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สถาบัันวิิจััยเพ่ื่�อการพัื่ฒนาประเทศไทย  
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กฎระเบียบและมาตรฐาน
ยานพาหนะ ว่่าด�ว่ยการ
กำาหนดมาตรฐานและ
การตรว่จสภาพ

1. หลักการและเหตุผู้ล

ในแต่่ละปีีมีีจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิต่มี�กกว่� 1.24 ล��น

คนบนถนนท่ั่�วโลก และมีีจำำ�นวนผู้้�บ�ดเจ็ำบอย่�งน�อย 

50 ล��นคน ซ่ึ่�งร้�อยละ 80 ของก�ร้เสีียชีีวิต่เกิดข่�นใน

ปีร้ะเทั่ศทีั่�มีีร้�ยได�ปี�นกล�งและร้�อยละ 12 ในปีร้ะเทั่ศ 

ทีั่�มีีร้�ยได�ต่ำ�� แมี�ว่�จำำ�นวนย�นพ�หนะในปีร้ะเทั่ศร้�ยได�ต่ำ��

และร้�ยได�ปี�นกล�งร้วมีก่นจำะมีีจำำ�นวนเพียงคร่้�งเดียวของ

ย�นพ�หนะท่ั่�งหมีดท่ั่�วโลกก็ต่�มี1 อย่�งไร้ก็ต่�มี จำ�กก�ร้

วิจ่ำยของ World Forum for the Harmonization of Vehicle 

Regulations (WP29) และ Global New Car Assessment 

Programme (Global NCAP) ย่งพบว่�ร้ถยนต์่ใหม่ีหล�ย

ล��นค่นทีั่�ข�ยในปีร้ะเทั่ศทีั่�มีีร้�ยได�ปี�นกล�งและร้�ยได�ต่ำ��

ไม่ีได�ปีฏิิบ่ติ่ต่�มีหรื้อไม่ีสี�มี�ร้ถปีฏิิบ่ติ่ต่�มีข�อบ่งค่บของ

สีหปีร้ะชี�ชี�ติ่ในด��นมี�ต่ร้ฐ�นร้ถใหม่ี ซ่ึ่�งเป็ีนสี�เหตุ่ให�มีี

ผู้้�เสีียชีีวิต่หล�ยหมืี�นคนและบ�ดเจ็ำบหล�ยแสีนคนต่่อปีี2 ด่ง

น่�น อุต่สี�หกร้ร้มีย�นยนต์่ไทั่ยจ่ำงต่�องปีร่้บต่่วเข��ส่้ีสีภ�วะ

ก�ร้แข่งข่นในร้ะด่บโลก ทีั่�ไม่ีใช่ีเป็ีนเพียงก�ร้เป็ีนฐ�นก�ร้

ผู้ลิต่ทีั่�สีำ�ค่ญของโลกเท่ั่�น่�น แต่่ต่�องมุ่ีงพ่ฒน�ในด��นก�ร้

กำ�หนดมี�ต่ร้ฐ�นผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ให�มีีคว�มีปีลอดภ่ย ร้วมีถ่ง

ก�ร้ทั่ดสีอบคว�มีปีลอดภ่ยในด��นต่่�งๆ ให�สีอดร่้บก่บแนว

โน�มีทั่�งเทั่คโนโลยีย�นยนต์่ในร้ะด่บสี�กล เพื�อให�ผู้้�ใชี�ย�น

ยนต์่มีีคว�มีปีลอดภ่ย อ่นจำะส่ีงผู้ลให�อ่ต่ร้�ก�ร้เสีียชีีวิต่และ

บ�ดเจ็ำบจำ�กทั่�องถนนลดลง โดยควร้มีีก�ร้สีร้��งกลไกเพื�อ

1 “UNECE and Global NCAP Call for Worldwide Adherence to 
UN Car Safety Standards,” UNECE, accessed October 27, 2019 
from https://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/
transport/2015/unece-and-global-ncap-call-for-worldwide-ad-
herence-to-un-car-safety-standards/unece-and-global-ncap-
call-for-worldwide-adherence-to-un-car-safety-standards.html

2 “UNECE Backs Global NCAP’s Car Safety Call,” FIA Foundation, 
accessed October 27, 2019 from https://www.fiafoundation.org/
blog/2015/april/unece-backs-global-ncaps-car-safety-call.
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ทั่ำ�ให�แน่ใจำว่�มี�ต่ร้ฐ�นคว�มีปีลอดภ่ยร้ะด่บสี�กลทีั่�ได�ร่้บ

ก�ร้ยอมีร่้บอย่�งดีน่�นถ้กนำ�ไปีใชี�ก่บร้ถยนต์่ทุั่กค่นทีั่�ข�ย

ในปีร้ะเทั่ศไทั่ย

สีำ�หร้บ่ปีร้ะเทั่ศไทั่ยมีกี�ร้จำด่ทั่ำ�แผู้นยทุั่ธศ�สีต่ร้์

ชี�ต่ิ 20 ปีี (พ.ศ. 2561-2580) คว�มีปีลอดภ่ยทั่�งถนน

ของปีร้ะเทั่ศไทั่ยทีั่�ได�กำ�หนดเป้ี�หมี�ยเกี�ยวก�ร้ยกร้ะดบ่

มี�ต่ร้ฐ�นคว�มีปีลอดภ่ยของย�นพ�หนะต่�มีมี�ต่ร้ฐ�น

สี�กล ภ�ยใต่�ยุทั่ธศ�สีต่ร้์ทั่ี� 3 ยุทั่ธศ�สีต่ร้์ก�ร้พ่ฒน�ก�ร้

ขนสี่งทั่ี�ปีลอดภ่ยเพื�อสีร้��งคว�มีสี�มี�ร้ถในก�ร้แข่งข่น

ของปีร้ะเทั่ศ โดยว�งแผู้นพ่ฒน�ก�ร้ยกร้ะด่บมี�ต่ร้ฐ�น

ย�นพ�หนะในปีร้ะเทั่ศไทั่ยให�เปีน็ไปีต่�มีกร้อบของคณะ

กร้ร้มี�ธิก�ร้เศร้ษฐกิจำยุโร้ปีแห่งสีหปีร้ะชี�ชี�ต่ิ (United 

Nations Economic Commission for Europe: UNECE) 

ให�ได�ทั่่�งหมีดภ�ยในปีีทั่ี� 15

ห�กปีร้ะเทั่ศไทั่ยสี�มี�ร้ถยกร้ะด่บมี�ต่ร้ฐ�นย�น

พ�หนะให�มีีคว�มีสีอดคล�องก่บมี�ต่ร้ฐ�นสี�กลก็จำะช่ีวย

ให�ลดคว�มีสี้ญเสีียทีั่�อ�จำเกิดข่�นจำ�กคว�มีบกพร่้องของ

ย�นพ�หนะหรื้ออุปีกร้ณ์ได� โดยจำ�กร้�ยง�นก�ร้ศ่กษ� 

NCAP ต่่วชีี�ว่ดสีำ�หร้่บก�ร้ร้่กษ�ชีีวิต่จำ�กอุบ่ต่ิเหตุ่ร้ถชีน

ก่นบนทั่�องถนน3 พบว่�ห�กปีร้ะเทั่ศไทั่ยมีีก�ร้ดำ�เนิน

นโยบ�ยบ่งค่บก�ร้ต่ิดต่่�งร้ะบบคว�มีปีลอดภ่ยแบบเชีิง

รุ้ก เชี่น ร้ะบบปี้องก่นเบร้กล�อล็อก (ABS) ร้ะบบกร้ะจำ�ย

แร้งเบร้ก (EBD) และก�ร้ต่ิดต่่�งร้ะบบคว�มีปีลอดภ่ย

แบบเชีิงร่้บ เชี่น ก�ร้ต่ิดอุปีกร้ณ์ค�นเหล็กด��นข��งก่น

แร้งกร้ะแทั่ก ก�ร้ต่ิดถุงลมีนิร้ภ่ย เปี็นอุปีกร้ณ์มี�ต่ร้ฐ�น 

โดยห�กเริ้�มีดำ�เนินนโยบ�ยด่งกล่�วในปีี พ.ศ. 2564 

และร้ถยนต์่รุ้่นใหม่ีทัุ่กค่นติ่ดต่่�งอุปีกร้ณ์คว�มีปีลอดภ่ย

ทั่ี�ได�กล่�วไปีแล�ว จำะพบว่�จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิต่ทั่ี�ร่้กษ�ไว�

ได�จำะอย่้ทั่ี� 12 คน ขณะทั่ี�จำำ�นวนผู้้�บ�ดเจำ็บทีั่�ร่้กษ�ไว�

ได�จำะอย้่ทั่ี� 295 คน ซึ่่�งจำะลดคว�มีสี้ญเสีียได� 294 ล��น

บ�ทั่ และห�กย่งคงดำ�เนินนโยบ�ยต่่อไปีก็จำะพบว่�ในปีี  

พ.ศ. 2573 จำะมีีจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิต่ทั่ี�ร่้กษ�ไว�ได� 94 คน 

