
ทศวรรษแหง่ความปลอดภัยทางถนน
แผนโลก

(Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2021-2030)





แผนระดับโลก (Global Plan) นี้จัดทําขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกและ

คณะกรรมาธิการระดับภมิูภาคของสหประชาชาติ โดยได้รับความรว่มมือ 

จากองค์กรภาคีในเครือข่ายความร่วมมือความปลอดภัยทางถนนของ

สหประชาชาติ (UN Road Safety Collaboration) และผูมี้สว่นได้สว่นเสยี  

เพื่อใช้เป็นเอกสารแนวทางปฏิบัติท่ีสนับสนุนการดําเนินการตามกรอบ

ทศวรรษแหง่ความปลอดภัยทางถนน 2021-2030 (Decade of Action 

2021-2030)
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แผนโลก
ทศวรรษแหง่ความปลอดภัยทางถนน

2021-2030

แผนโลกฯน้�อธิบิายถึงสิิ่�งท่�จำำาเปน็ในการดำาเนนิการเพื่่�อบรรลเุปา้หมาย 
และเรย่กรอ้งใหร้ฐับาล และภาค่เครอ่ข่า่ยทั�วโลกดำาเนนิงานตามแนวทางข่อง

การสัญัจรหลายรูปแบบ
การวางแผนการใช้้ที่่�ดิิน

และผงัเมือืง

โครงสัรา้งพื้ื�นฐาน
ของถนนปลอดิภััย

ยานพื้าหนะ
ปลอดิภััย

การใช้ถ้นนปลอดิภััย การตอบสันอง
หลังเกิดิอุบติัเหตุ

เงินทุี่น

กรอบกฎหมืายและ
การบงัคับใช้ก้ฏหมืาย

มืิติที่างเพื้ศ

การจัดิการความืเรว็

การใช้เ้ที่คโนโลย่

การพื้ฒันาศกัยภัาพื้

มืุ�งเน้นประเที่ศ
รายได้ิตำาและปานกลาง

ผู้มหีน้าทีด่ำาเนินการกลวิธดีำาเนินการ

สิ่ งท
ีจ่ำา

เป็
นต้

อง
ดำา

เนิ
นก

าร

ภัาคประช้าสังัคมื

รฐับาล

กองที่นุต�างๆ

ภัาคเอกช้น

หน�วยงาน
สัหประช้าช้าติ

ข่อ้มติสิ่มชัชาใหญ่แ่หง่สิ่หประชาชาติท่� 74/299 ได้ประกาศให้
ปีี 2021-2030 เปน็ทศวรรษแหง่ความปลอดภััยทางถนน 
โดยกำาหนดเปา้หมายท่�จำะลดจำำานวนผู้้เ้สิ่ย่ชวิ่ตและบาดเจ็ำบจำากอุบติัเหตทุางถนน

อย่า่งน้อย่
ร้อ้ย่ละ ภายในชว่งเวลา

ดังกล่าว

วิิถีแ้ห่ง่ร้ะบบที่้�ปีลอดภััย่

ด้รายละเอ่ยดเพื่ิม่เติมได้ท่่
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ความปลอดภัยทางถนน – มุง่หน้าไปทางไหน 

ความปลอดภัยทางถนนอยูใ่นชว่งหวัเลี�ยวหัวต่อ 

บทนํ า

ในแต่ละปี อุบัติเหตุทางถนนทั�วโลกเป็นสาเหตุที�คร่าชีวิตผู้คนเกือบ  

1.3 ล้านราย แม้ว่าเป็นการเสียชีวิตที�ป้องกันได้ และทําให้มีผู้บาดเจ็บ 

ทั�วโลกประมาณ 50 ล้านราย อุบติัเหตุทางถนนยงัเปน็สาเหตกุารเสียชวิีต

ที�สําคัญที�สุดของเด็กและวัยหนุ่มสาวทั�วโลก หากไม่มีการแก้ไข คาดว่า 

ในทศวรรษหน้า อุบัติเหตุทางถนนจะทําให้มีผู้เสียชีวิตเพิ�มประมาณ  

13 ล้านรายและบาดเจ็บเพิ�มอีกประมาณ 500 ล้านราย และเปน็อุปสรรค

ต่อการพัฒนาอย่างยั�งยืน โดยเฉพาะในประเทศรายได้ต่าและปานกลาง 

ตัวเลขที�ยอมรับไมไ่ด้เหล่านี� (ทั�งจํานวนสัมบูรณ์และสัมพัทธ์) แทบไม่มกีาร

เปลี�ยนแปลงเลยในชว่ง 20 ปทีี�ผา่นมา ทั�งๆ ที�องค์การสหประชาชาติและ

หน่วยงาน/องค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนอื�นๆ ได้ร่วมกันทํางาน 

อยา่งหนกั

การเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาและความจําเป็นที�ต้อง

เรง่ดําเนนิการ รฐับาลจากทั�วโลกจึงได้รว่มกันประกาศ ทศวรรษที�สองแห่ง

ความปลอดภัยทางถนน 2021-2030 (Second Decade of Action for Road 

Safety 2021-2030) ตามข้อมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที� 74/299 โดย

มีการกําหนดเป้าหมายที�ชัดเจนเพื�อลดจํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจาก

อุบติัเหตุทางถนนอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ภายในชว่งระยะเวลาดังกล่าว

แผนโลกฯนี�ได้ระบุมาตรการต่างๆ ที�จําเป็นต้องดําเนินการ เพื�อบรรลุ 

เป้าหมาย โดยมุ่งเน้นไปที�ผู้กําหนดนโยบายระดับสูง และสนับสนุนให ้

ทั�วโลกนําแผนโลกฯนี�ไปใช้เป็นพิมพ์เขียวในการจัดทําแผนหรือเป้าหมาย

ระดับชาติและระดับท้องถิ�น ในขณะที�ทศวรรษที�สองแห่งความปลอดภัย

ทางถนนได้เริ�มขึ�น รฐับาลและผูม้สีว่นได้สว่นเสยีทั�วโลกต้องตัดสินใจว่าจะ

เลือก “ทําทกุอยา่งเหมอืนเดิมตามปกติ” (business as usual) แล้วหวังว่า

เพยีงพอแล้วที�จะลดจํานวนผูเ้สยีชวิีต หรอืจะลงมอืแก้ปญัหาอยา่งเด็ดเดี�ยว

และเด็ดขาด โดยใชเ้ครื�องมอืและความรู้ที�ได้รบัมาจากทศวรรษที�หนึ�งแหง่

ความปลอดภัยทางถนนเพื�อปรบัทิศทางการดําเนนิงานในทศวรรษที�สอง 

แผนโลกสําหรับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 2021-2030 นี� 

ไม่สามารถยอมรับแนวทางการ “ทําทุกอย่างเหมือนเดิมตามปกติ” และ

เรียกร้องให้รัฐบาลและผู้มีสว่นได้สว่นเสียทั�วโลกก้าวสูเ่ส้นทางใหม ่ ซึึ่�งให้

ความสําคัญกับแนวทางของวิถีแห่งระบบที�ปลอดภัย (Safe System 

Approach) และยึดมั�นในการดําเนินการตามแนวทางนี� ซึ่ึ�งบ่งชี�ว่าความ

ปลอดภัยทางถนนเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาอย่างยั�งยืน นอกจากนี�  

แผนโลกฯนี�เรียกรอ้งใหท้กุฝ่า่ยดําเนนิมาตรการต่าง ๆ  ซึ่ึ�งชว่ยใหโ้ลกบรรลุ

เป้าหมายลดจํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน 

รอ้ยละ 50 ก่อนสิ�นป ี2030
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โลกยงัคงมคีวามหวัง
ปจัจัยสําคัญหลายประการ อันนําไปสูโ่อกาสอันยิ�งใหญใ่นความก้าวหน้านั�น  

ประกอบไปด้วย การประกาศทศวรรษที�สองแห่งความปลอดภัยทางถนน 

โดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ การยืนยันความมุ่งมั�นทางการเมืองของ

ประเทศสมาชกิ และรากฐานที�แขง็แกรง่ของทศวรรษ ฯ แรกที�ผา่นมา ตลอดจน

ไปถึงการกําหนดความปลอดภัยทางถนนเป็นเป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืน 

