส้นทางระยะสั้นให้ครอบคลุม
พื้นที่การจราจรในการด าเนินการจัดสร้างเส้นทางใหม่ต้องจัดให้มีไหล่ทางที่ได้มาตรฐานตลอดเส้นทาง
ผู้ขี่จักรยานมีสิทธิเสรีภาพในความเป็นพลเมืองจึงสามารถเรียกร้องความต้องการขั้นพื้นฐานจากรัฐใน
ฐานะที่เป็นราษฎรของรัฐซึ่งรัฐมีหน้าที่ในการสนองตอบในรูปบริการสาธารณะได้แก่ การมีเส้นทาง
สัญจรที่มีประสิทธิภาพการมีเส้นทางสัญจรส าหรับผู้ขี่จักรยานทั้งในเขตชุมชนเมืองและชนบทและผู้ขี่
จักรยานมีสิทธิในความเสมอภาคการเลือกใช้ยานพาหนะในทางสัญจรรัฐจะต้องจัดให้มีเส้นทางสัญจร
ส าหรับจักรยานให้มีความเสมอภาคกับยานพาหนะประเภทอื่นมีเส้นทางที่มีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยต่อผู้ขี่จักรยานเฉกเช่นเดียวกับผู้ใช้พาหนะอื่น 
           จากผลการศึกษางานวิจัยของต่างประเทศผู้วิจัยขอเสนอแนะ ประการที่ ๑ ให้ตราเป็น
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคโดยเทียบเคียงกฎหมาย 
Highways  Act ๑๙๘๐ของประเทศอังกฤษ ที่วางหลักเกณฑ์ไว้ให้รัฐ ท้องถิ่นหรือหน่วยงานด้าน
จราจรของท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดให้มีทางจักรยาน (cycle track) ส าหรับประชาชนในท้องถิ่นไว้



๒๐๕ 

 

เพื่อรองรับการจราจรหรือการสัญจรโดยจักรยาน นอกจากนี้ ท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้อง
จัดงบประมาณสาธารณะเฉพาะ (public expense) ส าหรับการบ ารุงรักษาและก่อสร้างทางจักรยาน
ส าหรับเส้นทางในพื้นที่ชุมชนเมือง นอกจากนี้ รัฐยังมีหน้าที่ในการบ ารุงรักษาทางจักรยานให้
เหมาะสมกับการใช้งาน (duty to maintain) ซึ่งหากผู้ขับขี่จักรยานเกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินจากการความจงใจ หรือประมาทเล่นเล่อของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิกเฉยต่อการบ ารุงรักษา
ทางจักรยานย่อมเป็นเหตุให้ประชาชนสามารถฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจาก
ภาครัฐได้ซึ่งถ้าก าหนดเป็นกฎหมายมีสภาพบังคับต้องปฏิบัติจะเป็นการน าไปสู่การปรับวัฒนธรรมจัก
ยานที่รองรับสิทธิ์ต่อไป ประการที่ ๒ ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการตรากฎหมายผังเมืองที่สนับสนุน
วัฒนธรรมการใช้จักรยานในพื้นที่ชุมชนเมือง เหมือนเช่นประเทศอังกฤษที่ตรา พระราชบัญญัติ Cycle 
Tracks Act ๑๙๘๔ กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้รัฐ ส่วนราชการและหน่วยงานของท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งสาธารณะมีหน้าที่ให้การจัดท าบริการสาธารณะในการคมนาคมขนส่ง
ให้สอดคล้องกับการใช้งานจักรยานของประชาชนในท้องถิ่นโดยกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้
ประชาชนสามารถใช้จักรยานเป็นยานพาหนะบนทางจักรยานหรือเลนจักรยาน (cycling track) อัน
เป็นการสถาปนาสิทธิในการสัญจรโดยจักรยานถีบในช่องทางจักรยานหรือเลนจักรยานที่ รัฐหรือ
ท้องถิ่นได้จัดไว้ให้ (a right of way on pedal cycles) อนึ่งทางจักรยานหรือเลนจักรยานที่รัฐหรือ
ท้องถิ่นได้จัดไว้ให้ประชาชนโดยทั่วไปอาจเป็นทางจักรยานหรือเลนจักรยานที่ใช้พื้นที่สัญจรร่วมกับ
ทางเท้าหรือบาทวิถีปกติของประชาชนหรืออาจเป็นทางจักรยานหรือเลนจักรยานที่แยกออกมาต่าง 
หากจากทางเท้าหรือบาทวิถีปกติของประชาชนอีกทั้งกฎหมายฉบับนี้ยังได้ก าหนดในเรื่องของค่า
สินไหมทดแทน (Compensation) ส าหรับบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการจงใจหรือประมาทเล่น
เล่อของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานของท้องถิ่นที่เป็นเหตุให้ผู้สัญจรช่องทางจักรยาน
หรือเลนจักรยานได้รับความเสียหายจากการสัญจร โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงานของรัฐที่จงใจหรือประมาทเล่นเล่อดังกล่าวก็เพื่อมุ่งในการเยียวยา 
(recovery) ความเสียหายของผู้สัญจรช่องทางจักรยานหรือเลนจักรยานที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สิน ได้รับการเยียวยาให้กลับเป็นปกติ ประการที่ ๓ ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการตรา
กฎหมายภาษีเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมการขี่จักรยานเฉกเช่นประเทศอังกฤษที่ได้ก าหนดมาตรการทาง
ภาษีโดยรัฐบาลได้ตรากฎหมาย Income Tax (Earnings and Pensions) Act ๒๐๐๓ ขึ้น กฎหมาย
ดังกล่าวได้วางมาตรการในการยกเว้นภาษี (tax exemption for bicycles) โดยได้วางหลักเกณฑ์
หากนายจ้างหรือผู้ประกอบการรายใดได้จัดหาจักรยานหรืออุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการขี่
จักรยานมาไว้ให้ลูกจ้างสามารถยืมหรือเช่าจะได้รับยกเว้นภาษีจากเงินรายได้หากนายจ้างได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดเอาไว้ ตัวอย่างเช่น นายจ้างได้จัดหาจักรยานหรือ
อุปกรณ์สนับสนุนการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยส าหรับพนักงานทั่วไป โดยอาจจัดให้มีข้อเสนอเป็น
ลักษณะของทางเลือกที่นายจ้างจัดหาไว้ให้ลูกจ้าง (แต่ไม่จ าเป็นที่นายจ้างทุกรายต้องท าแบบนี้ 
กฎหมายเพียงก าหนดเงือนไขในการขอลดหย่อนภาษีของนายจ้างเท่านั้น) เป็นต้นอนึ่งมาตรการนี้ถือ
เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จูงใจให้นายจ้างสนับสนุนการขับขี่จักรยานของลูกจ้างในขณะเดียวกันลูกจ้างก็
ได้ประโยชน์โดยตรงจากการจูงใจของภาครัฐให้ลูกจ้างปั่นจักรยานมาท างาน (cycle to work 
scheme) รวมไปถึงใช้จักรยานเพื่อติดต่อธุรกิจของนายจ้าง 