และมีีจำำ�นวนผู้้�บ�ดเจ็ำบทั่ี�ร่้กษ�ไว�ได� 2,360 คน ร้วมีถง่ลด

คว�มีสี้ญเสีียได�ถ่ง 2,458 ล��นบ�ทั่ ด่งน่�น ก�ร้ผู้ล่กด่น

นโยบ�ยก�ร้ยกร้ะด่บมี�ต่ร้ฐ�นย�นพ�หนะให�สีอดคล�อง

ก่บสี�กลย่อมีก่อให�เกิดปีร้ะโยชีน์อย่�งมี�ก

อย่�งไร้ก็ต่�มี ก�ร้ดำ�เนินนโยบ�ยก�ร้ยก

ร้ะด่บมี�ต่ร้ฐ�นย�นพ�หนะให�สีอดคล�องก่บสี�กลของ

ปีร้ะเทั่ศไทั่ยพบว่�ย่งมีีอุปีสีร้ร้ค เนื�องด�วยมีีหน่วยง�นทีั่�

เกี�ยวข�องก่บก�ร้กำ�หนดมี�ต่ร้ฐ�นย�นพ�หนะสีองหน่วย

ง�น ซ่ึ่�งมีีกฎหมี�ยทีั่�ให�อำ�น�จำกำ�หนดมี�ต่ร้ฐ�นย�นพ�หนะ

ทีั่�แต่กต่่�งก่น ได�แก่ (1) กร้มีก�ร้ขนส่ีงทั่�งบก (ขบ.) และ (2) 

สีำ�น่กง�นมี�ต่ร้ฐ�นผู้ลิต่ภ่ณฑ์์อุต่สี�หกร้ร้มี (สีมีอ.) จ่ำงก่อ

ให�เกิดปัีญห�คว�มีไม่ีเป็ีนเอกภ�พในก�ร้กำ�หนดมี�ต่ร้ฐ�น

ย�นพ�หนะของปีร้ะเทั่ศ ร้วมีถ่งปัีญห�เกี�ยวก่บข่�นต่อนก�ร้

ดำ�เนินก�ร้ภ�ยใต่�กฎหมี�ยทีั่�แต่กต่่�งก่นอีกด�วย

นอกจำ�กนี� ย่งมีีปัีจำจ่ำยทีั่�มีีคว�มีสีำ�ค่ญอีกปีร้ะก�ร้

3 สิทธิโชื่ค สิทธิราชื่า แลั่ะสายประสิทธิ� เกิดีนิยม, NCAP ตั้ัวิชื่ี�วิัดีสำาหรับัการ
รักษ์าชื่ีวิิตั้จัากอุบััตั้ิเหตัุ้รถชื่นกันบันท้องถนน (พื่ิมพื่์ครั�งที� 1, ขอนแก่นการ
พื่ิมพื่์ 2564): 24-25.
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ทีั่�เกี�ยวข�องก่บย�นพ�หนะ คือ “ก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พร้ถ” โดย

พบว่�ปีร้ะเทั่ศไทั่ยได�พ่ฒน�มี�ต่ร้ฐ�นก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พ

ร้ถมี�อย่�งต่่อเนื�อง ร้วมีถ่งพ่ฒน�ร้ะบบกำ�ก่บด้แลสีถ�น

ต่ร้วจำสีภ�พร้ถเอกชีน (ต่ร้อ.) ให�ดำ�เนินก�ร้อย่�งถ้กต่�อง

ต่�มีทีั่�กฎหมี�ยกำ�หนด โดยจ่ำดต่่�งศ้นย์ควบคุมีร้ะบบต่ร้วจำ

สีภ�พร้ถ (Vehicle Inspection Control Center: VICC) 

เพื�อควบคุมีต่ร้วจำสีอบคุณภ�พสีถ�นต่ร้วจำสีภ�พร้ถให�เป็ีน

มี�ต่ร้ฐ�นเดียวก่นท่ั่�งปีร้ะเทั่ศ และป้ีองก่นก�ร้ทุั่จำริ้ต่ทีั่�อ�จำ

เกิดข่�น แต่่ก�ร้ดำ�เนินก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พร้ถของปีร้ะเทั่ศไทั่ย

ย่งมีีข�อจำำ�ก่ดบ�งปีร้ะก�ร้ทีั่�ทั่ำ�ให�ก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พร้ถย่งไม่ี

สีอดคล�องก่บแนวปีฏิิบ่ติ่ของสี�กล

จำ�กปัีญห�ทั่ี�กล่�วมี�ข��งต่�นล�วนเป็ีนข�อทั่��ทั่�ย

ของปีร้ะเทั่ศไทั่ยในก�ร้บร้ร้ลุเป้ี�หมี�ยก�ร้ยกร้ะด่บ

มี�ต่ร้ฐ�นด��นย�นพ�หนะของปีร้ะเทั่ศให�มีีคว�มี

ปีลอดภ่ยทั่่ดเทีั่ยมีก่บมี�ต่ร้ฐ�นสี�กล ด่งน่�น ก�ร้

ศก่ษ�คร่้�งนี�จำง่มุ่ีงเน�นก�ร้แสีวงห�แนวทั่�งและมี�ต่ร้ก�ร้

ทั่ี�เหมี�ะสีมีเพื�อแก�ไขปีัญห�หร้ือข�อต่ิดข่ดทั่ี�เกิดข่�น โดย

อ�ศ่ยกลไกทั่�งกฎหมี�ยเพื�อผู้ล่กด่นให�สี�มี�ร้ถดำ�เนิน

ก�ร้ได�จำร้ิง

2. แนว่ทางการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะขีอง
ประเทศไทย

2.1 ความตกลงระหว่างประเทศท่�เก่�ยวข้้องกับ

มาตรฐานยานพาหนะ

ก�ร้กำ�หนดมี�ต่ร้ฐ�นย�นพ�หนะในร้ะด่บสี�กล

เกี�ยวข�องก่บคว�มีต่กลงร้ะหว่�งปีร้ะเทั่ศทีั่�มีีคว�มีสีำ�ค่ญ 

2 ฉบ่บ ซ่ึ่�งอย่้ภ�ยใต่�ก�ร้กำ�ก่บด้แลของ UNECE ได�แก่ 

(1) Agreement on UN Regulations for Vehicle Type 

Approval 1958 และ (2) Agreement on UN Global 

Technical Regulations on Vehicle Construction 1998 

โดยมีีสี�ร้ะสีำ�ค่ญด่งต่่อไปีนี�

(1) Agreement on UN Regulations for Vehicle 

Type Approval 1958 (ความตกลงฯ 1958) จำะกำ�หนด

หล่กเกณฑ์์เกี�ยวก่บก�ร้อนุม่ีติ่ร้้ปีแบบย�นยนต์่ (Type 

Approval) ของปีร้ะเทั่ศภ�คีค่้ส่ีญญ�เพื�อก�ร้ยอมีร่้บร่้วมีก่น

ในก�ร้ร่้บร้องแบบและมี�ต่ร้ฐ�นย�นพ�หนะ ท่ั่�งนี� ภ�ยใต่�

คว�มีต่กลงฯ 1958 จำะมีีข�อกำ�หนดทั่�งเทั่คนิคด��นย�นยนต์่ 

อุปีกร้ณ์ และส่ีวนควบทีั่�ติ่ดต่่�งหรื้อใชี�ในย�นพ�หนะ หรื้อ

เรี้ยกว่� UN Regulations ทีั่�ปีร้ะเทั่ศภ�คีค่้ส่ีญญ�สี�มี�ร้ถนำ�

ไปีใชี�ปีฏิิบ่ติ่เป็ีนมี�ต่ร้ฐ�นภ�ยในปีร้ะเทั่ศได�ต่�มีคว�มีสีม่ีคร้

ใจำ อย่�งไร้ก็ต่�มี ห�กปีร้ะเทั่ศภ�คีค่้ส่ีญญ�ยินยอมีและนำ� 

UN Regulations ไปีใชี�บ่งค่บแล�วจำะมีีผู้ลบ่งค่บกล�ยเป็ีนข�อ

ผู้้กพ่นทั่�งกฎหมี�ยในปีร้ะเทั่ศ โดยปีร้ะเทั่ศด่งกล่�วจำำ�เป็ีน

ต่�องยอมีร่้บก�ร้อนุม่ีติ่ร้้ปีแบบย�นยนต์่ของภ�คีผู้้�ทั่ำ�ส่ีญญ�

อื�นใดทีั่�ใชี� UN Regulations เช่ีนเดียวก่น โดยปัีจำจุำบ่นได�มีี

ก�ร้จ่ำดทั่ำ� UN Regulations ไปีแล�วท่ั่�งสิี�น 163 ฉบ่บ สีำ�หร่้บ

ปีร้ะเทั่ศไทั่ยได�เข��ร่้วมีเป็ีนภ�คีต่�มีคว�มีต่กลงฯ 1958 

ต่่�งแต่่ว่นทีั่� 1 พฤษภ�คมี พ.ศ. 2549 (ลำ�ด่บทีั่� 52) โดยต่่�ง

ข�อสีงวนไม่ีผู้้กพ่นและร่้บร้องต่�มี UN Regulations ฉบ่บใด

(2) Agreement on UN Global Technical 

Regulations on Vehicle Construction 1998 (ความ

ตกลงฯ 1998) เป็ีนคว�มีต่กลงทีั่�จ่ำดทั่ำ�ข่�นเมืี�อปีี ค.ศ.1998 

ณ สิี�นปีี ค.ศ. 2014 มีีปีร้ะเทั่ศภ�คีคว�มีต่กลงฯ จำำ�นวน 34 

ปีร้ะเทั่ศ และมีีข�อกำ�หนดแนบทั่��ยคว�มีต่กลงเรี้ยกว่� UN 

GTRs (United Nations Global Technical Regulations) 