(SDGs) ที� 3.6 และ 11.2 นอกจากนี� การประชุมรัฐมนตรีระดับโลก  

(Global Ministerial Conference) ที�ได้เกิดขึ�นไปแล้วถึง 3 ครั�ง โดยมกีาร

แต่งตั�งผูแ้ทนพเิศษด้านความปลอดภัยทางถนนโดยเลขาธกิารสหประชาชาติ 

และการก่อตั�งกองทนุความปลอดภัยทางถนนแหง่สหประชาชาติ (UN Road 

Safety Fund) แสดงให้เหน็ได้ชดัเจนว่าความปลอดภัยทางถนนได้รบัความ

สาํคัญเพิ�มขึ�นและมีกลไกใหมใ่นการสนบัสนนุต่างๆ เพิ�มขึ�นทั�วโลก

การบรรจุเป้าหมายความปลอดภัยทางถนนในเปา้หมายการพฒันาที�ยั�งยนื 

สะท้อนถึงความเห็นที�ตรงกันทั�วโลกว่า ในปัจจุบนั การเสียชีวิตและบาดเจ็บ

จากอุบติัเหตทุางถนนเปน็หนึ�งในภัยรา้ยแรงที�สดุต่อการพฒันาที�ยั�งยนืของ

นานาประเทศ นั�นหมายความว่าความปลอดภัยทางถนน จึงเปน็ เรื�องที�ไม่

สามารถยอมรับได้ เพียงเพื�อแลกกับการบรรลุความจําเป็นทางสังคมด้านอื�น ๆ

และความปลอดภัยทางถนนมใิชเ่ป็นประเด็นปัญหาเชงิเดี�ยว แต่เป็นปญัหา

ที�ต้องมีการบูรณาการเชิงนโยบาย เพื�อการแก้ไขร่วมกับปัญหาอื�นๆ เช่น 

ปัญหาสุขภาพเด็ก การรับมือการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความ 

เท่าเทียมทางเพศ และความเสมอภาค ที�ผา่นมาการระบาดของโรคโควิด 19  

ทั�วโลกทําใหเ้ราเหน็ว่าความจําเปน็ในการเดินทางจะมกีารเปลี�ยนแปลงใน

ทศวรรษหน้าอย่างแนน่อน ซึ่ึ�งจะผลักดันให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในระบบ

ขนส่ง ทั�งที�เราคาดการณ์ได้และไม่ได้ เพื�อให้แน่ใจว่าการเปลี�ยนแปลง 

เหล่านี�จะไมส่ง่ผลใหเ้กิดการบาดเจ็บหรอืเสยีชวิีต ต้องอาศยัการเฝ่า้ระวัง

และการปรับตัวใหเ้ขา้กับสถานการณ์อยา่งทันท่วงที

การปลกูฝ่งัใหค้วามปลอดภัยเป็นค่านยิมพื�นฐาน
การเปลี�ยนแปลงอยา่งต่อเนื�องของระบบการเดินทางและขนสง่ทั�วโลกทําให้

เกิดปญัหาท้าทายตามมามากมาย เช่นการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกและการ

เปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ มลภาวะทางอากาศ การพึ�งพาการใชเ้ชื�อเพลิง 

จํานวนผูป่้วยโรคไมติ่ดต่อเรื�อรงัที�เพิ�มขึ�น และความเสี�ยงการเสียชวิีตและ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี�เทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงอย่าง

รวดเรว็ ความหนาแนน่และจํานวนประชากรในเขตเมอืงที�เพิ�มขึ�น ปรมิาณ

การเดินทางด้วยยานพาหนะขนาดเล็กที�กําลังเพิ�มขึ�น และการใช้บริการ

ขนสง่รูปแบบต่างๆ แสดงใหเ้หน็ว่ามีความท้าทายที�รออยูเ่บื�องหนา้ 

อยา่งไรก็ตามระบบการขนสง่ที�เน้นความปลอดภัยเป็นหลักจะมปีระโยชน์

ต่อทั�งสุขภาพและสภาพแวดล้อม อันเป็นผลดีต่อการลดผลกระทบทาง

สังคมและเศรษฐกิจ ที�เกิดขึ�นจากความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน  

การส่งเสริมบทบาทของสตรีในระบบการเดินทางและขนส่ง การเน้นย้า

ประเด็นความปลอดภัยทางถนน จะทําใหเ้รื�องการเดินทางอย่างปลอดภัย

เปน็สทิธขิั�นพื�นฐานของทุกคน ซึึ่�งจะผลักดันให้ประเด็นความปลอดภัยทาง

ถนนเป็นปัญหาสําคัญระดับโลกและสร้างแรงกระตุ้นให้รฐับาล ภาคเอกชน 

และองค์กรระหว่างประเทศมคีวามมุง่มั�นเพิ�มขึ�นที�จะดําเนนิตามมาตรการ

ต่าง ๆ เพื�อลดการบาดเจ็บ และสญูเสียชวิีตจากอุบติัเหตทุางถนน

จากจํานวนผูเ้สยีชีวิตและบาดเจ็บจากอุบติัเหตทุางถนนที�ไมอ่าจยอมรับได้ 

จึงถึงเวลาแล้วที�จะลงมือปฏิบัติ เพื�อก้าวสูก่ารเริ�มทศวรรษใหมข่องความ

ปลอดภัยทางถนน ซึ่ึ�งจะสร้างแรงกระตุ้นสู่ประชาคมโลกที�เกี�ยวข้องกับ

ความปลอดภัยทางถนน และต่างมุง่มั�นดําเนินงานให้แตกต่างไปจากเดิม

ข้อมติสมัชชาใหญส่หประชาชาติท่ี 74/299 ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน 2021-2030 (Decade of Action for Road Safety 2021-2030)  
ซึ่ึ่งกําหนดเป้าหมายลดจํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

ภายใน
ชว่งระยะเวลาดังกล่าว

อยา่งน้อย
รอ้ยละ

ทศวรรษแหง่ความปลอดภัยทางถนน
แผนโลก

2021-2030
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9, 43, 2

วิสยัทัศน์สำาหรบัแผนระดับโลก 

ตอนท่ี  1

การเดินทางเป็นส่วนหนึ�งของการดําเนินชีวิตแต่ละวันของเรา ทันที 

ที�เราก้าวออกจากบ้าน เราก็เขา้สูร่ะบบการเดินทางที�พาเราไปยังที�ทํางาน

และโรงเรยีน พาเราไปซึ่ื�ออาหารและทํากิจกรรมต่างๆเพื�อดูแลครอบครวั 

รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที�มีความจําเป็นทางสังคม ระบบการเดินทาง 

มีอิทธิพลต่อความต้องการขั�นพื�นฐานของมนุษย์หลายด้าน ด้วยเหตุนี� 

ความปลอดภัยและความไม่ปลอดภัยจึงมีผลกระทบเป็นอยา่งมาก การจัดการ

ใหถ้นนมคีวามปลอดภัยและการสรา้งระบบการเดินทางที�สามารถตอบโจทย์

การสัญจรอย่างยั�งยืน จึงมีความสําคัญในการลดความยากจนและความ

เหลื�อมล้า เพิ�มโอกาสเขา้ถึงการจ้างงานและการศกึษา และบรรเทาผลกระทบ 

จากการเปลี�ยนสภาพภูมอิากาศ ในความเป็นจรงิ การเข้าถึง ความปลอดภัย

ของระบบการเดินทางและขนสง่อยา่งมปีระสิทธิภาพ จึงเป็นปจัจัยที�เกื�อหนนุ

การบรรลเุปา้หมายการพฒันาที�ยั�งยนืหลายประการ การมุ่งแก้ปญัหาความ

ปลอดภัยทางถนนเพียงเรื�องเดียวมีข้อจํากัดในแง่ของจํานวนผู้มีส่วนร่วม

และพลังสร้างการเปลี�ยนแปลง บ่อยครั�งที�ความปลอดภัยทางถนนกลับด ู

มคีวามสาํคัญนอ้ยกว่าความจําเปน็ด้านอื�น ๆ  ของสงัคม แต่หากทําใหส้งัคม

เห็นว่าความปลอดภัยทางถนนเป็นสิ�งจําเป็นที�สามารถเอื�อต่อการพัฒนา

สังคมในประเด็นอื�นๆ ตั�งแต่ประเด็นความเสมอภาคทางเพศไปจนถึงการ

พฒันาที�ยั�งยนืของสิ�งแวดล้อม ศกัยภาพการพฒันาความปลอดภัยทางถนน

จะเพิ�มขึ�นอยา่งเท่าทวีคณู

แผนโลกฯอธิบายถึงสิ�งจําเป็นที�ต้องดําเนินการเพื�อบรรลุเป้าหมายและเรียกร้องให้รัฐบาล
และภาคีเครอืขา่ยทั�วโลกดําเนนิการตามแนวทาง 

“วิถแีหง่ระบบที�ปลอดภัย” (Safe System Approach)
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แผนโลกฯนี�เป็นแผนสาํหรบัใคร
แผนโลกฯนี�มีความมุ่งหมายที�จะสร้างแรงบันดาลใจแก่รัฐบาล และ 

หนว่ยงานปกครองในระดับพื�นที� รวมไปถึงผูมี้สว่นได้สว่นเสยีอื�นๆ ที�สามารถ

ช่วยปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนให้ดีขึ�น (ได้แก่ ภาคประชาสังคม  

นกัวิชาการ ภาคเอกชน ผูใ้ห้ทุน ชุมชน ผูน้าํเยาวชน ตลอดจนผูม้สีว่นได้

สว่นเสียอื�นๆ) เพื�อให้ภาคีเหล่านี�รว่มจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติและ

ระดับพื�นที� และกําหนดเปา้หมายสาํหรับทศวรรษแหง่ความปลอดภัย 

การยดึหลักแนวทางวิถีแหง่ระบบที�ปลอดภัย
แนวทางวิถีแหง่ระบบที�ปลอดภัย (Safe System Approach) ซึึ่�งเปน็หัวใจ

หลักของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ระบุว่าการเดินทางและ 

การขนส่งเป็นระบบที�ซึ่ับซ้ึ่อนและความปลอดภัยถือเป็นรากฐานสาํคัญ 

และแนวทางฯนี� เนน้ยา้ว่า มนษุย์ ยานพาหนะ และโครงสร้างพื�นฐานของ

ถนน ต้องเกื�อหนุนกันเพื�อยกระดับความปลอดภัยให้สงูขึ�น ดังนั�น แนวทาง

วิถีแหง่ระบบที�ปลอดภัยจึงหมายถึง

■ ความสามารถของระบบในการคาดการณ์และรองรับความผิดพลาด 

ของมนุษย์

■ เน้นการออกแบบถนนและยานพาหนะแบบบูรณาการที�ช่วยลดแรง

ปะทะจากการชนใหน้อ้ยลงถึงระดับที�รา่ยกายมนุษย์รบัได้ เพื�อป้องกัน

การเสยีชวิีตหรอืบาดเจ็บรุนแรง

■ สร้างแรงจูงใจให้ผู้เกี�ยวข้องที�ออกแบบและบาํรุงรักษาถนน ผลิต 

ยานพาหนะ และบริหารแผนจัดการความปลอดภัยรับผิดชอบความ

ปลอดภัยรว่มกับผูใ้ชถ้นน ดังนั�น เมื�อเกิดอุบติัเหตรุถชน จะมกีารหาทาง

แก้ไขปญัหาของระบบรว่มกัน แทนที�จะโทษผู้ขบัขี�หรอืผู้ใชถ้นน 

■ มุ่งมั�นปรับปรุงถนนและยานพาหนะอย่างต่อเนื�องเพื�อให้ทั�งระบบมี

ความปลอดภัย มใิชเ่พียงแก้ปญัหาเฉพาะหน้าบริเวณสถานที�เกิดอุบติัเหตุ

หรอืในเหตกุารณ์ครั�งล่าสุด และ

■ ยดึมั�นในหลักคิดที�ว่าระบบการเดินทางไมค่วรมีผูเ้สียชวิีตหรือบาดเจ็บ

สาหสัแมแ้ต่คนเดียว และความปลอดภัยไมค่วรเปน็สิ�งต้องที�ยอมเสยีไป

เพื�อแลกกับประโยชนด้์านอื�น เชน่ การลดต้นทนุการขนสง่หรอืการขนสง่

ที�รวดเร็วขึ�น

ทศวรรษแหง่ความปลอดภัยทางถนน
แผนโลก

2021-2030
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ข้อเสนอแนะต่อไปนี�รวบรวมจากมาตรการและแนวทางปฏิบัติที�ดีที�สุด 

ที�ผา่นการพสิจูนแ์ล้วว่ามปีระสทิธผิลในการปอ้งกันการบาดเจ็บรุนแรงจาก

อุบัติเหตุทางถนน และเพื�อให้ข้อมูลเป็นภาพรวมเพื�อนาํไปใช้ในการ 

ดําเนินการและปรับปรุงระบบความปลอดภัย ขอ้เสนอแนะเหล่านี�มใิช่เป็น

ข้อกําหนด แต่เป็นข้อแนะนาํเพื�อเป็นแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศที�ปรับให้เข้ากับบริบทท้องถิ�นและ

เหมาะสมกับทรพัยากรและศักยภาพที�มอียู ่

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการดำาเนินการ

การสญัจรหลายรูปแบบและการวางแผนการใชที้�ดินและผงัเมอืง

ตอนท่ี  2

คาดการณไ์ว้ว่าก่อนสิ�นปี 2030 ประมาณร้อยละ 70 ของประชากรโลกจะ

อาศยัอยูใ่นเขตเมอืง ด้วยเหตนุี� ความต้องการในการใช้ระบบการเดินทาง

และขนสง่ในเขตเมอืงจะเพิ�มขึ�น จนเกินขดีความสามารถในการรองรบัระบบ

การเดินทางรูปแบบเดิมๆที�ผู้ใช้ถนนส่วนใหญ่พึ�งพาหนะส่วนตัว  

เชน่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ดังนั�น การลงทนุในระบบขนสง่สาธารณะ

เพื�อเอื�ออํานวยการเดินทางของประชากรจํานวนมหาศาลที�เพิ�มขึ�นเรื�อยๆ 

อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงเป็นหลักสาํคัญในการแก้ปัญหานี� 

ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจําทาง รถราง และรถไฟใน 

เขตเมือง สามารถบรรทุกผูโ้ดยสารจํานวนมากกว่ารถสว่นตัวและสว่นใหญ ่

มีค่าเดินทางที�ถูกกว่า ระบบขนส่งสาธารณะจึงลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุการ

ชนบนถนนและเป็นหัวใจหลักในปรับปรุงความปลอดภัยให้ดีขึ�น ซึึ่�งเป็น

ประเด็นที�เป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยนื SDG 11.2 เน้นความสาํคัญเป็นพเิศษ

การสัญจรหลายรูปแบบและการวางแผนการใช้ที�ดินและผังเมือง เป็น

ประเด็นสาํคัญที�ควรหยิบยกขึ�นพิจารณาเมื�อเริ�มดําเนินการตามวิถีแห่ง

ระบบที�ปลอดภัย แนวทางนี�กําหนดความสมดุลที�เหมาะที�สุด ระหว่างรูป

แบบการเดินทางที�ใช้เครื�องยนต์และไม่ใช้เครื�องยนต์ เพื�อให้เกิดความ

ปลอดภัยและการเขา้ถึงระบบการสัญจรได้อยา่งเสมอภาค โดยตอบสนอง

ความต้องการและความนิยมที�หลากหลายของประชาชนได้อีกด้วย  

การสัญจรหลายรูปแบบและการวางแผนการใช้ที�ดินและผังเมือง จึงควร 

ถูกปรับให้เข้ากับบริบทและสภาพภูมิอากาศท้องถิ�น การวางแผนการใช้

ที�ดินต้องคํานึงถึงการจัดการความต้องการของการเดินทาง รูปแบบการ 

เดินทางที�เลือกได้ และการจัดให้มีการเดินทางที�ปลอดภัยและตอบโจทย์

การพัฒนาอย่างยั�งยืนสําหรับทุกคน โดยเฉพาะรูปแบบการขนส่งที�ดีต่อ

สขุภาพและปลอดมลพิษที�สดุแต่กลับถกูละเลยมากที�สดุ นั�นคือ การเดินเท้า  
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การขี�จักรยาน และการขนส่งสาธารณะ ซึึ่�งควรมาพร้อมกับมาตรฐานความ

ปลอดภัยที�ชว่ยลดความเสี�ยงอุบัติเหตทุางถนนที�อาจะเกิดขึ�นได้ และต้อง

มีสมรรถนะความปลอดภัยสําหรับรูปแบบการเดินทาง ทุกสมรรถนะ  

ทกุการเดินทาง

ยกตัวอยา่ง การจัดใหมี้พื�นที�จอดรถจักรยานและพาหนะสว่นตัวบรเิวณใกล้

ป้ายรถโดยสารประจําทางและในสถานีรถไฟจะช่วยอํานวยความสะดวก

แก่ผูเ้ดินทางที�ใช้บรกิารขนสง่หลายรูปแบบ นอกจากการกําจัดความเสี�ยง

อันเกิดจากรถยนต์ต่อคนเดินเท้าและผูใ้ช้จักรยาน ผูค้นจําเปน็ต้องรูสึ้กว่า

ปลอดภัย เพื�อแก้ปัญหานี�ให้สาํเร็จ การลงทุนในโครงสร้างพื�นฐานและ

นโยบายที�ทําให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยมากขึ�นจากปัญหาการจราจรและ

อาชญากรรม โดยเฉพาะนโยบายที�เอาใจใสป่ระเด็นความปลอดภัยที�เกี�ยวขอ้ง

กับมิติทางเพศ เป็นข้อกําหนดเบื�องต้นที�ต้องดําเนินการก่อนเพื�อส่งเสริม

ระบบการสัญจรหลายรูปแบบและการสัญจรที�ส่งเสริมกิจกรรม 

ทางกาย (active mobility)

ข้อ้เสนอแนะเพ่ื่�อสนับสนุนการใช้ก้ารสัญจรหลายรูปแบบและการวางแผนการใช้ท้ี�ดินและผงัเมอ่ง

 ดําเนินนโยบายสง่เสริมการออกแบบชุมชนเมืองให้กระชับเพื่อลดการเดินทางระยะไกล (compact urban design)

 ดําเนินนโยบายลดความเร็ว และให้ความสําคัญกับคนเดินถนน ผู้ใช้จักรยาน และผู้ใช้ระบบขนสง่สาธารณะมากกว่า 