๒๐๖ 

 

 
       ๒.๒ สิทธิได้รับความคุ้มครองทางแพ่งและทางอาญาในกรณีได้รับผลกระทบต่อสิทธิของคน
ใช้จักรยานบนทางสัญจร 
             การขับขี่รถบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นถนนในเขตเมืองหรือถนนในเขตชนบทย่อมต้องมีกฎ
กติกามารยาทในการขับขี่หากการขับขี่รถในท้องถนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยทุกประการ  
ก็คงไม่เกิดกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายประกันภัย หรือกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวเนื่องกับภัยทางถนน  
แต่เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดเพิ่มขึ้นทุกวัน  โดยแต่ละครั้งจะน ามาซึ่งความเสียหายแก่ชีวิต  
ร่างกาย ทรัพย์สินต่าง ๆ  ของบุคคลก่อเกิดปัญหาต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอย่างมากรัฐจึง
ได้ออกกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อให้ประชาชนผู้เสียหายจากอุบัติเหตุได้รับความคุ้มครอง
สิทธิป้องกันและปราบปรามผู้ก่อภัยทั้งหลายให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติกฎหมายแพ่งและ  
กฎหมายอาญาที่ผู้ขี่จักรยานจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงสิทธิเนื่องจากมาตรา ๖๔  แห่งประมวลกฎหมาย
อาญาบัญญัติไว้ในลักษณะปิดปากว่า  บุคคล จะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิด
ในทางอาญาไม่ได ้ดังนั้นผู้ขับขี่จักรยานจึงต้องศึกษาเรียนรู้ถึงความคุ้มครองสิทธิเมื่อเกิดการละเมิดต่อ
สิทธิทั้งในทางแพ่งและทางอาญาเพื่อเป็นหลักในการเรียกร้องค่าเสียหายในทางละเมิดที่เกิดขึ้น 
 

            ๒.๓ สิทธิตามกฎหมายจราจรของผู้ขี่จักรยาน 
             ผู้ขี่จักรยานมีความจ าเป็นที่จะเรียนรู้สิทธิ์ของตนเองในการที่จะเลือกสัญจรด้วยการขี่
จักรยานตลอดจนเรียนรู้ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ .ศ. 
๒๕๒๒ ในการที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการขี่จักรยานในประเทศไทยผู้ที่มีหน้าที่ในการก าหนดเส้นทาง
จักรยานจะต้องด าเนินการให้มีผลและสภาพบังคับตามกฎหมายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดโดยประสาน
ความร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท ากฎ ระเบียบ หรือข้อบัญญัติที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการขี่
จักรยานในประเทศไทยโดยกฎระเบียบหรือข้อบัญญัติจะต้องออกให้ครอบคลุมทั้งงบประมาณและ
สภาพบังคับทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติอย่างจริงจังได้ 
              จากผลการศึกษางานวิจัยของต่างประเทศผู้วิจัยขอเสนอแนะ ประการที่ ๑ การตรา
กฎหมายจราจรให้มีผลบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นข้อบังคับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนเมืองกับการใช้งานจักรยาน สหภาพยุโรปได้ตราข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรฐาน
คุณภาพอากาศและอากาศที่ดีกว่าส าหรับสหภาพยุโรป  ค.ศ. ๒๐๐๘ (Directive ๒๐๐๘/๕๐/EC of 
the European Parliament and of the Council of ๒๑ May ๒๐๐๘ on ambient air quality 
and cleaner air for Europe) ที่ได้วางหลักเกณฑ์ส าหรับสร้างแนวทางการประเมินมาตรฐาน 
แนวทางควบคุมคุณภาพอากาศของประเทศสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรปและวางแนวทางให้ ประเทศ
สมาชิกก าหนดนโยบายและมาตรการที่เอื้อต่อการลดแหล่งก าเนิดมลภาวะทาง อากาศประเภทต่างๆ 
(sources of air pollution) อนึ่ง มาตรการของสหภาพยุโรปดังกล่าวยังมีส่วนช่วยให้แนวทางกับ
ประเทศสมาชิกได้ จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง (urban environment) ให้เอื้อต่อการลด
มลภาวะทางอากาศ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนให้อากาศในพื้นที่ชุมชนเมืองปลอดจากมลภาวะทาง
อากาศ อันส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองและท้องถิ่น ประการที่ ๒ การ