ปัีจำจุำบ่นมีี 21 ฉบ่บ โดยปีร้ะเทั่ศทีั่�เป็ีนภ�คีค่้ส่ีญญ�จำะ

ต่�องดำ�เนินก�ร้บ่งค่บใชี�กฎและข�อบ่งค่บผู่้�นก�ร้ร่้บร้อง

ต่นเอง (Self-certification) โดยผู้้�ผู้ลิต่จำะเป็ีนผู้้�ให�ก�ร้ร่้บร้อง

ผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ของต่นเอง ด�วยเหตุ่นี� ปีร้ะเทั่ศไทั่ยไม่ีอ�จำให�ก�ร้

ร่้บร้องคว�มีต่กลงฯ 1998 ได� เนื�องจำ�กมีีกฎหมี�ยทีั่�กำ�หนด

ให�ผู้้�ผู้ลิต่จำะต่�องผู่้�นก�ร้ร่้บร้องจำ�กหน่วยง�นร่้บร้องด��น

มี�ต่ร้ฐ�นด�วย จ่ำงไม่ีสี�มี�ร้ถปีฏิิบ่ติ่ต่�มีเงื�อนไขด่งกล่�วได�

จำ�กก�ร้ศ่กษ�พบว่�มี�ต่ร้ฐ�นย�นพ�หนะในร้ะด่บ
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สี�กลทีั่�ปีร้ะเทั่ศไทั่ยสี�มี�ร้ถใชี�อ��งอิงเป็ีนแนวทั่�งปีฏิิบ่ติ่

ได� คือ UN Regulations ภ�ยใต่�คว�มีต่กลงฯ 1958 โดย

ปัีจำจุำบ่นปีร้ะเทั่ศไทั่ยได�มีีก�ร้นำ� UN Regulations มี�ใชี�

อ��งอิงในก�ร้กำ�หนดมี�ต่ร้ฐ�นย�นพ�หนะอย่้บ��ง แต่่มีี

ส่ีดส่ีวนน�อยห�กเปีรี้ยบเทีั่ยบก่บปีร้ะเทั่ศอื�นๆ จ่ำงส่ีงผู้ลให�

มี�ต่ร้ฐ�นย�นพ�หนะของปีร้ะเทั่ศไทั่ยย่งไม่ีสีอดคล�องก่บ

แนวทั่�งของสี�กลมี�กเท่ั่�ทีั่�ควร้

นอกจำ�กนี� UN Regulations ย่งถ้กนำ�ไปีใชี�อ��งอิง

หรื้อใชี�เป็ีนคำ�แนะนำ�สีำ�หร่้บก�ร้กำ�หนดมี�ต่ร้ฐ�นย�น

พ�หนะของหน่วยง�นหรื้อองค์ก�ร้ร้ะหว่�งปีร้ะเทั่ศต่่�งๆ 

ด่งต่่อไปีนี�

(1) ข้้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบ

รับรองผลิตภััณฑ์์ยานยนต์ข้องอาเซ่ียน (ASEAN 

Mutual Recognition Arrangement on Type Approval 

for Automotive Products: APMRA) เป็ีนข�อต่กลงทีั่�

กำ�หนดให�ปีร้ะเทั่ศสีมี�ชิีกในอ�เซีึ่ยนยอมีร่้บผู้ลก�ร้ต่ร้วจำ

สีอบร่้บร้องจำ�กหน่วยทั่ดสีอบ (Technical Service) ทีั่�ได�ร่้บ

ก�ร้แต่่งต่่�งจำ�กคณะกร้ร้มีก�ร้ย�นยนต์่อ�เซีึ่ยน (ASEAN 

Automotive Committee: AAC) ทีั่�อย่้ภ�ยใต่�คณะทั่ำ�ง�น

ด��นผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ย�นยนต์่และชิี�นส่ีวน (Automotive Products 

Working Group: APWG) และสี�มี�ร้ถนำ�ผู้ลก�ร้ต่ร้วจำ

สีอบร่้บร้องไปีใชี�ในก�ร้จำดทั่ะเบียนหรื้อขออนุญ�ต่จำำ�หน่�ย

ผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ย�นยนต์่หรื้อชิี�นส่ีวนย�นยนต์่ในทั่�องต่ล�ด ก่บ

หน่วยควบคุมีกฎร้ะเบียบของปีร้ะเทั่ศสีมี�ชิีกโดยไม่ีมีีก�ร้

ต่ร้วจำหรื้อทั่ดสีอบซึ่ำ�� ซ่ึ่�งจำะเห็นว่�มีีหล่กก�ร้คล��ยคล่งก่บ

แนวทั่�งก�ร้ดำ�เนินก�ร้ภ�ยใต่�คว�มีต่กลงฯ 1958 ของ 

UNECE

ท่ั่�งนี� เนื�องด�วยปีร้ะเทั่ศสีมี�ชิีกแต่่ละปีร้ะเทั่ศต่่�ง

มีีมี�ต่ร้ฐ�น ข�อกำ�หนดทั่�งเทั่คนิค ร้วมีถ่งข่�นต่อนก�ร้

ทั่ดสีอบผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ย�นยนต์่และคว�มีปีลอดภ่ยทีั่�แต่ก

ต่่�งก่น ปีร้ะเทั่ศสีมี�ชิีกจ่ำงได�ต่กลงร่้วมีก่นในก�ร้นำ� UN 

Regulations ภ�ยใต่�คว�มีต่กลงฯ 1958 ของ UNECE มี�

ใชี�บ่งค่บเป็ีนมี�ต่ร้ฐ�นร่้วมีก่น ซ่ึ่�งในร้ะยะแร้กจำะนำ�มี�ใชี�

เบื�องต่�นจำำ�นวน 19 ร้�ยก�ร้

(2) ระบบการทดสอบการชนข้องรถยนต์ใหม่ 

(New Car Assessment Program: NCAP) ริ้เริ้�มีข่�นจำ�ก

หน่วยง�นในสีหร่้ฐอเมีริ้ก� คือ National Highway Traffic 

Safety Administration (NHTSA) โดยเป็ีนก�ร้ทั่ดสีอบก�ร้

ชีนของร้ถยนต์่เพื�อปีร้ะเมิีนผู้ลล่พธ์คว�มีปีลอดภ่ยและให�

คะแนนต่�มีเกณฑ์์ โดยกำ�หนดเป็ีนร้ะด่บด�วต่่�งแต่่ 1-5 

ด�ว เพื�อสีร้��งก�ร้ร่้บร้้�ให�ก่บผู้้�บริ้โภคและเป็ีนปีร้ะโยชีน์ใน

ก�ร้พิจำ�ร้ณ�ต่่ดสิีนใจำเลือกซืึ่�อร้ถยนต์่ สีำ�หร่้บร้ถยนต์่ทีั่�

ได�ร่้บคะแนนร้ะด่บ 5 ด�ว จำะถือว่�เป็ีนร้ถยนต์่ทีั่�มีีคว�มี

ปีลอดภ่ยส้ีง จำ�กแนวคิดด่งกล่�วทั่ำ�ให� NCAP แพร่้หล�ย

ร้ปที่ 1: รายชื่่่อหน่ว่ยงาน NCAP ที่มีอย้่ในปัจจุบัน

ที�มา: รวิบัรวิมโดียคณ์ะผ้้วิิจััย
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ไปีในหล�ยปีร้ะเทั่ศท่ั่�วโลก และได�มีีก�ร้จ่ำดต่่�ง NCAP ข่�นใน