 สง่เสริมการพัฒนาพื้นท่ีเมืองและยา่นพาณิชยกรรมรอบๆ รอบสถานีรถไฟฟ้าหรือระบบขนสง่มวลชน (transit-oriented development) 

 สร้างแหล่งท่ีอยู่อาศัยตามความเหมาะสม ท่ีรัฐสนับสนุนงบลงทุนก่อสร้างในพ้ืนท่ีท่ีเอ้ืออํานวยให้คนทํางานสามารถเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนท่ี

บรรทุกผู้โดยสารจํานวนมากโดยสะดวก

 

 ไม่สนับสนุนการใช้รถยนต์ส่วนตัวในพื้นท่ีในเขตเมืองท่ีมีความหนาแน่นมาก โดยกําหนดมาตรการจํากัดผู้ใช้รถยนต์ ยานพาหนะ ตามโครงสร้าง

พื้นฐานของถนน และจัดให้มีทางเลือกอ่ืนท่ีเข้าถึงสะดวก ปลอดภัย และใช้ง่าย เชน่ การเดินเท้า การใช้จักรยาน รถโดยสารประจําทาง และรถราง 

 จัดใหมี้การเช่ือมต่อระหว่างบรกิารขนสง่มวลชนหลายรูปแบบและจักรยานให้เชา่ ณ สถานีขนาดใหญข่องบรกิารขนสง่มวลชน และสร้างระบบการ

เชื่อมต่อระหว่างจักรยานและการเดินทางของคนเดินถนนท่ีลดระยะเวลาเดินทางท้ังหมด

 สร้าง (หรือปรับปรุงโครงข่ายท่ีมีอยู่แล้ว) โครงข่ายของระบบขนส่งมวลชนเพื่อให้รูปแบบการเดินทางท่ีไม่ใช้เครื่องยนต์มีความปลอดภัยพอๆ  

กับแบบท่ีใช้เครื่องยนต์ ท่ีสําคัญท่ีสุด โครงขา่ยดังกล่าวควรสามารถรองรับการเดินทางของคนทุกเพศวัยและทุกคนท่ีสมรรถภาพทางกายต่างกัน 

 ส่งเสริมการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและมาตรการจูงใจ เช่น นายจ้างจ่ายเงินสมทบค่าเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะของพนักงานตามอัตรา 

ค่าสมาชิก subscription (เชน่ รายเดือน)

กรอบข้อเสนอแนะที ่1

ทศวรรษแหง่ความปลอดภัยทางถนน
แผนโลก

2021-2030
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โครงสรา้งพื�นฐานของถนนปลอดภัย
โครงสร้างพื�นฐานของถนนปลอดภัยจําเป็นอยา่งยิ�งสาํหรับการลดอุบติัเหตุ

ทางถนน โครงสร้างพื�นฐานของถนนต้องมกีารวางแผน ออกแบบ ก่อสรา้ง 

และควบคมุการใชง้านเพื�อให้สามารถรองรับวิธีการเดินทางหลายรูปแบบ 

รวมถึงบรกิาร การใช้ยานพาหนะรว่มกัน (shared transport) ระบบขนสง่

สาธารณะ การเดินเท้า และการใช้จักรยาน ทั�งนี� โครงสร้างพื�นฐานดังกล่าว

ต้องกําจัดหรือลดความเสี�ยงสาํหรับผู้ใช้ถนนทุกคน ไม่ใช่สาํหรับผู้ขับขี�

เท่านั�น โดยเริ�มตั�งแต่ผูใ้ช้ถนนที�เสี�ยงมากที�สดุ 

มาตรฐานของโครงสร้างพื�นฐานเป็นข้อกําหนดที�จําเป็น ครอบคลุมความ

ปลอดภัยของคนเดินถนนผูใ้ช้จักรยาน ผูใ้ช้รถจักรยานยนต์ ผูโ้ดยสารยาน

พาหนะส่วนตัว ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง และ 

ผูใ้ชบ้รกิารขนสง่ประเภทอื�นๆ มาตรฐานเหล่านี�ควรประกอบด้วยลักษณะ

พื�นฐาน เชน่ เครื�องหมายแนวตั�งและแนวนอน (ป้ายเครื�องหมายและสีทา

ผิวทาง) ทางเท้า ทางข้ามที�ปลอดภัย เลนจักรยาน เลนรถจักรยานยนต์  

เลนรถโดยสารประจําทาง ไหล่ทางที�ปลอดภัย การแยกรูปแบบการจราจร

ที�แตกต่างกัน เส้นแบง่กลางถนนสาํหรบัแยกการจราจรที�ใช้ความเรว็สูงการ

ออกแบบทางแยกที�ปลอดภัย และการจัดการความเร็วที�เหมาะสมสาํหรับ

แต่ละพื�นที� สิ�งอํานวยความสะดวกที�พึงประสงค์ และประเภทของยาน

พาหนะที�แล่นผ่าน นอกจากนี� ความจําเป็นด้านโครงสร้างพื�นฐานทาง

กายภาพและโครงสรา้งพื�นฐานดิจิทัลเพื�อรองรบัเทคโนโลยกีารขบัขี�ปลอดภัย 

(advanced driver assistance technology) และยานยนต์ไร้คนขับ  

(autonomous vehicle) ทําให้ต้องมีการกําหนดมาตรฐานจําเพาะทาง

เทคนิค เชน่เดียวกัน

ในแง่การออกแบบโครงสรา้งพื�นฐาน ควรใชโ้ครงสรา้งพื�นฐานที�ออกแบบ

ตามหลักการเหตุผลอย่างความเหมาะสม และประสบการณ์ของผู้ใช้ 

(intuitive design) สาํหรับการจัดการความเร็วเพื�อให้เกิดความปลอดภัย

สําหรับผู้ใช้ถนนทุกคน (เช่น ป้ายเตือน เครื�องหมาย การตีเส้น การใช้ส ี 

เพื�อการจํากัดความเรว็ ณ จุดเปลี�ยนจากถนนนอกเขตเมอืงที�มคีวามเรว็สงู

เข้าสู่ถนนเขตเมืองที�มีความเร็วต่ากว่า (town entry treatment) และ 

ปา้ยเตือนการก่อสรา้ง/ซึ่อ่มบาํรุงถนน) นอกจากการปรบัปรุงความปลอดภัย 

โครงสร้างพื�นฐานของถนนควร หมายรวมถึง การปรับปรุงความสามารถ

การเขา้ถึง (accessibility) สาํหรบัผูพ้กิารที�เอื�อต่อการเคลื�อนยา้ยผูโ้ดยสาร

ในรูปแบบการเดินทางที�แตกต่างกัน แนวทางการกําหนดมาตรฐานที� 

เหมาะสมสําหรับองค์ประกอบความปลอดภัยในระดับโลกและภูมิภาค 

ที�ถกูจัดทําขึ�นมานั�น ประเทศต่าง ๆ อาจปรบัใชม้าตรฐานเหล่านี� ในบริบท

การจัดทํามาตรฐานระดับประเทศ

ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงความปลอดภัยของโครงสรา้งพื้นฐานของถนน 

 พัฒนา การจําแนกถนนตามการใช้ประโยชน์และมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับแต่ละกลุ่มของผู้ใช้ ตามระดับการใช้ประโยชน์ของผังเมือง และ

ประเภทของสายทาง 

 ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานการออกแบบของแต่ละพื้นท่ี ซ่ึึ่งควรพิจารณาถึงลักษณะการใช้งานของถนนตามความเหมาะสมของ 

ผู้ใช้ถนนแต่ละประเภท และมาตรฐานด้านความปลอดภัยท่ีเหมาะสมสําหรับพื้นท่ีนั้น ๆ 

 ระบุมาตรฐานทางเทคนิคและเป้าหมายจํานวนดาวตามระบบ star rating สําหรับการออกแบบท่ีเหมาะสมต่อผู้ใช้ถนนแต่ละกลุ่มและมาตรฐาน

ความปลอดภัย ณ พื้นท่ีนั้น 

 ดําเนินการติดต้ังและแสดงเครื่องหมายจํากัดความเร็วในโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้มีการใช้ความเร็วท่ีเหมาะสมม ตามสภาพแวดล้อม โดยอ้างถึง

หลักฐานเชิงประจักษ์ (เชน่ ถนนในเขตเมือง 30 กม./ชม. ถนนชนบทท่ีไมม่ีเส้นแบง่กลางถนน ≤80 กม./ชม. และทางด่วน 100กม./ชม.) 

 ดําเนินการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของถนน (road safety audit) โดยสํารวจทุกชว่งของถนนสายใหม ่(ต้ังแต่ขั้นตอนศึกษา

ความเป็นไปได้เบื้องต้นถึงการออกแบบ) และดําเนินการตรวจประเมินทุกองค์ประกอบโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้ 

เพื่อให้ได้คะแนนอยา่งน้อย 3 ดาวหรือมากกว่านั้นสําหรับผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม 

 จัดทําแผนท่ีแสดงจุดเสีย่งบนถนนสายต่างๆ (crash-risk mapping) (กรณมีีข้อมูลอุบติัเหตทีุ่เช่ือถือได้) และดําเนนิการตรวจประเมินความปลอดภัย

และตรวจสอบข้อบกพรอ่งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนโครงขา่ยถนนเป้าหมาย โดยคํานึงถึงความจําเป็นของผู้ใช้ถนนท่ีเก่ียวข้องตามสมควร 

 กําหนดเป้าหมายสําหรับการดําเนินงานด้านความปลอดภัย (safety performance target) สําหรับผู้ใช้ถนนแต่ละกลุ่มตามผลการตรวจสอบท่ีมี

หนว่ยวัดท่ีวัดผลได้ชัดเจนในระดับองค์ประกอบของถนน (เชน่ ข้อกําหนดสําหรับทางเท้า)  (e.g. sidewalk provision).

กรอบข้อเสนอแนะที ่2
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ความปลอดภัยของยานพาหนะ
การออกแบบยานพาหนะควรคํานึงถึงความปลอดภัยของทั�งผู้โดยสาร 

ภายในและบุคคลอื�นที�อยู่ภายนอก ในการปรับปรุงความปลอดภัยของ 

ยานพาหนะ อาจออกแบบโดยผสมผสานคณุสมบติัต่างๆ ไว้ เพื�อเลี�ยงการชน  

“ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกัน” (active safety) หรือลดความเสี�ยง 

บาดเจ็บของผู้โดยสารและผู้ร่วมใช้ถนนเมื�อเกิดอุบัติเหตุ “ระบบความ

ปลอดภัยเชิงแก้ไข” (passive safety) ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยี

หลายประเภทเพื�อใชเ้ปน็วิธแีก้ปญัหา แต่เทคโนโลยเีหล่านี�ก็แตกต่างกันไป

ในแต่ละประเทศ เทคโนโลยีที�ติดตั�งเป็น “อุปกรณ์มาตรฐาน” ใน 

ยานพาหนะรุน่ใหมก็่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศเช่นกัน ในความ

เปน็จรงิแล้ว การผลิตรถยนต์ที�มคีณุสมบัติด้านความปลอดภัยแตกต่างกัน

ขึ�นอยู่กับกฎระเบียบในแต่ละประเทศ มีบ่อยครั�งที�บริษัทผลิตรถยนต์  

“ลดสเปค” เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยในรถรุ่นใหม่ ที�มีการ

จําหน่ายในประเทศที�กฎระเบียบไม่ได้ครอบคลุมเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์

ความปลอดภัยเหล่านี�

เปน็เรื�องสาํคัญยิ�งที�ต้องใชม้าตรฐานการออกแบบและเทคโนโลยยีานยนต์

ที�เป็นมาตรฐานเดียวกันทั�วโลก (harmonized legislative standard) 

เพื�อใหเ้กิดความปลอดภัยในระดับเดียวกันทั�วโลก รฐับาลควรจัดทํามาตรฐาน

ขั�นพื�นฐานด้านความปลอดภัยของยานยนต์โดยออกเป็นกฎหมาย  

ซึ่ึ�งครอบคลุมยานพาหนะทุกประเภท รวมถึง ยานพาหนะในท้องถิ�นที�ใช้ 

กันมาแต่ดั�งเดิม ได้แก่รถยนต์นั�งส่วนบุคคล รถตู้ รถบรรทุก รถโดยสาร 

ประจําทาง และรถจักรยานยนต์ 2 และ 3 ล้อ และยานพาหนะแบบไมเ่ปน็

ทางการที�แพร่หลายในหลายประเทศด้วย เช่น รถตุ๊กตุ๊ก รถสกายแลป  

และรถจี�ปนีย ์

ข้อเสนอแนะเพื่อควบคมุความปลอดภัยของยานพาหนะ

 กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพสูงที�ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั�วโลก สาํหรับรถยนต์ใหมแ่ละรถยนต์ที�ใช้แล้ว รวมถึงเข็มขัดนิรภัย ที�นั�ง

นริภัยสาํหรับเด็ก (child-restraint system) และหมวกนิรภัยสําหรบัผู้ขบัขี�รถจักรยานยนต์

• มาตรฐานการความปลอดภัยจากการชนด้านหนา้และด้านข้าง เพื�อปอ้งกันผู้โดยสารเมื�อเกิดอุบติัเหตถุกูชนด้านหนา้และด้านข้าง

• เขม็ขัดนริภัยและจุดยดึเขม็ขดันริภัยสาํหรบัทกุที�นั�ง เพื�อใหแ้นใ่จว่ามีการติดตั�งเขม็ขดันริภัยในรถยนต์ในกระบวนการผลิตและประกอบรถยนต์

• จุดยดึที�นั�งนริภัยสาํหรบัเด็ก แบบ ISOFIX เพื�อยึดติดที�นั�งนริภัยสําหรบัเด็ก กับโครงรถโดยตรงเพื�อปอ้งกันการใช้ที�ผดิวัตถปุระสงค์

• ระบบควบคมุการทรงตัว (electronic stability control) เพื�อปอ้งกันการลื�นไถลและสูญเสยีการทรงตัวเมื�อหกัพวงมาลัยมากหรอืนอ้ยเกินไป

• ระบบเบรกขั�นสงู (advanced braking system) เพื�อลดโอกาสการชน

• มาตรฐานปกปอ้งคนเดินถนนเพื�อลดความรุนแรงที�เกิดจากการปะทะกับรถยนต์

• หมวกนริภัยรถจักรยานยนต์ที�ผา่นการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐานสากลที�เป็นมาตรฐานเดียวกันทั�วโลก 

• ระบบปอ้งกันเบรกล็อก (anti-lock braking system) และการเปิดไฟหนา้ตอนกลางวันสําหรบัรถจักรยานยนต์

• ระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (intelligent speed control system) เพื�อชว่ยให้ผูขั้บขี�รกัษาความเร็วไมเ่กินอัตราความเรว็ที�กฎหมายกําหนด 

• ระบบ eCall หรือระบบแจ้งเหตุฉกุเฉินเมื�อเกิดอุบติัเหตุ (Accident Emergency Call System หรือ AECS) เพื�อให้เซึ่น็เซึ่อร์ที�ติดตั�งภายในรถยนต์

สง่สญัญาณขอความชว่ยเหลือ

 ควบคมุใหม้าตรฐานความปลอดภัยคณุภาพสงูเปน็มาตรฐานเดียวกันทั�วโลกคงอยูต่ลอดอายุใชง้านของรถยนต์

• ระบบการรับรองมาตรฐานหรือจดทะเบียนภาคบังคับสาํหรับรถยนต์ใหม่และรถยนต์ที�ใช้แล้วตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยที�กําหนดไว้ 

และใชร้ะบบนี�รว่มกับการตรวจสอบตามระยะ

• กฎระเบยีบการสง่ออกและนาํเขา้รถยนต์ใชแ้ล้วที�กําหนดใหม้กีารตรวจสอบ ณ ด่านนาํเขา้และสง่ออกและการตรวจสภาพการใชง้านของรถยนต์

ภาคบงัคับเปน็ระยะ และ

• การสร้างอุปสงค์สาํหรับรถยนต์ที�ปลอดภัยขึ�นโดยสนับสนุนการตรวจประเมินรถยนต์ใหม่โดยโปรแกรมการประเมินรถยนต์ใหม่ (New Car 

Assessment Program หรือ NCAP) ซึ่ึ�งจัดทําโดยองค์กรอิสระ

กรอบข้อเสนอแนะที ่3

ทศวรรษแหง่ความปลอดภัยทางถนน
แผนโลก

2021-2030
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มีการจัดทําข้อตกลงระเบียบยานยนต์ของสหประชาชาติเพื�อช่วยเหลือ

ประเทศในการกําหนดข้อบังคับเพื�อออกมาตรฐานความปลอดภัยและดําเนิน

การตามมาตรฐานดังกล่าวในการผลิตรถยนต์และชิ�นส่วน รวมทั�งดําเนิน

การตรวจสอบสภาพรถเป็นระยะ ๆ ตลอดอายุการใช้งาน เมื�อมาตรฐาน 

ถูกกําหนดเป็นข้อบังคับ มีความจําเป็นต้องดําเนินการเพื�อให้มาตรฐาน 

เหล่านี�คงอยูต่ลอดอายุใชง้านของรถยนต์ ซึ่ึ�งครอบคลมุการผลิต จําหนา่ย 

และบาํรุงรักษารถยนต์ หรือขายรถใช้แล้ว รวมทั�งในกระบวนการนําเข้า

หรือส่งออก ในกรณีนี� รัฐบาลควรสร้างระบบการประเมินสภาพรถยนต์ 

ตามระยะ เพื�อใหร้ถใหมแ่ละรถที�ใชง้านอยูท่กุคันมมีาตรฐานตามกฎระเบยีบ

ความปลอดภัยยานยนต์ขั�นพื�นฐาน

นอกจากการดําเนนิการด้านกฎระเบยีบ อีกด้านหนึ�ง รฐับาลควรสนบัสนนุ

การจัดทําข้อมูลความปลอดภัยของรถยนต์สาํหรับผู้บริโภคผา่นโปรแกรม

การประเมนิรถยนต์ใหม ่ (New Car Assessment Program หรอื NCAP)  