๒๐๗ 

 

ตรากฎหมายจราจรให้มีผลบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ เช่นข้อบังคับสหภาพยุโรป
เกี่ยวกับความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์สหภาพยุโรปได้ตราข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยความปลอดภัย
ในผลิตภัณฑ์ทั่วไป ค.ศ. ๒๐๐๑ (Directive ๒๐๐๑/๙๕/EC on general product safety) ที่ได้วาง
หลักเกณฑ์ก าหนดมาตรการคุ้มครองสุขภาพและเสริมสร้างความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคจากการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ที่วางขายในท้องตลาดประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปโดยมุ่งให้ประเทศต่างๆได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป (general safety requirements) 
ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายจ าต้องมีหน้าที่ผูกพันต่อผู้บริโภคในกรณีที่สินค้าที่ผลิตไม่ได้
มาตรฐานหรืออาจก่ออันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคจากการใช้งานโดยทั่วไปรวมไปถึงหน้าที่ในการ
แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งานหรือความปลอดภัยในสินค้าดังกล่าวต่อผู้บริโภคอันเป็นการ
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในตลาดการค้าจักรยานในสหภาพยุโรปว่าประชาชนจะได้รับความ
ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ซื้อมาจากร้านค้า ประการที่ ๓ การตรากฎหมายจราจรให้มีผล
บังคับเกี่ยวกับเช่น ข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยจักรยานไฟฟ้า ข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยระบบ
รับรองเฉพาะแบบส าหรับยานยนต์สองล้อหรือสามล้อ ค.ศ. ๒๐๐๒ (Directive ๒๐๐๒/๒๔/EC of 
the European Parliament and of the Council of ๑๘ March ๒๐๐๒ relating to the type-
approval of two or three-wheel motor vehicles) ได้ก าหนดมาตรฐานสินค้ายานยนต์สองล้อ
หรือสามล้อในตลาดสหภาพยุโรปส าหรับประเทศ ในกลุ่มสหภาพยุโรปให้มีมาตรฐานเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน (conformity) นอกจากนี้ข้อบังคับดังกล่าวยังตอบสนองต่อการคุ้มครองผู้บริโภคใน
สหภาพยุโรปท าให้ผู้ บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยในการใช้งานยานยนต์สองล้อหรือสามล้อที่ผลิต
หรือวางจ าหน่ายในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปซึ่งข้อบังคับสหภาพยุโรปฉบับนี้ได้วางหลักเกณฑ์ส าหรับ
การรับรองเฉพาะแบบส าหรับยานยนต์สองล้อหรือสามล้อเพื่อให้สมาชิกประเทศต่างๆได้อนุวัตรการ
ข้อบังคับฉบับนี้และตรากฎหมายโดยมาตรการต่างๆในการคุ้มครองผู้บริโภคต้องไม่ต่ าไปกว่าที่
ข้อบังคับสหภาพยุโรปฉบับนี้ได ้บัญญัติเอาไว้  
 
        ๒.๔ สิทธิของผู้ขี่จักรยานที่ไดร้ับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ 
              เนื่องจากปรากฏว่าอุบัติเหตุอันเกิดจากรถได้ทวีจ านวนขึ้นในแต่ละปีเป็นเหตุให้มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก โดยผู้ประสบภัยดังกล่าวไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับจริงและหากผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิทางแพ่ง
เรียกร้องค่าเสียหายก็จะต้องใช้เวลาด าเนินคดียาวนาน ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้
ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอนและทันท่วงทีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นเพื่อมาคุ้มครองแก้ปัญหาคู่กรณีในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุจากรถบนท้องถนนให้ได้รับความความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิ์ผู้ใช้ถนนเป็นเส้นทางสัญจร
อย่างทันท่วงทีโดยแบ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ผู้ขี่จักรยานได้แก่ ๑)ค่าสินไหมทดแทน  ๒)
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
              จากการศึกษาผู้วิจัยขอน าเสนอในการพิจารณาการก าหนดค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ที่ขี่
จักรยานให้เป็นกรณีพิเศษกว่าการก าหนดค่าเสียหายเบื้องต้นโดยทั่วไปในการเรียกเป็นกรณีพิเศษขอ
น าเสนอให้ผู้ท าละเมิดเป็นผู้จ่ายเพิ่มเติมจากกฎหมายก าหนดอาจออกเป็นกฎกระทรวงด้วยเหตุผล