หล�ยภ้มิีภ�ค ด่งปีร้�กฏิในร้้ปีทีั่� 1 อย่�งไร้ก็ต่�มี มี�ต่ร้ก�ร้

และหล่กเกณฑ์์ในก�ร้ทั่ดสีอบและปีร้ะเมิีนผู้ลของ NCAP 

ในแต่่ละทีั่�จำะมีีคว�มีแต่กต่่�งก่น จ่ำงไม่ีอ�จำนำ�คะแนนมี�

เปีรี้ยบเทีั่ยบก่นได�

ท่ั่�งนี� Global NCAP ได�จ่ำดทั่ำ�นโยบ�ยก�ร้จ่ำดซืึ่�อ

ร้ถยนต์่ทีั่�ปีลอดภ่ยยิ�งข่�น (Fleet Safety Guidelines and 

Safer Car Purchasing Policy 2018-2019)4 โดยเป็ีนก�ร้นำ�

ผู้ลสีรุ้ปีก�ร้ทั่ดสีอบก�ร้ชีนของร้ถยนต์่ทีั่�ได�ร่้บคะแนนร้ะด่บ 

5 ด�วมี�พิจำ�ร้ณ� ซ่ึ่�งพบว่�ร้ถยนต์่เหล่�น่�นเป็ีนร้ถยนต์่ทีั่�

ผู่้�นมี�ต่ร้ฐ�นของ UN Regulations ทีั่�สีำ�ค่ญจำำ�นวน 10 

ฉบ่บ ด่งน่�น Global NCAP จ่ำงแนะนำ�ให�ผู้้�บริ้โภคเลือกซืึ่�อ

ร้ถยนต์่โดยคำ�น่งถ่งก�ร้ผู่้�นมี�ต่ร้ฐ�น UN Regulations 

เหล่�นี� เพื�อสีร้��งคว�มีเชืี�อม่ี�นว่�ร้ถยนต์่ด่งกล่�วจำะมีีคว�มี

ปีลอดภ่ยส้ีงสุีด

(3) องค์การนานาชาติข้องผ้้ผลิตยานยนต์ 

(The International Organization of Motor Vehicle 

Manufacturers: OICA) เกิดจำ�กก�ร้ร้วมีต่่วของ 38 

สีมี�คมีอุต่สี�หกร้ร้มีย�นยนต์่ของปีร้ะเทั่ศต่่�งๆ ทั่ำ�ให� 

OICA เป็ีนต่่วแทั่นของผู้้�ผู้ลิต่ร้ถยนต์่เกือบท่ั่�งหมีดท่ั่�วโลก

และเป็ีนต่่วแทั่นทีั่�ได�ร่้บก�ร้ร่้บร้องจำ�กสีหปีร้ะชี�ชี�ติ่อย่�ง

เป็ีนทั่�งก�ร้ สีน่บสีนุนกิจำกร้ร้มีของคณะกร้ร้มีก�ร้ทีั่� 29 

(WP.29) และอีกหล�กหล�ยคณะกร้ร้มีก�ร้ ท่ั่�งนี� OICA 

ได�จ่ำดทั่ำ�คำ�แถลงเกี�ยวก่บคว�มีปีลอดภ่ยทั่�งถนน (Global 

Road Safety – OICA Manifesto) โดยสี�ร้ะสีำ�ค่ญของ

คำ�แถลงด่งกล่�วมีีก�ร้ให�คำ�แนะนำ�ก่บปีร้ะเทั่ศต่่�งๆ ใน

ก�ร้นำ� UN Regulations ภ�ยใต่�คว�มีต่กลงฯ 1958 ไปีใชี�

กำ�หนดเป็ีนมี�ต่ร้ฐ�นภ�ยในปีร้ะเทั่ศ โดยถือเป็ีนข�อกำ�หนด

4 Global NCAP, Fleet Safety Guidelines and Safer Car Pur-
chasing Policy 2018-2019, accessed from https://static1.
squarespace.com/static/5fb4ea8933ae6c208c3dac41/t/6061a7b
f2d74614665bd1593/1617012672072/Global-NCAP-Fleet-Safety-
Guide-2018_2019_Passenger-Cars.pdf

ทั่�งกฎหมี�ยข่�นต่ำ��สีำ�หร่้บอุต่สี�หกร้ร้มีย�นยนต์่ท่ั่�วโลก ซ่ึ่�ง

ร่้ฐบ�ลแต่่ละปีร้ะเทั่ศควร้กำ�หนดให�เป็ีนข�อกำ�หนดข่�นต่ำ��

ทีั่�ย�นพ�หนะซ่ึ่�งว�งจำำ�หน่�ยในต่ล�ดควร้ปีฏิิบ่ติ่ต่�มี เพื�อ

ให�ได�ร่้บก�ร้จำดทั่ะเบียนอย่�งถ้กต่�องต่�มีกฎหมี�ย ย�น

พ�หนะทีั่�เข��เกณฑ์์ในร้ะด่บทีั่�ส้ีงกว่�/ปีร้ะก�ศใชี�ภ�ยหล่งจำะ

ต่�องได�ร่้บก�ร้พิจำ�ร้ณ�โดยอ่ต่โนม่ีติ่ว่�ต่ร้งต่�มีข�อกำ�หนด

ร้ะด่บทีั่�ต่ำ��กว่�/ปีร้ะก�ศก่อนหน��นี�โดยอ่ต่โนม่ีติ่

2.2 แนวทางการนำามาตรฐาน UN Regulations มา

ใช้บังคับในต่างประเทศ

ปัีจำจุำบ่นปีร้ะเทั่ศภ�คีค่้ส่ีญญ�ของคว�มีต่กลงฯ 

1958 มีีท่ั่�งสิี�น 64 ปีร้ะเทั่ศ โดยปีร้ะเทั่ศต่่�งๆ มีีเสีรี้ภ�พ

ในก�ร้เลือกร่้บร้อง UN Regulations ฉบ่บทีั่�ใชี�ปีฏิิบ่ติ่ เช่ีน 

ปีร้ะเทั่ศเยอร้มีนีมีีก�ร้ร่้บร้อง UN Regulations แล�วอย่�ง

น�อย 154 ฉบ่บ ส่ีวนปีร้ะเทั่ศออสีเต่ร้เลียมีีก�ร้ร่้บร้องแล�ว

อย่�งน�อย 61 ฉบ่บ ขณะทีั่�ปีร้ะเทั่ศมี�เลเซีึ่ยก็ให�ก�ร้ร่้บร้อง

แล�ว 100 ฉบ่บ ท่ั่�งนี� ห�กพิจำ�ร้ณ� UN Regulations ท่ั่�งหมีด
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ทีั่� UNECE กำ�หนดข่�นมี�จำะสี�มี�ร้ถแบ่งกลุ่มีได�เป็ีน 4 กลุ่มี 

ได�แก่

• U N Regulat ions ด��นคว�มีปีลอดภ่ย

เชีิงปี้องก่นก่อนเกิดเหตุ่ (Active Safety  

Requirements)

• UN Regulat ions ด��นคว�มีปีลอดภ่ย

เชีิงปี้องก่นเมืี�อเกิดเหตุ่ (Passive Safety  

Requirements)

• UN Regulations ด��นก�ร้คุ�มีคร้องสิี�งแวดล�อมี 

(Protection of the Environment)

• UN Regulations ด��นคว�มีปีลอดภ่ยท่ั่�วไปี  

(General Safety Requirements)

ด่งน่�น เพื�อกำ�หนดแนวทั่�งดำ�เนินก�ร้ของ

ปีร้ะเทั่ศไทั่ยในก�ร้ยกร้ะด่บมี�ต่ร้ฐ�นย�นพ�หนะให�

สีอดคล�องก่บคว�มีต่กลงฯ 1958 คณะผู้้�วิจ่ำยจ่ำงได�นำ�กร้ณี

ศ่กษ�ก�ร้ร่้บร้อง UN Regulations ของเยอร้มีนี ออสีเต่ร้เลีย 

และมี�เลเซีึ่ย มี�พิจำ�ร้ณ�ห�จุำดร่้วมีก่น โดยแบ่งกลุ่มีต่�มี

ล่กษณะคว�มีปีลอดภ่ยข��งต่�น ซ่ึ่�งห�ก UN Regulations 

ด��นคว�มีปีลอดภ่ยฉบ่บใดทีั่�ท่ั่�งสี�มีปีร้ะเทั่ศร่้บร้องร่้วมี

ก่นจำะถือว่�เป็ีนมี�ต่ร้ฐ�นย�นพ�หนะด��นคว�มีปีลอดภ่ย

ทีั่�มีีคว�มีสีำ�ค่ญซ่ึ่�งปีร้ะเทั่ศไทั่ยควร้ให�คว�มีสีนใจำ โดยจำะได�

กล่�วในร้�ยละเอียดต่่อไปี

2.3 มาตรฐานยานพาหนะข้องประเทศไทยในปัจจุบนั

หน่วยง�นทั่ี�เกี�ยวข�องและมีีบทั่บ�ทั่สีำ�ค่ญใน

ก�ร้นำ� UN Regulations มี�ใชี�กำ�หนดมี�ต่ร้ฐ�นย�น

พ�หนะในปีร้ะเทั่ศไทั่ย คือ (1) ขบ. และ (2) สีมีอ. ซึ่่�งทั่่�ง

สีองหนว่ยง�นต่�่งมีีอำ�น�จำกำ�หนดมี�ต่ร้ฐ�นย�นพ�หนะ

ภ�ยใต่�กฎหมี�ยทั่ี�แต่กต่่�งก่น และมีีเป้ี�หมี�ยในก�ร้

ปีฏิิบติ่่ภ�ร้กิจำทั่ี�แต่กต่�่งก่น โดย ขบ. จำะมีีภ�ร้กิจำเกี�ยวกบ่

ก�ร้จำด่ร้ะบบ ก�ร้จ่ำดร้ะเบียบก�ร้ขนส่ีงทั่�งบก ร้วมีถง่ก�ร้

ใชี�ง�นร้ถยนต่์ของปีร้ะชี�ชีน ขณะทั่ี� สีมีอ. จำะมีีภ�ร้กิจำใน

ก�ร้กำ�หนดมี�ต่ร้ฐ�นผู้ลติ่ภ่ณฑ์์อตุ่สี�หกร้ร้มีของปีร้ะเทั่ศ 

และก�ร้ร่้บร้องคุณภ�พมี�ต่ร้ฐ�นผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ ซึ่่�งมีีจุำดมุ่ีง