ซึ่ึ�งไม่มีความเกี�ยวข้องกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ การประเมินเหล่านี�ช่วยให ้

ผูซ้ึ่ื�อสามารถตัดสินใจซึ่ื�ออยา่งปลอดภัยมากขึ�น โดยเผยแพร่ขอ้มูลเกี�ยวกับ

ระดับความปลอดภัยของรถยนต์ที�ทดสอบโดยผู้เชี�ยวชาญอิสระ นอกจาก

นั�น สามารถเป็นแรงกระตุ้นให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ติดตั�งเทคโนโลยีความ

ปลอดภัยโดยสมัครใจก่อนมีข้อบังคับใด ๆ ออกมา เพื�อตอบสนองความ

ต้องการรถยนต์ที�ปลอดภัยมากขึ�น การใช้ยานพาหนะในกิจการของภาครัฐ

และภาคเอกชนสามารถชว่ยผลักดันให้ความปลอดภัยของยานพาหนะสูง

ขึ�นด้วย โดยสั�งซึ่ื�อแต่รถยนต์ที�มมีาตรฐานสงู ตามขอ้กําหนดความปลอดภัย

ขั�นพื�นฐานของสหประชาชาติเท่านั�น 

การใชถ้นนอยา่งปลอดภัย
การขับรถเร็ว ดื�มแล้วขับ ความอ่อนเพลียของผู้ขับขี� การเสียสมาธิขณะ 

ขบัรถ รวมทั�งการไมใ่ชเ้ขม็ขดันริภัย ที�นั�งนริภัยสาํหรบัเด็ก และหมวกนริภัย

เปน็พฤติกรรมหลักที�มสีว่นทําให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ

ทางถนน ดังนั�น การออกแบบและควบคุมดแูลระบบการเดินทางและขนส่ง

ทางถนนควรคํานึงถึงพฤติกรรมเหล่านี� โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมาย 

การบงัคับใชก้ฎหมาย และการเผยแพรค่วามรู ้นอกจากนี� เทคโนโลยคีวาม

ปลอดภัยในยานพาหนะและการออกแบบโครงสรา้งพื�นฐานของถนนล้วน

มผีลต่อพฤติกรรมของผูใ้ช้ถนน จึงควรคํานึงถึงผูใ้ช้ถนนทกุกลุ่ม มุง่ออกแบบ

ใหก้ารใชง้านง่ายที�สดุและเขา้ใจง่ายที�สดุเพื�อความปลอดภัยสงูสดุ

การตรากฎหมายเพื�อแก้ปญัหาพฤติกรรมของผูใ้ช้ถนนดําเนินการได้ทั�งใน

ระดับประเทศ รฐั ภมิูภาค จังหวัด หรอืทวีป ทั�งนี� ขึ�นอยูกั่บระบบการปกครอง

ของประเทศ ถึงแมว่้ากฎหมายจราจรมสีว่นสาํคัญในการควบคมุพฤติกรรม

ของผูใ้ช้ถนน แต่กฎหมายเหล่านี�ต้องมีการบงัคับใช้ และต้องมีการกําหนด

บทลงโทษที�เหมาะสมเพื�อยับยั�งการละเมิดกฎหมายจราจรทางบก  

สว่นกลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมาย ควรมีการสื�อสารกับประชาชนโดยข้อความ

ที�เข้าใจง่าย เพื�อให้มั�นใจว่าประชาชนจะเข้าใจขา่วสารและสนับสนุนมาตรการ 

รวมทั�งการมสีว่นรว่มโดยผูมี้สว่นได้สว่นเสียในพื�นที� เพื�อใหเ้กิดการปฏิบติั

ตามกฎหมายในวงกว้างที�สุด อีกด้านหนึ�ง ควรมีการป้องกันการทุจริตใน

การบังคับใช้กฎหมายจราจร ที�ทําให้การสนับสนุนของประชาชนและ

ประสิทธผิลของกฎหมายอ่อนแอลง

ปัจจัยอื�น รวมทั�งการคิดเบี�ยประกันตามประวัติของผู้ขับขี� สร้างแรงจูงใจ

ให้ผูข้บัขี�ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคับการจราจรที�ใชบ้งัคับอยู ่องค์กร

ภาครัฐและเอกชนสามารถช่วยทําระเบียบข้อบังคับที�ทําให้การใช้รถของ

องค์กรปลอดภัยมากขึ�น อาทิ การอนุญาตให้ไปถึงที�หมายล่าช้าได้ตาม

สมควรเพื�อป้องกันการเรง่ความเร็ว การจํากัดชั�วโมงทํางานของพนักงาน

ส่งของ และการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของผู้ขับขี�โดยใช้

อุปกรณค์วบคมุ เชน่ อุปกรณค์วบคมุความเรว็และอุปกรณบ์นัทึกความเรว็

และระยะทาง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการใช้ถนนอยา่งปลอดภัย 

 การตรากฎหมายความปลอดภัยทางถนนและบงัคับใช้กฎหมาย 

• กําหนดอัตราความเรว็สงูสดุโดยพจิารณาตามประเภทและลักษณะการใช้งานของถนน

• กําหนดค่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที�ถือว่ากระทําผิดตามกฎหมาย (blood alcohol concentration [BAC] limit) เพื�อปอ้งกันไมใ่หขั้บขี�ขณะ

สมรรถภาพของร่างกายไม่พร้อม (ขับขี�ขณะอยู่ภายใต้อิทธิพลแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติด) โดยออกข้อกําหนดเฉพาะสาํหรับผู้ขับขี� 

มอืใหมแ่ละผู้ประกอบอาชพีขบัรถ

• บงัคับการใชอุ้ปกรณป้์องกัน (เขม็ขัดนริภัย ที�นั�งนริภัยสาํหรบัเด็ก และหมวกนริภัย) 

• จํากัดการใชอุ้ปกรณม์อืถือขณะขบัขี�

• จัดตั�งหนว่ยงานบงัคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะและจัดการฝึ่กอบรมและเตรียมอุปกรณ์ไว้อยา่งเพียงพอสําหรบัการดําเนินการบังคับใชก้ฎหมาย

 กําหนดกฎจราจรและหลักเกณฑ์์การออกใบอนุญาตขับขี� 

• กําหนดกฎจราจรและระเบยีบวินยัผูใ้ช้ถนน และควรมกีารปรับปรุงขอ้บงัคับเหล่านี�เปน็ประจํา 

• เผยแพรข่อ้มลูและใหค้วามรูเ้กี�ยวกับขอ้บังคับจราจร

• กําหนดเกณฑ์์อายุขั�นต่าและค่าวัดสายตาสาํหรับผูข้บัขี�

• ดําเนินการทดสอบความสามารถของผู้ขับขี�สาํหรับการออกใบอนุญาตขับขี�และการใช้ระบบการออกใบอนุญาตขับขี�อย่างเป็นลําดับขั�น  

(graduated driver licensing) สาํหรับผูข้บัขี�มอืใหม ่

• กําหนดระยะเวลาทํางานสงูสดุและระยะเวลาหยุดพกัขั�นต่าสําหรบัผู้ประกอบอาชพีขับรถ

• รถทกุคันจะต้องทํา พ.ร.บ. คุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ

 ออกแบบโครงสรา้งพื�นฐานของถนนที�คํานงึถึงผูใ้ช้ถนนทกุกลุ่มและสง่เสริมพฤติกรรมขับขี�ปลอดภัย ประกอบด้วย

• ปา้ยถนนและเครื�องหมายบนผวิถนนที�เห็นได้ชดัและเขา้ใจง่าย 

• การใชว้งเวียนและการออกแบบที�ชว่ยชะลอความเรว็ของการจราจร เชน่ เนินชะลอความเร็ว

• การแยกผูใ้ช้ถนนออกจากกันตามประเภท เชน่ การใช้เลนจักรยานที�มเีครื�องปอ้งกัน และ เขตเฉพาะสําหรบัคนเดินถนน 

 ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีความปลอดภัยของยานพาหนะเพื�อสง่เสรมิพฤติกรรมขับขี�ปลอดภัย ประกอบด้วย

• เขม็ขดันริภัยอัตโนมัติและเสียงเตือนคาดเขม็ขัดนริภัย 

• ระบบควบคมุความเรว็อัจฉรยิะ (intelligent speed assistance)

• เทคโนโลยทีี�สามารถปดิระบบสง่ขอ้ความและ/หรอืการใชง้านอยา่งอื�นที�ทําใหเ้สียสมาธขิณะขับขี�

กรอบข้อเสนอแนะที ่4
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การชว่ยเหลือผูบ้าดเจ็บหลังเกิดอุบติัเหตุ
การรักษาพยาบาลและช่วยชีวิตผูบ้าดเจ็บหลังเกิดอุบติัเหตุทางถนนเป็นการ

ทํางานแขง่กับเวลา นั�นหมายความว่าความล่าชา้เพยีงไมกี่�นาทีอาจหมายถึง 

ความแตกต่างระหว่างความเปน็กับความตาย ด้วยเหตนุี� ผูบ้าดเจ็บควรได้

รบัการรักษาพยาบาลแบบบูรณาการอย่างเหมาะสม จากการประสานความ

ชว่ยเหลืออยา่งเป็นระบบโดยเร็วที�สดุหลังเกิดอุบติัเหต ุระบบสนับสนนุการ

ปฏิบติังานอยา่งเหมาะสมประกอบด้วยระบบแจ้งเหต ุ(เชน่ เบอร์โทรศพัท์

หมายเลขเดียวกันทั�วประเทศ) ที�เชื�อมต่อกับผูเ้กี�ยวขอ้งที�สามารถสง่หนว่ย

บรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิที�เหมาะสมพรอ้มกับบุคลากรที�ผา่นการฝ่กึอบรม

แล้วและอุปกรณที์�จําเปน็ไปยังสถานที�เกิดเหต ุและทีมกู้ชพีอาจเดินทางไป

กับรถพยาบาลหรือเฮลิคอปเตอร ์(ตามความจําเปน็) 

การอบรมอาสาฉกุเฉนิชุมชน (community first-responder) ควรได้รบัการ

สนับสนุนเพื�อให้เข้าถึงอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั�นพื�นฐานได้ภายในเวลาที� 

เหมาะสม โดยเฉพาะในพื�นที�ที�มีบริการรักษาพยาบาลเบื�องต้นไมม่ากนัก

และการตอบสนองหลังเกิดเหตกิุนเวลานาน กลุ่มเปา้หมายที�เหมาะสาํหรับ

การเขา้รบัการฝ่กึอบรมเปน็อาสาฉกุเฉินชุมชน ได้แก่ เจ้าหนา้ที�เผชิญเหตุ

ฉุกเฉินที�ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ เช่น ตํารวจและเจ้าหน้าที�ดับเพลิง 

และบุคคลอื�นที�ประกอบอาชีพที�ทําให้พวกเขาอยู่ในสถานที�เกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนบ่อย ๆ เช่น ผู้ประกอบอาชีพขับรถ ได้แก่ คนขับรถแท็กซึ่ี�และ

พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ เพื�อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคคล

ที�ไปถึงสถานที�เกิดเหตกุ่อน ประเทศต่าง ๆ  ควรออกมาตรการคุ้มครองทาง

กฎหมายสาํหรับคนเหล่านี� (เชน่ กฎหมายคุ้มครองพลเมอืงดี) 

เนื�องจากบริการเหล่านี� สามารถลดจํานวนผู้ที�ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ทางถนนไม่ให้กลายเป็นผู้พิการไปตลอดชีวิต ดังนั�น ควรจัดให้มีระบบ

ปรบัปรุงการให้บรกิารหรือการเข้าถึงบริการฟ้� นฟสูมรรถภาพทางกายสาํหรับ

ผูป้ระสบอุบติัเหต ุซึ่ึ�งหมายถึงการบรรจุเวชศาสตรฟ์้� นฟใูนระบบการรกัษา

พยาบาลผูป่้วยระยะเฉียบพลัน โดยจัดให้มบีริการฟ้� นฟูสมรรถภาพทางกาย

ในการดูแลผู้ป่วยระดับปฐมภูมิและจัดให้มีระบบสนับสนุนทางการเงินที�

เหมาะสม (เชน่ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) การจัดใหม้คีวามคุ้มครอง

ผู้พิการเพื�อป้องกันไม่ให้สูญเสียงานที�ทําอยู่หรือได้รับการจ้างเข้าทํางาน

ใหม่ หากมีสิ�งจูงใจสาํหรับนายจ้างเหล่านี�จะช่วยบรรเทาผลกระทบทาง

สงัคมและเศรษฐกิจจากภาวะทุพพลภาพถาวร

นอกจากนี� ควรจัดให้มรีะบบการสนับสนุนที�ตอบสนองความจําเป็นทุกด้าน

สําหรบัผู้ประสบอุบติัเหตแุละครอบครัว เพื�อใหเ้กิดความยุติธรรม รฐับาล

ควรจัดทําระบบการสืบสวนอุบติัเหตโุดยทีมสหวิชาชพี ถ้าจําเป็น ก็ควรให้

ความชว่ยเหลือทางการเงินและสังคมแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุและครอบครัว

ด้วยเพื�อไมใ่หพ้วกเขาถูกผลักดันเข้าสูวิ่กฤตทางการเงิน เนื�องจากบางกรณี

การรักษาและฟ้� นฟสูมรรถภาพทางกายที�กินเวลานานมีค่าใชจ่้ายมาก หรือ

อุบติัเหตทํุาใหสู้ญเสียผู้หาเลี�ยงครอบครัว 
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ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงการช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บหลังเกิดอุบติัเหตุ

 จัดใหม้รีะบบแจ้งเหตเุพื�อให้ผูบ้าดเจ็บได้รบัการความชว่ยเหลือหลังเกิดอุบติัเหต ุ

• หมายเลขโทรศพัท์ฉกุเฉินเบอรเ์ดียวทั�วประเทศ

• ระบบการประสานงานเพื�อสง่ทีมกู้ชีพกู้ภัย (เจ้าหนา้ที�ดับเพลิง ตํารวจ รถพยาบาล) 

 สรา้งความสามารถชว่ยเหลือผูบ้าดเจ็บในกลุ่มผูกู้้ชีพที�ไมใ่ชบุ่คลากรทางการแพทย์

• จัดการฝึ่กอบรม EMS ขั�นพื�นฐานสาํหรับผู้กู้ชีพที�ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ เช่น ผู้ให้บริการแท็กซีึ่�และขนส่งสาธารณะ ตํารวจ  

เจ้าหนา้ที�ดับเพลิง ฯลฯ 

• ตรากฎหมายคุ้มครองพลเมอืงดี (Good Samaritan Law) เพื�อคุ้มครองผู้กู้ชพีที�ไมใ่ชบุ่คลากรทางการแพทย ์

 ปรับปรุงการรกัษาพยาบาลโดยบุคลากรทางการแพทย์

• จัดทําทะเบยีนผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหต ุ(trauma registry) ในสถานพยาบาลเพื�อรวบรวมขอ้มลูเกี�ยวกับสาเหตขุองการบาดเจ็บและวิธกีารรกัษา

พยาบาล

• เสริมสร้างศักยภาพของบริการ/การรักษาพยาบาลเบื�องต้น การรักษาพยาบาลที�โรงพยาบาล และการฟ้� นฟูสมรรถภาพทางกาย และกําหนด

บรกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยฉกุเฉินขั�นพื�นฐานสาํหรบัสถานพยาบาลแต่ละระดับในระบบสาธารณสุข 

• เข้าถึงบริการผ่าตัดและรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั�วโมง (ไม่คํานึงถึงความสามารถในการจ่ายค่ารักษา) ซึ่ึ�งมีความพร้อมทั�งด้าน

บุคลากรและอุปกรณต์ลอดเวลา 

• จัดใหม้บีรกิารฟ้� นฟสูมรรถภาพทางกายเพื�อป้องกันภาวะทุพพลภาพถาวร

 กําหนดข้อบงัคับสาํหรบัการสบืสวนหลังเกิดอุบติัเหตุรถชนโดยทีมสหวิชาชพี

• กําหนดใหม้กีารสบืสวนอุบติัเหตรุถชนที�มผู้ีบาดเจ็บสาหสัและผูบ้าดเจ็บถึงขั�นเสยีชวิีตเพื�อใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบ การตัดสนิใจกําหนดยุทธศาสตร์

ปอ้งกันและเพื�อให้ผูป้ระสบอุบติัเหตุและครอบครวัได้รบัความเปน็ธรรมในกระบวนการพิจารณาคดี

• สร้างระบบการประสานงานสาํหรบัการสบืสวนหลังเกิดอุบติัเหตแุละการใชข้้อมลูรว่มกันโดยภาคสว่นที�เกี�ยวข้อง

• สร้างระบบสนบัสนนุทางการเงินที�เหมาะสม เชน่ แผนประกันภัยสําหรบัผู้ใชถ้นน (เชน่ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)

 มอบความช่วยเหลือทางสังคม ความช่วยเหลือในการพิจารณาคดี และความช่วยเหลือทางการเงิน (ตามสมควร) แก่ครอบครัวผู้สูญเสียและ 

ผูร้อดชวิีต

กรอบข้อเสนอแนะที ่5

ทศวรรษแหง่ความปลอดภัยทางถนน
แผนโลก

2021-2030
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การดําเนินการตามระบบความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิผลเป็นพื�นฐานที�สาํคัญสําหรับการบรรลุเป้าหมายความปลอดภัยทางถนนในทศวรรษหน้า  