๒๐๘ 

 

ที่ว่าถ้าจะส่งเสริมวัฒนธรรมจักรยานจะต้องให้ผู้ขี่จักรยานเกิดความรู้สึกคุ้มค่าในการใช้จักรยานเป็น
พาหนะอีกทั้งยั้งกระตุ้นจิตส านึกผู้ขับขี่รถยนต์ให้มีความระมัดระวังมากขึ้นเพราะถ้ามีการละเมิดผู้ที่ขี่
จักรยานผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องรับผิดชอบส่วนต่างเพิ่มเติมอีกทั้งต้องมีการประชาสัมพันธ์สิทธิเกี่ยวกับ
การคุ้มครองตามกฎหมายให้มากขึ้นทั้งโดยสื่อสาธารณะ และผ่านสถานพยาบาลทุกแห่งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้แก่ญาติผู้เสียหาย คู่กรณี ผู้เสียหาย หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงสิทธิที่จะ
ได้รับหรือเง่ือนไขที่จะต้องรับผิดชอบ 
   
        ๒.๕ สิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกนัสังคม 
              ในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ กลุ่มด้อยโอกาสในสังคม เช่นแรงงานนอกระบบมักจะได้รับ
ผลกระทบที่รุนแรงกว่าผู้ซึ่งได้รับสวัสดิการ การประกันสังคมจากภาครัฐอยู่แล้ว ฉะนั้นการขยายการ
คุ้มครองด้านประกันสังคมให้ครอบคลุมไปถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มี จ านวนสองในสามของก าลัง
แรงงานไทยทั้งหมดจึงน่าจะเป็นมาตรการซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งที่จะท าหน้าที่เป็นหลักประกัน
ความมั่นคงให้แก่แรงงานนอกระบบเหล่านี้ได้การตราพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ขึ้น
เป็นการให้หลักประกันและรับรองสิทธิของคนงานที่จะได้รับการ คุ้มครองตามหลักการขององค์การ 
ไอ แอล โอ โดยก าหนดให้รัฐต้องจ่ายเงินสมทบร่วมกับนายจ้างและลูกจ้างเป็นการคุ้มครองผู้ซึ่งอยู่ใน
วัยท างาน  
             การประกันสังคมในเมืองไทยพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงใหญ่สองครั้งในปี ๒๕๓๗ และปี ๒๕๔๒ สาระส าคัญของกฎหมายที่มีการแก้ไขเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับเงินสมทบประโยชน์ทดแทนและผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กล่าวคือ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 
๒๕๓๔ เป็นต้นมา ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนใน ๔ กรณี คือ ประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิตอันมิใช่เนื่องจากการท างาน ต่อมาในระหว่างปี ๒๕๔๑-
๒๕๔๗ มีการเพิ่มประโยชน์ทดแทนในกรณีการชราภาพการสงเคราะห์บุตรและการว่างงานให้อีก 
ทั้งนี้ ในช่วงก่อนปี ๒๕๔๕ กฎหมายประกันสังคมจะบังคับใช้กับกิจการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้น
ไปเท่านั้นแต่นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมากฎหมายนี้บังคับใช้กับสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
มากกว่าหนึ่งคนทุกแห่งทั่วประเทศซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ขี่จักรยานเมื่อได้รับผลกระทบย่อมได้รับสิทธิ์ความ
คุ้มครองตามกฎหมายนี ้
             จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าผู้ขี่จักรยานถ้าท างานเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกันตนจะได้รับ
ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ๓ กรณีด้วยกันคือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  
กรณีทุพพลภาพและกรณีตายผู้วิจัยให้ข้อพิจารณาในส่วนของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ประกันตนที่ผู้ประกันตนจะได้รับทางสื่อสาธารณะต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นทางทีวี ทาง
อินเทอร์เน็ต ทางวิทยุและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นโรงพยาบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงท า
หน้าที่ประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งอย่างจริงจังเพื่อที่จะให้ผู้ประกันตนและผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงสิทธิ์อย่าง
แท้จริง 
 
        ๒.๖ ระบบประกันสุขภาพภาครัฐและระบบประกนัสุขภาพภาคเอกชน 



๒๐๙ 

 