หมี�ยในก�ร้พ่ฒน�อุต่สี�หกร้ร้มีของปีร้ะเทั่ศให�สี�มี�ร้ถ

แข่งข่นได�ในต่ล�ดโลก จำ่งอ�จำกล่�วได�ว่� ขบ. จำะกำ�ก่บ

ด้แลในมิีต่ิของก�ร้ใชี�ร้ถยนต์่ภ�ยในปีร้ะเทั่ศ ในขณะทีั่� 

สีมีอ. จำะกำ�ก่บในมีิต่ิด��นอุต่สี�หกร้ร้มี

ในมิติการใช้รถยนต์ภัายในประเทศ ขบ. ได�

นำ� UN Regulations มี�ใชี�ในก�ร้กำ�หนดมี�ต่ร้ฐ�นเครื้�อง

อุปีกร้ณ์และสี่วนควบของร้ถต่�มี พ.ร้.บ. ก�ร้ขนสี่งทั่�ง

บก พ.ศ. 2522 และร้ถต่�มี พ.ร้.บ. ร้ถยนต่์ พ.ศ. 2522 

แล�วทั่่�งสีิ�น 26 ฉบ่บ ทั่่�งนี� มีี UN Regulations ทั่ี�ใชี�บ่งค่บ

ก่บกฎหมี�ยทั่่�งสีองฉบ่บจำำ�นวน 5 ฉบ่บ

ในส่วนมิติด้านอุตสาหกรรม UN Regulations 

จำะนำ�มี�ใชี�อ��งอิงในก�ร้กำ�หนดมี�ต่ร้ฐ�นอุต่สี�หกร้ร้มี

ในก�ร้ผู้ลิต่ นำ�เข�� และสี่งออกทั่ี�เกี�ยวข�องก่บย�นยนต่์ 

ซึ่่�งหล่กเกณฑ์์ต่่�งๆ จำะอย่้ภ�ยใต่� พ.ร้.บ. มี�ต่ร้ฐ�น

ผู้ลิต่ภ่ณฑ์์อุต่สี�หกร้ร้มี พ.ศ. 2511 โดยจำะแบ่ง

เครื้�องหมี�ยมี�ต่ร้ฐ�นสีำ�หร่้บแสีดงก่บผู้ลิต่ภ่ณฑ์์

อุต่สี�หกร้ร้มีทั่ี�สีำ�ค่ญออกเปี็น 2 ปีร้ะเภทั่ ได�แก่

1 )  เคร่�องหมายมาตรฐานทั�วไป  เ ป็ีน

เคร้ื�องหมี�ยร่้บร้องคุณภ�พทีั่�ผู้้�ผู้ลิต่สี�มี�ร้ถยื�นขอก�ร้

ร่้บร้องคุณภ�พโดยสีม่ีคร้ใจำ เพื�อร่้บก�ร้ต่ร้วจำสีอบ และ

พ่ฒน�คุณภ�พก�ร้ผู้ลิต่ให�เปี็นไปีต่�มีเกณฑ์์กำ�หนด

ของ สีมีอ.

2 )  เคร่�องหมายมาตรฐานบังคับ  เ ป็ีน

เครื้�องหมี�ยร้่บร้องคุณภ�พทีั่�กฎหมี�ยกำ�หนดให�ต่�อง

เปี็นไปีต่�มีมี�ต่ร้ฐ�นซึ่่�งผู้้�ผู้ลิต่ ผู้้�นำ�เข�� และผู้้�จำำ�หน่�ย 

จำะสี�มี�ร้ถจำำ�หน่�ยได�เฉพ�ะสิีนค��ทั่ี�จำดทั่ะเบียน และมีี

เครื้�องหมี�ยมี�ต่ร้ฐ�นผู้ลิต่ภ่ณฑ์์อุต่สี�หกร้ร้มี (มีอก.) 

ต่ิดทั่ี�สีินค��เทั่่�น่�น

ทั่่�งนี� สีมีอ. ได�นำ� UN Regulations มี�ใชี�อ��งอิง



9ฉบับที่ 185 กุมภาพันธ์ 2565

ก่บก�ร้กำ�หนดมี�ต่ร้ฐ�นผู้ลิต่ภ่ณฑ์์อุต่สี�หกร้ร้มี โดย

แบ่งเปี็นกร้ณีมี�ต่ร้ฐ�นบ่งค่บจำำ�นวน 7 ฉบ่บ และกร้ณี

มี�ต่ร้ฐ�นท่ั่�วไปีอีก 25 ฉบ่บ ด่งน่�น ห�กพิจำ�ร้ณ�ถ่ง

สีภ�พบ่งค่บแล�ว ถือว่� สีมีอ. มีีก�ร้นำ� UN Regulations 

มี�ใชี�อย่�งจำร้ิงจำ่งเพียง 7 ฉบ่บ

จำ�กก�ร้ทั่บทั่วนกร้ณีศ่กษ�ของต่่�งปีร้ะเทั่ศ

ปีร้ะกอบก่บสีถ�นก�ร้ณ์ของปีร้ะเทั่ศไทั่ยในปีัจำจำุบ่นใน

ก�ร้นำ� UN Regulations มี�ใชี�อ��งอิงในก�ร้กำ�หนด

มี�ต่ร้ฐ�นภ�ยในปีร้ะเทั่ศ จำะพบชี่องว่�งของก�ร้กำ�หนด

มี�ต่ร้ฐ�นย�นพ�หนะของปีร้ะเทั่ศไทั่ยว�่ย่งไมีค่ร้อบคลมุี

ถ่งมี�ต่ร้ฐ�นด��นคว�มีปีลอดภ่ยทั่ี�มีีคว�มีสีำ�ค่ญซึ่่�ง

ปีร้ะเทั่ศกร้ณศ่ีกษ�ท่ั่�งสี�มีปีร้ะเทั่ศต่�่งให�ก�ร้ร่้บร้องร้ว่มี

ก่น ด่งร้�ยละเอียดในร้้ปีทั่ี� 2

2.4 การจัดลำาดับความสำาคัญข้อง UN Regulations 

สำาหรับประเทศไทย

เมืี�อคณะผู้้�วิจำ่ยได�ทั่ร้�บถ่งภ�พร้วมีก�ร้นำ� UN 

Regulations มี�ใชี�อ��งอิงในปีร้ะเทั่ศไทั่ยแล�ว ข่�นต่่อไปี

จำะดำ�เนนิก�ร้จำด่ลำ�ดบ่คว�มีสีำ�ค่ญของ UN Regulations 

ทั่ี�ปีร้ะเทั่ศไทั่ยควร้นำ�มี�ใชี�อ��งองิเพื�อให�ย�นพ�หนะทั่ี�ใชี�

ในปีร้ะเทั่ศ ร้วมีถ่งย�นพ�หนะทั่ี�ผู้ลิต่ นำ�เข�� หร้ือสี่งออก 

มีีคว�มีปีลอดภย่และเป็ีนไปีต่�มีมี�ต่ร้ฐ�นคว�มีปีลอดภ่ย

ข่�นต่ำ��ทั่ี�ปีร้ะเทั่ศต่�่งๆ อ��งอิง ทั่่�งนี� มีีปัีจำจำย่ในก�ร้จำด่ลำ�ด่บ

คว�มีสีำ�ค่ญทั่ี�จำะต่�องพิจำ�ร้ณ� ด่งต่�ร้�งทั่ี� 1

ร้ปที่ 2: ภาพรว่มการนำา UN Regulations ภายใต�คว่ามตกลงฯ 1958 มาใชื่�บังคับในประเทศไทยเปรียบเทียบกับกรณีศึกษา
ต่างประเทศ

หมายเหตัุ้: มาตั้รฐานที�ตั้ัวิอักษ์รตั้รง คือ UN Regulations ที�กรมการขนส่งทางบักนำามาใชื่้อ้างอิงแลั่้วิ มาตั้รฐานที�ตั้ัวิอักษ์รเอียง คือ  
UN Regulations ที�เป็นมาตั้รฐานผลั่ิตั้ภััณ์ฑ์อุตั้สาหกรรมมาตั้รฐานที�ขีดีเส้นใต้ั้ คือ UN Regulations ที�กรมการขนส่งทางบักนำามาใช้ื่อ้างอิง แต่ั้
สำานักงานมาตั้รฐานผลิั่ตั้ภััณ์ฑ์อุตั้สาหกรรมยังไม่ได้ีใช้ื่
ที�มา: รวิบัรวิมแลั่ะวิิเคราะห์โดียคณ์ะผ้้วิิจััย
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ตารางที่ 1: ปัจจัยในการจัดลำาดับคว่ามสำาคัญขีอง UN Regulations ที่ประเทศไทยจะต�องพิจารณา

* Global NCAP, Fleet Safety Guidelines and Safer Car Purchasing Policy 2018-2019, accessed from https://static1.
squarespace.com/static/5fb4ea8933ae6c208c3dac41/t/6061a7bf2d74614665bd1593/1617012672072/Global-NCAP-Fleet-
Safety-Guide-2018_2019_Passenger-Cars.pdf
ที�มา: รวิบัรวิมแลั่ะวิิเคราะห์โดียคณ์ะผ้้วิิจััย
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2.5 การจัดทำาแผนการจัดลำาดับความสำาคัญข้อง UN 

Regulations เพ่�อการยกระดบัมาตรฐานยานพาหนะ

ข้องประเทศไทย

จำ�กปัีจำจำ่ยต่่�งๆ ทั่ี�ได�กล่�วไปีข��งต่�น ปีร้ะกอบ

ก่บภ�พร้วมีก�ร้นำ� UN Regulations มี�ใชี�บ่งค่บใน

ปีจัำจำบุ่นของปีร้ะเทั่ศไทั่ย คณะผู้้�วิจำย่ได�ดำ�เนนิก�ร้จำด่กลุม่ี 

UN Regulations ด��นคว�มีปีลอดภ่ยทั่ี�มีีคว�มีสีำ�ค่ญซึ่่�ง

ปีร้ะเทั่ศไทั่ยจำะต่�องยกร้ะด่บ โดยแบง่เปีน็ 3 กลุ่มีด่งต่อ่ไปี

นี� และมีีร้�ยละเอียดแผู้นดำ�เนินก�ร้ด่งต่�ร้�งทั่ี� 2

ตารางที่ 2: แผู้นการจัดลำาดับคว่ามสำาคัญขีอง UN Regulations เพ่่อการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะขีองประเทศไทย

ที�มา: รวิบัรวิมแลั่ะวิิเคราะห์โดียคณ์ะผ้้วิิจััย

• กลุ่มีทั่ี� 1: UN Regulations ทั่ี�ปีร้ะเทั่ศไทั่ยย่ง

ไมีใ่ห�ก�ร้ร่้บร้อง แต่มี่ีก�ร้นำ�มี�ใชี�กำ�หนดเปีน็ 

มีอก. แล�ว

• กลุ่มีทั่ี� 2: UN Regulations ทั่ี�ปีร้ะเทั่ศไทั่ยย่ง

ไมี่ให�ก�ร้ร้่บร้อง แต่่มีีแผู้นก�ร้ร่้บร้องภ�ยใต่� 

APMRA

• กลุ่มีทั่ี� 3: UN Regulations ทั่ี�ปีร้ะเทั่ศไทั่ยย่ง

ไมี่ให�ก�ร้ร้่บร้องทั่ี�เหลืออย้่

นอกจำ�กนี� คณะผู้้�วิจ่ำยเห็นว่�ปีร้ะเทั่ศไทั่ยควร้
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ให�คว�มีสีำ�ค่ญก่บก�ร้ยกร้ะด่บมี�ต่ร้ฐ�นย�นพ�หนะ 

ของร้ถจ่ำกร้ย�นยนต์่เป็ีนก�ร้เฉพ�ะ เนื�องจำ�กข�อม้ีลทั่�ง

สีถิติ่พบว่� อุบ่ติ่เหตุ่ส่ีวนใหญ่เกิดข่�นก่บร้ถจ่ำกร้ย�นยนต์่

มี�กถ่งร้�อยละ 70 ด่งน่�น เพื�อยกร้ะด่บมี�ต่ร้ฐ�นของร้ถ

จ่ำกร้ย�นยนต์่ให�สีอดคล�องก่บสี�กล หน่วยง�นทีั่�เกี�ยวข�อง

จ่ำงควร้ให�คว�มีสีำ�ค่ญก่บ UN Regulations ด่งต่่อไปีนี�

• ร้ะยะทีั่� 1 ปีร้ะกอบด�วยร้ะบบเบร้ก = R78, 

อุปีกร้ณ์สี่องสีว่�ง = R45, อุปีกร้ณ์มีองด��น

หน�� = R46, ล�อย�ง = R75 และพน่กพิงศีร้ษะ 

= R25 (มีี 3 ล�อข่�นไปี)

• ร้ะยะทั่ี� 2 ปีร้ะกอบด�วยมีลพษิทั่�งเสียีง = R40

• ร้ะยะทีั่� 3 ปีร้ะกอบด�วยอปุีกร้ณส์ีอ่งสีว�่ง = R6, 

R7, R19, R38, R50, R56, R72, R87, R98 

และร้ะบบเบร้ก = R90

3. แนว่ทางการยกระดับมาตรฐานการตรว่จสภาพรถ
ขีองประเทศไทย

3.1 ความตกลงระหว่างประเทศท่�เก่�ยวข้้องกับ

มาตรฐานการตรวจสภัาพรถ

คว�มีต่กลงร้ะหว่�งปีร้ะเทั่ศทีั่�เกี�ยวข�องก่บก�ร้

ต่ร้วจำสีภ�พร้ถ ได�แก่ Agreement on Periodic Technical 

Inspection 1997 (คว�มีต่กลงฯ 1997) จ่ำดทั่ำ�ข่�นเมืี�อ 13 

พฤศจิำก�ยน พ.ศ. 2540 ในทีั่�ปีร้ะชุีมีร้ะด่บภ้มิีภ�คของ 

UNECE ด��นก�ร้ขนส่ีงและสิี�งแวดล�อมี โดยปัีจำจุำบ่นมีี

ปีร้ะเทั่ศทีั่�ลงน�มีในคว�มีต่กลงฯ 1997 แล�วจำำ�นวน 16 

ปีร้ะเทั่ศ และมีีปีร้ะเทั่ศทีั่�ย่งร้อก�ร้ให�ส่ีต่ย�บ่นอีก 16 

ปีร้ะเทั่ศ เช่ีน ปีร้ะเทั่ศฝร่้�งเศสี ปีร้ะเทั่ศเยอร้มีนี และสีหร้�ชี

อ�ณ�จ่ำกร้ เป็ีนต่�น

คว�มีต่กลงฯ 1997 มีีว่ต่ถุปีร้ะสีงค์ร้่วมีก่นคือ 

คว�มีต่ร้ะหนก่ถง่ก�ร้เพิ�มีข่�นของก�ร้จำร้�จำร้บนทั่�องถนน

และก�ร้เพิ�มีข่�นของอ่นต่ร้�ยซึ่่�งก่อให�เกิดปีัญห�ด��น

คว�มีปีลอดภย่และสีิ�งแวดล�อมีทั่ี�มีีล่กษณะและคว�มีร้��ย

แร้งคล��ยคล่งก่นในปีร้ะเทั่ศภ�คี จำง่ต่�องก�ร้ทั่ี�จำะสีร้��งกฎ

ทั่ี�เท่ั่�เทีั่ยมีก่นมี�กข่�นโดยปีร่้บให�เข��ก่บคว�มีก��วหน��

ทั่�งเทั่คนิคทั่ี�เกี�ยวก่บก�ร้ควบคุมีก�ร้จำร้�จำร้บนทั่�อง

ถนนร้ะหว่�งปีร้ะเทั่ศ และเพื�อให�มี่�นใจำถ่งคว�มีปีลอดภ่ย

และก�ร้ปีกปี้องสิี�งแวดล�อมี ทั่่�งย่งต่�องก�ร้ทีั่�จำะกำ�หนด

เงื�อนไขร้่วมีกน่ในก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พร้ถต่�มีร้ะยะ (Periodic 

Inspection) เพื�อก�ร้ปีฏิิบต่่ติ่�มีและให�ได�ร่้บก�ร้ร่้บร้องใน

ปีร้ะเทั่ศของปีร้ะเทั่ศภ�คี

คว�มีต่กลงฉบ่บนี�ย่งให�เปี็นกร้อบทั่�งกฎหมี�ย

และข่�นต่อนสีำ�หร้่บก�ร้นำ� UN Rules มี�ใชี�สีำ�หร้่บก�ร้

ต่ร้วจำสีภ�พร้ถต่�มีร้ะยะของย�นยนต่์ทั่ี�ใชี�ง�นอย้่ และ

ร่้บร้องก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พร้ถต่�มีร้ะยะเพื�อก�ร้ยอมีร่้บร้่วมี

ก่นของปีร้ะเทั่ศภ�คีสีมี�ชีิก นอกจำ�กนี� ย่งเปี็นแนวทั่�ง

สีำ�หร่้บก�ร้ทั่ดสีอบสีิ�งอำ�นวยคว�มีสีะดวกและอุปีกร้ณ์

ก�ร้ฝึกอบร้มี และก�ร้ร่้บร้องผู้้�ต่ร้วจำสีอบ ต่ลอดจำนก�ร้

ควบคุมีคุณภ�พสีำ�หร้่บก�ร้กำ�ก่บด้แลของศ้นย์ทั่ดสีอบ

ทั่ี�ได�ร้่บอนุญ�ต่อีกด�วย

ในสี่วนของ UN Rules สีำ�หร้่บก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พ