             จากการศึกษาระบบประกันสุขภาพภาครัฐจะเห็นได้ว่าผู้ขี่จักรยานก็เป็นชนชาวไทยย่อมมี
สิทธิเสมอกันใน การรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐโดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ และการให้บริการสาธารณสุข
ของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปประชาชนจะเข้าใจแต่เพียงเมื่อเกิดการ
เจ็บป่วยและถือบัตรทองจะเสียค่ารักษาพยาบาลเพียง ๓๐ บาทแต่ข้อบังส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณี
ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการรักษาพยาบาลได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากรัฐอีกทางหนึ่งผู้วิจัยข้อเสนอแนะให้มีการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชนตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเช่นทางทีวี ทางอินเทอร์เน็ต ทางวิทยุและให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเช่นโรงพยาบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งอย่าง
จริงจังเพื่อที่จะให้ผู้ประกันตนและผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างแท้จริง 
             จากการศึกษาวิจัยประชาชนทั่วไปหรือผู้ขี่จักรยานก็สามารถที่จะเลือกใช้ระบบประกัน
สุขภาพภาคเอกชน๑ได้ตามความสมัครใจโดยทั่วไประบบประกันสุขภาพภาคเอกชนเป็นประกัน
สุขภาพเสริม ส าหรับบริการที่ระบบประกันสุขภาพหลักไม่ครอบคลุม หรือครอบคลุมเพียงบางส่วน 
(Complementary)และเป็นการประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการหรือ
เพิ่มทาง เลือกในการรับบริการ (Supplementary) ส าหรับประเทศไทยนั้นเป้าหมายของหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า คือ การท าให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็น และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน ขณะที่ประกันสุขภาพเอกชนในไทยทั้งหมดนั้นเป็นธุรกิจ
แสวงหาก าไร แม้จะเป็นทางเลือกของประชาชนที่มีความสามารถในการจ่าย แต่คงมิใช่ระบบประกัน
สุขภาพหลักส าหรับประชาชนจากข้อจ ากัดดังกล่าวในการศึกษาวิจัยผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการก ากับ
ดูแลตัวแทนที่ท าหน้าที่ในระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนโดยให้บริษัทมีมาตรการป้องกันความเสี่ยง
ด้านการเงินเมื่อมีการเก็บเงินที่เรียกว่าเบี้ยประกันจากประชาชนที่ท าประกันสุขภาพเอกชนแล้วเพื่อ
ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากตัวแทนมีการทุจริตเกิดขึ้น 

       
จากสรุปผล อภิปรายผล การศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบและมีความเข้าใจถึงสิทธิ มาตรการ

ทางกฎหมายตลอดจนการจัดหมวดหมู่กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ การแยกแยะรูปแบบของสิทธิผู้ใช้
จักรยานซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ และข้อที่ ๓ ได้แก่สิทธิผู้ขี่จักรยานบนทางสัญจร
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗ สิทธิได้รับความคุ้มครอง
ทางแพ่งและทางอาญาในกรณีได้รับผลกระทบต่อสิทธิของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร  สิทธิตาม

                                                            

        ๑สัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวัสดิ.์(๒๕๕๐).บทบาทการประกันสุขภาพเอกชนภายใต้ระบบประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า.[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th.[กันยายน,๒๕๕๗]. 
 



๒๑๐ 

 

กฎหมายจราจรของผู้ขี่จักรยาน สิทธิของผู้ขี่จักรยานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ สิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมระบบประกันสุขภาพภาครัฐ
และระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนและมีการเสนอแนะมาตรการทางกฎหมาย เพื่อน าไปสู่การปรับ
วัฒนธรรมจักยานที่รองรับสิทธิ์ของคนใช้จักรยานซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อที่ ๔และข้อที่๕
ได้แก่การเสนอตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคโดย
เทียบเคียงกับประเทศอังกฤษอย่างเช่นกฎหมาย Highways  Act ๑๙๘๐ของประเทศอังกฤษ  การ
ตรากฎหมายผังเมืองที่สนับสนุนวัฒนธรรมการใช้จักรยานในพื้นที่ชุมชนเมืองเหมือนเช่นประเทศ
อังกฤษที่ตรา พระราชบัญญัติ Cycle Tracks Act ๑๙๘๔ การตรากฎหมายภาษีเพื่อสนับสนุน
วัฒนธรรมการขี่จักรยานเฉกเช่นประเทศอังกฤษที่ได้ก าหนดมาตรการทางภาษีโดยรัฐบาลได้ตรา
กฎหมาย Income Tax (Earnings and Pensions) Act ๒๐๐๓ การตรากฎหมายจราจรให้มีผล
บังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่นข้อบังคับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมืองกับการใช้งาน
จักรยาน สหภาพยุโรปได้ตราข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพอากาศและอากาศที่
ดีกว่าส าหรับสหภาพยุโรป  ค.ศ. ๒๐๐๘ (Directive ๒๐๐๘/๕๐/EC of the European 
Parliament and of the Council of ๒๑ May ๒๐๐๘ on ambient air quality and cleaner 
air for Europe)  การตรากฎหมายจราจรให้มีผลบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ เช่น
ข้อบังคับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ สหภาพยุโรปได้ตราข้อบังคับสหภาพยุโรป
ว่าด้วยความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ทั่วไป ค.ศ. ๒๐๐๑ (Directive ๒๐๐๑/๙๕/EC on general 
product safety)และการตรากฎหมายจราจรให้มีผลบังคับเกี่ยวกับเช่น ข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วย
จักรยานไฟฟ้า ข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยระบบรับรองเฉพาะแบบส าหรับยานยนต์สองล้อหรือสาม
ล้อ ค.ศ. ๒๐๐๒ (Directive ๒๐๐๒/๒๔/EC of the European Parliament and of the Council 
of ๑๘ March ๒๐๐๒ relating to the type-approval of two or three-wheel motor 
vehicles)เป็นต้น 
 