ร้ถต่�มีร้ะยะ ได�ร่้บก�ร้พ่ฒน�ด�วยคว�มีเชีี�ยวชี�ญด��น

เทั่คนิคของผู้้�เข��ร้่วมี WP.29 และคณะกร้ร้มีก�ร้ต่ร้วจำ

สีอบย�นยนต่์ร้ะหว่�งปีร้ะเทั่ศ (the International Motor 

Vehicle Inspection Committee: CITA) โดยภ�ยใต่�คว�มี

ต่กลงนี�มีี UN Rules แนบทั่��ยจำำ�นวนทั่่�งสีิ�น 4 ร้�ยก�ร้

ปีร้ะกอบด�วย

• Rule No. 1: ก�ร้ปีกปี้องสีิ�งแวดล�อมี

• Rule No. 2: ข�อกำ�หนดทีั่�เหมีือนก่นสีำ�หร่้บ

ก�ร้ต่ร้วจำสีอบทั่�งเทั่คนิคของล�อร้ถต่�มีร้ะยะ

โดยคำ�น่งถ่งคว�มีสีมีควร้ในก�ร้เดินร้ถ

• Rule No. 3: ก�ร้ต่ร้วจำสีอบทั่�งเทั่คนิคเปี็น

ร้ะยะของย�นพ�หนะทีั่�ใชี�ก๊�ซึ่ธร้ร้มีชี�ติ่อ่ด 

(CNG) ก๊�ซึ่ปีิโต่ร้เลียมีเหลว (LPG) และ/หร้ือ
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ก�๊ซึ่ธร้ร้มีชี�ติ่เหลว (LNG) ในร้ะบบขบ่เคลื�อน

• Rule No. 4: ข�อกำ�หนดทีั่�เหมืีอนก่นสีำ�หร่้บ

ก�ร้ต่ร้วจำสีอบทั่�งเทั่คนิคเป็ีนร้ะยะของย�น

พ�หนะทั่ี�ติ่ดต่่�งร้ะบบขบ่เคลื�อนด�วยไฟฟ้�หร้อื

ไฮบร้ิดโดยคำ�น่งถ่งคว�มีสี�มี�ร้ถในก�ร้ข่บขี�

ทั่่�งนี� UN Rules No.2 ภ�ยใต่�คว�มีต่กลงฯ 1997 

ได�กล�ยเป็ีนหล่กก�ร้และแนวทั่�งปีฏิิบ่ติ่ของสีหภ�พ

ยุโร้ปีด่งปีร้�กฏิใน Directive 2014/45/EU on Periodic 

ตารางที่ 3: กำาหนดระยะเว่ลาการตรว่จสภาพรถตามระยะภายใต� Directive 2014/45/EU

ที�มา: Directive 2014/45/EU, accessed from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0045 

Roadworthiness Tests โดยมีีก�ร้กำ�หนดร้�ยละเอียด

เกี�ยวก่บร้ะยะเวล�ก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พร้ถต่�มีร้ะยะ ด่งต่�ร้�ง

ทั่ี� 3

อย่�งไร้ก็ต่�มี จำ�กทั่ี�กล่�วไปีข��งต่�น คว�มี 

ต่กลงฯ 1997 น่�นมีีปีร้ะเทั่ศทีั่�ลงน�มีเพียง 16 ปีร้ะเทั่ศ

ภ�คี ขณะทีั่�ปีร้ะเทั่ศสี่วนใหญ่ต่่�งมีีก�ร้กำ�หนดร้ะยะ

เวล�ก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พร้ถต่�มีร้ะยะต่�มีแนวทั่�งของต่นเอง  

โดยสี�มี�ร้ถสีรุ้ปีได�ด่งต่�ร้�งทั่ี� 4
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3.2 มาตรฐานการตรวจสภัาพรถข้องประเทศไทย

ในปัจจุบัน

กฎหมายที่่�เก่�ยวข้้องกับการตรวจสภาพตามระยะ (Periodic 

Inspection)

ก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พย�นพ�หนะต่�มีร้ะยะเป็ีนก�ร้

ต่ร้วจำสีอบสีภ�พต่่วร้ถให�มีีคว�มีปีลอดภ่ยในก�ร้ใชี�ง�น 

และมีีก�ร้บำ�รุ้งร่้กษ�สีภ�พต่ว่ร้ถให�มีีคว�มีมี่�นคงแขง็แร้ง

อย้่เสีมีอ ฉะน่�นร้ถทั่ี�จำดทั่ะเบียนต่�มีพร้ะร้�ชีบ่ญญ่ต่ิก�ร้

ขนสีง่ทั่�งบก พ.ศ. 2522 และต่�มีพร้ะร้�ชีบ่ญญติ่่ร้ถยนต่์ 

พ.ศ. 2522 ร้วมีถ่งร้ถทั่ี�จำะนำ�มี�ใชี�ในก�ร้ขนสี่งต่�มีพร้ะ

ร้�ชีบ่ญญ่ติ่ก�ร้ขนส่ีงทั่�งบก พ.ศ. 2522 หรื้อนำ�มี�จำด

ทั่ะเบยีนต่�มีพร้ะร้�ชีบ่ญญ่ติ่ร้ถยนต์่ พ.ศ. 2522 จำะต่�องมีี

สีภ�พมี่�นคง แขง็แร้ง มีีล่กษณะ ขน�ด และเครื้�องอปุีกร้ณ์

สี่วนควบของร้ถ ถ้กต่�องต่�มีทั่ี�กำ�หนดไว�ในกฎกร้ะทั่ร้วง 

โดยมีีก�ร้กำ�หนดร้ะยะเวล�ของร้ถทั่ี�ต่�องต่ร้วจำสีภ�พร้ถ

กอ่นเสียีภ�ษีปีร้ะจำำ�ปีีให�เป็ีนไปีต่�มีปีร้ะก�ศน�ยทั่ะเบียน

ทั่่�วร้�ชีอ�ณ�จำ่กร้ เร้ื�อง ให�เจำ��ของร้ถทั่ี�จำะเสีียภ�ษีปีร้ะจำำ�

ปีีนำ�ร้ถไปีต่ร้วจำสีภ�พ ซึ่่�งมีีร้�ยละเอียดด่งต่�ร้�งทั่ี� 5

กฎหมายที่่�เก่�ยวข้้องกับการตรวจสภาพรถข้ณะใช้้งาน 

(Roadside Inspection)

แมี�ว�่จำะมีีมี�ต่ร้ก�ร้ก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พร้ถต่�มีร้ะยะ

ทั่ี�ทั่ำ�ให�เกิดก�ร้ต่ร้วจำคว�มีพร้�อมีของย�นพ�หนะในก�ร้

ข่บขี�บนทั่�องถนน (Roadworthiness) แต่่เนื�องด�วยก�ร้

ต่ร้วจำสีภ�พต่�มีร้ะยะน่�นกำ�หนดให�ต่ร้วจำเพยีงปีีละ 1 คร่้�ง

เมืี�อมีีอ�ยุก�ร้ใชี�ง�นเข��ต่�มีเกณฑ์์ทั่ี�จำะต่�องต่ร้วจำสีำ�หร่้บ

ร้ถต่�มีกฎหมี�ยว่�ด�วยร้ถยนต่์ ร้วมีถ่งอย่�งมี�กทั่ี�สีุด

ปีีละ 2 คร้่�งสีำ�หร้่บร้ถต่�มีกฎหมี�ยว่�ด�วยก�ร้ขนสี่งทั่�ง

บก แต่่ภ�ยในร้ะยะเวล� 1 ปีี ร้ถทั่ี�ผู้่�นก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พ

ร้ถต่�มีร้ะยะแล�ว เมีื�อมีีก�ร้ใชี�ง�นไปีอ�จำเกิดคว�มีชีำ�รุ้ด

ตารางที่ 5: รายละเอียดการตรว่จสภาพรถตามระยะภายใต�กฎหมายว่่าด�ว่ยรถยนต์ และกฎหมายว่่าด�ว่ยการขีนส่งทางบก

หมายเหตัุ้: นำาเสนอเฉพื่าะประเภัทรถที�มีการจัดีทะเบัียนแลั่ะมีการใชื่้งานเป็นจัำานวินมากเท่านั�น
ที�มา: รวิบัรวิมแลั่ะวิิเคราะห์โดียคณ์ะผ้้วิิจััย
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หร้ือบกพร้่องข่�น ด่งน่�น จำ่งมีีมี�ต่ร้ก�ร้ในก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พ

ร้ถขณะใชี�ง�นข่�น เพื�อให�เจำ��หน��ทีั่�มีีอำ�น�จำในก�ร้เร้ียก

ต่ร้วจำร้ถทั่ี�มีีล่กษณะชีำ�รุ้ดหร้ือบกพร้่อง ซึ่่�งอ�จำจำะก่อให�

เกิดอ่นต่ร้�ยได� ทั่่�งนี� ก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พร้ถขณะใชี�ง�นจำะมีี

กฎหมี�ยทั่ี�เกี�ยวข�อง ได�แก ่พ.ร้.บ. ก�ร้ขนสีง่ทั่�งบก พ.ศ. 