๓.ข้อเสนอแนะ 
 
       จากการศึกษาถึงสิทธิของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะในการเข้าถึง
สิทธิและการคุ้มครองสิทธิของคนใช้จักรยานเพื่อที่จะได้มีการพัฒนาปรังปรุงกฎหมายกฎ ระเบียบ 
ข้อบัญญัติต่างๆและการเข้าถึงบริการสาธารณะสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปน้ี 
 ๑) ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายก าหนดเส้นทางจักรยานในเขตเมืองในกรณีเส้นทาง
ระยะสั้นให้ครอบคลุมพื้นที่การจราจรและในการด าเนินการจัดสร้างเส้นทางใหม่ต้องจัดให้มีไหล่ทางที่
ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการขี่จักรยานในเขตชุมชนเมืองและชนบท               
 ๒) ให้ส่วนงานที่ เกี่ยวข้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญให้ผู้ขี่จักรยานยกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกเป็นข้อต่อสู้ได้เมื่อมี
การละเมิดสิทธิเกิดขึ้น 



๒๑๑ 

 

 ๓) ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิในการใช้ไหล่ทางเป็นเส้นทาง
สัญจรในเขตทางหลวงทั้ง ๖ ประเภทตามกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ เพื่อให้บุคคลทั่วไปมี
ความเข้าใจสิทธิของคนใช้จักรยานและคนใช้จักรยานเข้าใจถึงสิทธิตนเอง 
 ๔) ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับความ
คุ้มครองในทางแพ่งและทางอาญากรณีได้รับผลกระทบต่อสิทธิของคนใช้จักรยาน 
 ๕) ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีประสานความร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท ากฎ ระเบียบ 
หรือข้อบัญญัติที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการขี่จักรยานในประเทศโดยกฎระเบียบ หรือข้อบัญญัติจะต้อง
ออกให้ครอบคลุมทั้งงบประมาณและสภาพบังคับทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติอย่างจริงจัง               
 ๖) ประเด็นอุปกรณ์หลักส าหรับจักรยานที่ใช้ในทางเดินรถจักรยานในทางปฏิบัติการบังคับใช้
กฎหมายยังไม่เคร่งครัดกับอุปกรณ์ประกอบเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้
จักรยานและผู้ใช้พาหนะอื่นบนทางสัญจรและในส่วนของคุณภาพของอุปกรณีก็ยังขาดมาตรฐานควร
ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลมาตรฐานสินค้าเข้ามาควบคุมดูแลคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง 
 ๗) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นหน่วยที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศซึ่งมีงบประมาณในการสร้างเส้นทางในชุมชนให้จัดท าไหล่ทางส าหรับขี่จักรยานเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมวฒันธรรมการขี่จักรยานของประเทศ             
 ๗) ก าหนดเป็นเชิงนโยบายในการจัดท าไหล่ทางให้มีความสะดวกและปลอดภัยในเส้นทางที่
เป็นตรอก ซอก ซอยโดยประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดท าและให้มีการรณรงค์จากหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนมาให้ความส าคัญในเรื่อง
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการขี่จักรยานเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการขี่จักรยานที่ยั่งยืน             
       ๘) แก้ไขกฎหมายในการก าหนดบทลงโทษให้มีความรุนแรงจากการที่ไม่เคารพกฎหมายจราจร 
       ๙) ก าหนดเป็นนโยบายในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรให้กับเยาวชน
ของชาติอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่เมื่อเยาวชนเติบใหญ่จะได้มีจิตส านึกในการเคารพกฎจราจรและเป็น
การลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นโดยส่งผลเป็นการประหยัดงบประมาณที่จะต้องสูญเสียให้กับการดูแล
รักษาผู้ที่ประสบอุติเหตุในกรณีที่ไม่เคารพกฎจราจร 
       ๑๐) ก าหนดเป็นนโยบายให้กับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาตั้งร้านค้ากีดขวางทางสัญจร
โดยจัดให้มีถนนคนเดินเพื่อที่จะให้ผู้ขายสินค้าได้ขายสินค้าโดยก าหนดระยะเวลาให้แน่นอน  
       ๑๑) ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรากฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่จักรยานสวมหมวกกันน็อกเพื่อป้องกัน
อันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุและเป็นการช่วยรัฐใช้งบประมาณในด้านการสาธารณะสุขอย่างคุ้มค่า         
       ๑๒) ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรากฎหมายจราจรที่สนับสนุนวัฒนธรรมการขี่จักรยานโดย
เทียบเคียงกฎหมาย Highways Act ๑๙๘๐ของประเทศอังกฤษ  
       ๑๓)ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรากฎหมายก าหนดมาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ของจักรยานถีบเพื่อ
เสริมสร้างความปลอดภัยส าหรับสุขภาพและชีวิตของผู้ขับขี่จักรยานโดยเทียบเคียงกฎหมาย กฎหมาย 
Pedal Bicycles (Safety) Regulations ๒๐๑๐ ของประเทศอังกฤษ 
       ๑๔)  ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรากฎหมายผังเมืองที่สนับสนุนวัฒนธรรมการใช้จักรยานในพื้นที่
ชุมชนเมืองโดยเทียบเคียง  พระราชบัญญัติ Cycle Tracks Act ๑๙๘๔ของประเทศอังกฤษ  