2522 พ.ร้.บ. ร้ถยนต่์ พ.ศ. 2522 และ พ.ร้.บ. จำร้�จำร้ทั่�ง

บก พ.ศ. 2522 ซึ่่�งกฎหมี�ยทั่่�งสี�มีฉบ่บจำะให�อำ�น�จำแก่

ผู้้�ต่ร้วจำก�ร้ขนสี่งทั่�งบก น�ยทั่ะเบียน หร้ือเจำ��พน่กง�น

จำร้�จำร้ แล�วแต่่กร้ณี ในก�ร้เร้ียกต่ร้วจำร้ถทั่ี�มีีล่กษณะไมี่

ถ้กต่�องต่�มีกฎหมี�ย ทั่่�งนี� มี�ต่ร้ฐ�นทีั่�ใชี�ในก�ร้ต่ร้วจำ

สีภ�พ ปีร้ะกอบด�วย

• ก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พร้ถทั่ี�มีีสีภ�พไมี่มี่�นคงแข็งแร้ง 

หร้ืออ�จำเกิดอ่นต่ร้�ย หรื้อมีีเครื้�องอุปีกร้ณ์

หร้ือสี่วนควบไมี่คร้บถ�วน หร้ือไมี่ถ้กต่�องต่�มี

ทีั่�กำ�หนด ซึ่่�งก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พในสี่วนนี� ทั่่�ง 

ขบ. และสีำ�น่กง�นต่ำ�ร้วจำแห่งชี�ต่ิจำะใชี�ก�ร้

ต่ร้วจำพินิจำด�วยสี�ยต่�เปี็นหล่ก กล่�วคือ ใน

ก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พร้ถขณะใชี�ง�นจำะใชี�ก�ร้สีง่เกต่

สีภ�พร้ถโดยร้วมีด�วยสี�ยต่� โดยมิีได�ใชี�เครื้�อง

มีอือุปีกร้ณ์ในก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พ แต่เ่มืี�อพจิำ�ร้ณ�

แล�วเห็นว่�มีีสีภ�พไมี่มี่�นคงแข็งแร้ง หร้ือมีี

เครื้�องมีืออุปีกร้ณ์ส่ีวนควบไมี่คร้บถ�วนต่�มีทั่ี�

กำ�หนด ก็จำะดำ�เนินก�ร้ส่ี�งให�นำ�ร้ถไปีต่ร้วจำ

สีภ�พและซึ่่อมีแซึ่มีต่่อไปี

• ก�ร้ต่ร้วจำมีลพิษ โดยพบว่�ท่ั่�ง ขบ. และ

สีำ�น่กง�นต่ำ�ร้วจำแห่งชี�ต่ิจำะมีีก�ร้ใชี�เครื้�อง

มีืออุปีกร้ณ์ในก�ร้ต่ร้วจำ ซึ่่�งในส่ีวนนี�จำะกล่�ว

ถ่งกร้ณีก�ร้ต่ร้วจำคว่นดำ� ทั่่�งนี� มี�ต่ร้ฐ�น

และวิธีก�ร้ต่ร้วจำว่ดค่�คว่นดำ�จำะอ��งอิงจำ�ก

หล่กเกณฑ์์ทั่ี�กร้ะทั่ร้วงทั่ร่้พย�กร้ธร้ร้มีชี�ติ่

และสีิ�งแวดล�อมีกำ�หนด ด่งน่�น จำ่งกล่�วได�ว่�

มี�ต่ร้ฐ�นสีำ�หร่้บก�ร้ต่ร้วจำมีลพิษของทั่่�ง 2 

หน่วยง�นอ��งอิงและใชี�หล่กเกณฑ์์เดียวก่น 

อย่�งไร้ก็ต่�มี ย่งพบปีัญห�ทีั่�เกิดข่�นจำ�กก�ร้

ปีฏิิบ่ต่ิง�นจำร้ิง เนื�องจำ�กเครื้�องมีืออุปีกร้ณ์

ต่ร้วจำว่ดทั่ี�ข�ดคว�มีเทั่ี�ยงต่ร้ง

3.3 สภัาพปัญหาท่�เกิดข้้�นกับการตรวจสภัาพรถใน

ปัจจุบัน

แมี�ปีร้ะเทั่ศไทั่ยจำะมีีก�ร้กำ�หนดหล่กเกณฑ์์และ

กลไกในก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พร้ถคร้อบคลุมีท่ั่�งมีิต่ิก�ร้ต่ร้วจำ

สีภ�พร้ถต่�มีร้ะยะ และก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พร้ถขณะใชี�ง�น 

แต่่พบว่�ในทั่�งปีฏิิบ่ต่ิกล่บมีีปีัญห�และข�อต่ิดข่ดบ�ง

ปีร้ะก�ร้ทีั่�ทั่ำ�ให�ก�ร้ต่ร้วจำสีภ�พร้ถของปีร้ะเทั่ศไทั่ยยง่ไมี่

สี�มี�ร้ถดำ�เนินก�ร้ได�เต่็มีปีร้ะสีทิั่ธภิ�พ คณะผู้้�วจิำ่ยจำ่งได�

ดำ�เนินก�ร้ส่ีมีภ�ษณ์หน่วยง�นทีั่�เกี�ยวข�องก่บก�ร้ต่ร้วจำ

สีภ�พร้ถทั่่�งหน่วยง�นภ�คร่้ฐและผู้้�แทั่นภ�คเอกชีน ซึ่่�ง

สี�มี�ร้ถสีรุ้ปีปีร้ะเด็นปีัญห�ได�ด่งต่�ร้�งทั่ี� 6

4. ขี�อเสนอแนะเชื่ิงนโยบาย

4.1 ข้อ้เสนอแนะแนวทางการยกระดบัมาตรฐานยาน

พาหนะสำาหรับประเทศไทย

ประเด็็นการยกระด็ับมาตรฐานยานพาหนะข้องประเที่ศไที่ย

จำ�กก�ร้ศ่กษ�มี�ต่ร้ฐ�นย�นพ�หนะภ�ยใต่�คว�มี

ต่กลงฯ 1958 ปีร้ะกอบก่บกร้ณีศก่ษ�เปีรี้ยบเทั่ยีบก�ร้นำ� 

UN Regulations ภ�ยใต่�คว�มีต่กลงฯ 1958 มี�ใชี�อ��งอิง

ในปีร้ะเทั่ศเยอร้มีนี ปีร้ะเทั่ศออสีเต่ร้เลีย และปีร้ะเทั่ศ

มี�เลเซีึ่ย ทั่ำ�ให�สี�มี�ร้ถร้วบร้วมี UN Regulations 

ด��นคว�มีปีลอดภ่ยทั่ี�มีีคว�มีสีำ�ค่ญซึ่่�งกร้ณีศ่กษ�ทั่่�ง 

3 ปีร้ะเทั่ศใชี�ร้่วมีก่น โดยเมืี�อพิจำ�ร้ณ�เปีร้ียบเทั่ียบก่บ

ก�ร้นำ� UN Regulations มี�ใชี�ในปีร้ะเทั่ศไทั่ยแล�วพบ

ว่� ย่งมีี UN Regulations อีกหล�ยข�อซึ่่�งมีีคว�มีสีำ�ค่ญ

แต่่ปีร้ะเทั่ศไทั่ยย่งมิีได�นำ�มี�ใชี� ด่งน่�น คณะผู้้�วิจำ่ยจำ่งได�
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วเิคร้�ะห์และจ่ำดกลุ่มี UN Regulations โดยคำ�นง่ถ่งปัีจำจำย่

ต่�่งๆ และนำ�ไปีส่้ีก�ร้จำด่ทั่ำ�แผู้นในก�ร้ยกร้ะด่บมี�ต่ร้ฐ�น

ย�นพ�หนะของปีร้ะเทั่ศไทั่ยให�มีีคว�มีท่ั่ดเทั่ยีมีก่บน�น�

ปีร้ะเทั่ศด่งต่�ร้�งทีั่� 2 ซึ่่�งหน่วยง�นทั่ี�เกี�ยวข�องต่�่งๆ ควร้

ว�งแผู้นและดำ�เนินก�ร้ร้่วมีก่น

ประเด็็นแนวที่างการปฏิิบัติตามความตกลงฯ 1958 สำาหรับ

ประเที่ศไที่ย

ประการท่�หน้�ง การกำาหนดกลไกการแต่งตั�ง

หน่วยงานผ้้ให้บริการทางเทคนิค (Technical Services) 

ข้องประเทศไทย โดยให� ขบ. ทั่ำ�หน��ทีั่�เป็ีนหน่วยง�น

ตารางที่ 6: สภาพปัญหาที่เกิดขี้�นกับการตรว่จสภาพรถในปัจจุบันขีองประเทศไทย

ที�มา: รวิบัรวิมแลั่ะวิิเคราะห์โดียคณ์ะผ้้วิิจััย
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ที�มา: วิิเคราะห์โดียคณ์ะผ้้วิิจััย
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