๒๑๒ 

 

       ๑๕) ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรากฎหมายภาษีเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมการขี่จักรยานโดย
เทียบเคียงกฎหมาย Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003 ของประเทศอังกฤษ  
       ๑๖) ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมืองกับการใช้งาน
จักรยาน โดยเทียบเคียงกับข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพอากาศและอากาศที่ดีกว่า
ส าหรับสหภาพยุโรป  ค.ศ. ๒๐๐๘ (Directive ๒๐๐๘/๕๐/EC of the European Parliament and 
of the Council of ๒๑ May ๒๐๐๘ on ambient air quality and cleaner air for Europe)  
 ๑๗) ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์โดยเทียบเคียงกับ
ข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ทั่วไป ค.ศ. ๒๐๐๑ (Directive ๒๐๐๑/
๙๕/EC on general product safety) 
 ๑๘) ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรา กฎหมายเกี่ยวกับจักรยานไฟฟ้าโดยเทียบเคียงกับข้อบังคับ
สหภาพยุโรปว่าด้วยระบบรับรองเฉพาะแบบส าหรับยานยนต์สองล้อหรือสามล้อ ค.ศ.  ๒๐๐๒ 
(Directive ๒๐๐๒/๒๔/EC of the European Parliament and of the Council of ๑๘ March 
๒๐๐๒ relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles)  
 ๑๙) ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกรณีได้รับผลกระทบต่อสิทธิของคนใช้จักรยานให้บุคคล
ทั่วไปได้รับรู้และเคารพในสิทธิคนใช้จักรยานตลอดจนคนใช้จักรยานได้รับรู้สิทธิตนเองและปฏิบัติตาม
กรอบที่ตนเองมีสิทธิ  
 ๒๐) กรณีเกิดการละเมิดของรถต้ังแต่ ๒ คัน ขึ้นไปสมควรให้รถที่ก่อให้เกิดความเสียหายรับผิด
เช่นเดียวกับลกูหน้ีร่วม 
 ๒๑) ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันภัยในส่วนภาคบังคับจะต้องมี
หน่วยงานที่ตรวจสอบโดยเฉพาะกรณีการอุบัติเหตุจากรถที่ไม่มีประกันภัยและเจ้าของรถไม่ยอมจ่าย
ค่าเสียหาย(เพื่อไม่ให้เกิดกรณีเจ้าของรถไม่ท าประกันภัยเพราะประกันภัยภาคบังคับเป็นการคุ้มครอง
ทั้งผู้ขับรถ คนโดยสารและบุคคลภายนอกและที่ส าคัญก็เป็นหลักประกันในความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่ง
จะต้องมีผู้รับผิดชอบ) 
       ๒๒) ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมกรณีได้รับผลกระทบต่อสิทธิของคนใช้จักรยาน 
 ๒๓) ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายเฉพาะในการก ากับดูแลตัวแทนที่ท าหน้าที่ในระบบ
ประกันสุขภาพภาคเอกชนโดยให้บริษัทมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการเงินเมื่อมีการเก็บเงินที่
เรียกว่าเบี้ยประกันจากประชาชนที่ท าประกันสุขภาพเอกชนแล้วเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
หากตัวแทนมีการทุจริตเกิดขึ้น 
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ปีดิเทพ อยู่ยนืยง. (๒๕๕๖). กฎหมายผังเมอืงของอังกฤษที่สนบัสนุนวัฒนธรรมการใช้จักรยานใน 
       พื้นที่ชุมชนเมือง. Retrieved February ๑๔, ๒๐๑๓,         
       from http://prachatai.com/journal/๒๐๑๓/๐๑/๔๔๙๒๙ 
พระราชบญัญัติจราจรทางบก ๒๕๒๒  
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕   
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๔๐ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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พิเชษฐ์ เรือนสอน.การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดท าเส้นทางจกัรยานภายในชุมชน:  
       กรณีศึกษาชุมชนโดยรอบสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าลาดกระบัง.กรุงเทพฯ: คณะการ  
       วางแผนภาคและเมือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๕. 
เพชรา จารุสกุล,“ความรับผดิของผู้ว่าจ้างท าของในมูลละเมิดเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อ    
       ขึ้น”วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๒๔. 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒   
ไพจิตร ปุญญพันธ์ุ,ความรับผิดของผู้ว่าจ้างท าของในมลูละเมิดเป็นความรับผิดในการกระท าของ 
       บุคคลอื่นหรือไม่,วารสารนิติศาสตร์, ปีที๑่๓, ฉบับที ่๔, น.๒๙๘(ธันวาคม ๒๕๒๖). 
       ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,๒๕๓๐. 
ภาวิณี เอี่ยมตระกูล พิริยา ซิ้มเจริญและพรชัย จัณทร์ถาวร. แนวทางการศึกษาการวิจยัเชิง 
       ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนของเมือง:กรณีศึกษาเทศบาล 
       เมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี.กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์และการผงัเมือง    
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์๒๕๕๕. 
โภคิน  พลกุล. หลักกฎหมายมหาชน. พิมพครั้งที่ ๒.กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ มหาวิทยาลัย 
       รามค าแหง, ๒๕๓๙. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.์ (๒๕๕๗). สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และเงื่อนไขการเกิดสิทธ ิ
       [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : http://www.personnel.psu.ac.th/word/๙.๙๐.pdf.  
       [กันยายน,๒๕๕๗].  
เมนกระปุก. (๒๕๕๗). ประโยชน์นา่รู้ที่ร่างกายได้รับจากการขี่จักรยาน[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก :   
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รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗(มาตรา๔) 
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐,มาตรา๔. 
ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๓๕ก/หน้า ๑/๑๙ เมษายน ๒๕๔๕ 
วารี นาสกุล. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้. 
       พิมพ์ครั้งที่ ๗.กรุงเทพมหานคร:บริษัทประชาชนจ ากัด, ๒๕๒๖. 
วิมลสิทธิ์ พรยางกูล.ศึกษาการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมชุมชนเมืองที่น่าอยู่อาศัย:ปัญหา 
       ที่มองไม่เห็นและแนวทางแก้ไข.กรุงเทพฯ:คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง          
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์๒๕๕๖. 
วิติยา  ปิดตังนาโพธ์ิและคณะ.แรงจูงใจและอุปสรรคในการใช้จักรยานส าหรับคนที่เดนิทาง 
       ด้วยจักรยานในประเทศไทย.กรุงเทพฯ:ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย,๒๕๕๕. 
วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์และคณะ.สิทธเิสรภีาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของคนพิการ  
       ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย๒๕๕๐.กรุงเทพฯ:ส านักงานเลขาวุฒิสภา,๒๕๕๒. 
วิษณุ  เครืองาม. กฎหมายรัฐธรรมนูญ. พิมพครั้งที่ ๓.กรงุเทพมหานคร:โรงพิมพแสวงสุทธิการพิมพ,  
       ๒๕๓๐. 
วรพจน วิศรุตพิชญ. สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย, ๒๕๓๘. 
ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์ุ. ค าอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้(มูลหนี้  
       ๒)พร้อมด้วยค าอธิบายในส่วนของพระราชบัญญตัิว่าด้วยวามรบัผิดทางละเมดิของ     
       เจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙พระราชบัญญตัิว่าด้วยข้อสญัญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.๒๕๔๐ 
       พระราชบัญญัตคิวามรับผิดต่อความความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.  
       ๒๕๕๑และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง.พิมพ์ครั้งที่๓.กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน. 
       ๒๕๕๓. 
ศักดิ ์ สนองชาติ. ค าอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าด้วยละเมิดและความรับ 
       ผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัตคิวามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙, แก้ไข 
       เพิ่มเติม.พิมพ์ครั้งที่๘.กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์นิติบรรณการ, ๒๕๕๑. 
สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุร.ี(๒๕๕๗).ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิศึกษา [ออนไลน์],   
       เข้าถึงได้จาก : http://www.ipesp.ac.th/learning/supitcha/html/E๔-๔-๑.html. 
       [กันยายน,๒๕๕๗]. 
สัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวัสดิ.์(๒๕๕๐).บทบาทการประกันสุขภาพเอกชนภายใต้ระบบประกันสุขภาพ 
       ถ้วนหน้า.[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th.[กันยายน,๒๕๕๗].        
สารานุกรมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐. หลักพื้นฐานของสิทธเิสรีภาพ  
       และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย์.นนทบรุี :สถาบันพระปกเกลา,๒๕๔๓.  
สลิลา ตระกลูเวช.ท าการวิจัยเรื่องการศึกการประยุกต์ใช้ระบบจักรยานสาธารณะใน 
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน.กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการวางผังเมืองและ 
        สภาพแวดล้อม  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,์๒๕๕๑. 
สาณี สุรเศรษฐบูรณะ.ความรับผิดทางละเมิดของผู้ว่าจ้างท าของ.กรุงเทพฯ : สาขากฎหมายเอกชน  
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        คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๕๕.   
สิรินาฏ ศิริสุนทร. (๒๕๕๗). Car Free Day ขอเส้นทางจักรยาน[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก :  
        www.bangkokbiznews.com.[กันยายน,๒๕๕๗]. 
ส านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสขุภาพไทย (สวปก.) .(๒๕๕๗). ระบบหลักประกันสขุภาพ  
       ในประเทศไทย.ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก : http:// www.hisro.or.th [กันยายน,๒๕๕๗].      
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยตุิธรรม.(๒๕๕๗).ฎีกาเฉพาะเรื่อง[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก :  
        www.library.com.[กนัยายน,๒๕๕๗].        
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