มาตรการต่าง ๆ ควรถูกกําหนดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ และถ้าเป็นไปได้ ควรใช้การวิจัยเพื�อการนาํนโยบายไปสูก่ารปฏิบัติ เป็นแนวทางในการปรับใช้

มาตรการที�ผา่นการพสิจูนแ์ล้วว่ามีประสทิธผิลในบรบิทท้องถิ�น 

สิง่จำาเป็นสำาหรบัการดำาเนินการ 

การสนบัสนุนทางการเงิน

ตอนท่ี  3

ในประเทศส่วนมาก ความปลอดภัยทางถนนได้รบัเงินสนบัสนนุนอ้ยเกินไป 

การลงทุนระยะยาวอยา่งยั�งยืนเป็นสิ�งจําเป็นสําหรับการพัฒนาโครงสร้าง

พื�นฐานของถนนที�ปลอดภัยและมาตรการต่าง ๆ ที�จะชว่ยยกระดับความ

ปลอดภัยทางถนน มโีอกาสสาํคัญ ที�เราสามารถใชป้ระโยชนจ์าการลงทนุ

ในภาคการขนส่ง โดยเฉพาะการวางแผนการขนสง่และโครงขา่ย การขนสง่

สาธารณะ การก่อสรา้งถนน และการควบคุมดแูลและบาํรุงรักษาระบบการ

จราจร อย่างไรก็ดี แทนที�จะพิจารณาว่าความปลอดภัยทางถนนเป็น  

“สว่นเสรมิ” ในกิจกรรมต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นในภาคการขนสง่ ความปลอดภัย

ทางถนนต้องเป็นองค์ประกอบสําคัญในการตัดสินใจที�เกี�ยวข้องกับ 

ภาคการขนสง่ 

ความรับผดิชอบเบื�องต้นในการระดมทุนเพื�อสนบัสนนุกิจกรรมความปลอดภัย

ทางถนนเปน็ความรบัผดิชอบของรฐับาล แหล่งเงินทนุที�ยั�งยนืมักเปน็แหล่ง

เงินทนุในประเทศ มคีวามชดัเจนและเชื�อมโยงกับกิจกรรมที�เงินทนุสนบัสนนุ 

ขบัเคลื�อนด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนที�

ระดมทุนและบริหารจัดการได้ง่าย และเป็นแหล่งเงินทุนที�เป็นที�ยอมรับของ

สาธารณชนและนักการเมือง แหล่งเงินทุนที�ยั�งยืน ได้แก่ งบประมาณที�

รฐับาลและหนว่ยงานปกครองสว่นท้องถิ�นจัดสรร ค่าธรรมเนยีมที�เก็บจาก

ผูใ้ชถ้นน การจัดเก็บภาษีจากภาคเอกชน เงินสว่นเกินจากระบบประกันภัย

ของรฐั ค่าปรบัจราจร และพันธบัตรเพื�อสงัคม (social impact bond)
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อย่างไรก็ตาม เพื�อเริ�มดําเนินงานตามมาตรการที�เสนอแนะในแผนการนี� 

อาจต้องจัดตั�งกองทุนที�สนับสนุนเงินทุนระยะสั�น (short-term bridging 

fund) มแีหล่งเงินทนุมากมายที�จะชว่ยผลักดันการดําเนนิงานความปลอดภัย

ทางถนนในระยะเริ�มต้นได้ โดยเฉพาะในประเทศรายได้ต่าและปานกลาง 

แหล่งเงินทุนดังกล่าวประกอบด้วยสถาบันให้กู้ยืมเงินแบบพหุภาคี  

เงินสนับสนุนจากภาคเอกชน การระดมทุนจากการจําหน่ายสินค้า  

หน่วยงานผู้ให้ทุนในต่างประเทศ และเงินบริจาคเพื�อการกุศลจากมูลนิธิ

และบุคคล

กรอบกฎหมาย 
ตราสารทางกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนของสหประชาชาติเป็น

รากฐานสาํคัญใหป้ระเทศต่าง ๆ  สรา้งกรอบและระบบกฎหมายของประเทศ

ที�เกื�อหนุนความปลอดภัยทางถนนและส่งเสริมระบบการจราจรทางถนน

ระหว่างประเทศ ตราสารทางกฎหมายของสหประชาชาติประกอบด้วย 

 อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1968 และฉบับก่อนหน้า 

อนสุญัญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1949 ซึึ่�งสง่เสรมิระบบการ

จราจรระหว่างประเทศและเพิ�มความปลอดภัยทางถนนโดยใช้ขอ้บงัคับ

จราจรตามแนวทางเดียวกัน

 อนุสญัญาว่าด้วยเครื�องหมายและสญัญาณจราจรทางถนน ค.ศ. 1968 

ซึ่ึ�งกําหนดเครื�องหมายและสญัญาณจราจรที�รฐัภาคีเหน็พอ้งรว่มกัน

 ข้อตกลง ค.ศ. 1958 ว่าด้วยการใช้กฎระเบียบทางเทคนิคสากลของ

สหประชาชาติสาํหรบัยานพาหนะติดล้อ รวมทั�งอุปกรณแ์ละชิ�นสว่นที�

ติดตั�งและ/หรือใชไ้ด้ในยานพาหนะติดล้อและเงื�อนไขสาํหรับการรับรอง

การอนุมติัซึึ่�งกันและกันตามหลักเกณฑ์์ของกฎระเบียบของสหประชาชาติ

เหล่านี� ซึึ่�งถือเปน็กรอบทางกฎหมายสาํหรบัการยอมรบักฎระเบยีบสากล

ของสหประชาชาติที�กําหนดไว้เป็นกฎระเบยีบที�ใชส้าํหรบัยานพาหนะ

ติดล้อที�ผลิตขึ�นมา โดยเฉพาะกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยและ 

สิ�งแวดล้อม 

 ข้อตกลง ค.ศ. 1997 ว่าด้วยการใช้เงื�อนไขการตรวจสอบทางเทคนิค

สาํหรับยานพาหนะติดล้อและการรับรองการตรวจสอบดังกล่าวซึ่ึ�งกัน

และกัน ซึ่ึ�งถือเปน็กรอบทางกฎหมายสาํหรบัการตรวจสอบยาพาหนะ

ติดล้อและการยอมรับใบรบัรองการตรวจสอบซึึ่�งกันและกันสาํหรบัการ

ใชย้านพาหนะขา้มเขตแดน 

 ข้อตกลง ค.ศ. 1998 ว่าด้วยการกําหนดกฎระเบียบทางเทคนิคสากล

สาํหรบัยานพาหนะติดล้อ รวมทั�งอุปกรณ์และชิ�นสว่นที�ติดตั�งและ/หรือ

ใช้ได้ในยานพาหนะติดล้อ ซึึ่�งถือเป็นแนวทางสาํหรับการกําหนด 

กฎระเบียบทางเทคนิคสากลสาํหรับยานพาหนะว่าด้วยสมรรถนะด้าน

ความปลอดภัยและสิ�งแวดล้อม 

 ขอ้ตกลง ค.ศ. 1957 ว่าด้วยการขนสง่สนิค้าอันตรายทางถนน ขอ้ตกลง 

Agreement concerning International Carriage of Dangerous 

Goods by Road (ADR) ซึ่ึ�งกําหนดมาตรฐานต่าง ๆ ที�ครอบคลุมข้อ

กําหนดสําหรบัการดําเนินกิจการ การฝึ่กอบรมคนขับรถ และการสร้าง

ยานพาหนะ ซึ่ึ�งนาํไปปรบัใชเ้พื�อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการ

อุบติัเหตรุถชนที�เกี�ยวข้องกับสนิค้าอันตรายได้ 

เพื�อให้ข้อตกลงเหล่านี�ได้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที� การดําเนินการตาม

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนต้องดําเนินต่อไป

ภายหลังการเข้าร่วมภาคีในสัญญา หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ  

ในขั�นตอนต่อไป ต้องถ่ายโอนเนื�อหาจากอนุสัญญาลงในกฎหมายและ

ระบบต่างๆ ของประเทศหรอืภมิูภาค เพื�อใหก้ฎหมายและระบบดังกล่าวมผีล

ในทางปฏิบัติและถูกนาํไปบังคับใช้โดยหนว่ยงานตํารวจจราจรและหนว่ย 

ตรวจสอบการจราจร

ทศวรรษแหง่ความปลอดภัยทางถนน
แผนโลก

2021-2030
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การจัดการความเรว็ 
การจัดการความเร็วมีความสาํคัญมากต่อการดําเนินงานตามแนวทางวิถี

แหง่ระบบที�ปลอดภัย การจัดการความเร็วซึึ่�งเป็นปัจจัยความเสี�ยงที�มผีลกระทบ

ต่อการดําเนินงานในหลายส่วนและต้องอาศัยการบริหารจัดการโดยใช้

มาตรการที�เกี�ยวพันกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของแนวทางวิถีแห่งระบบที�

ปลอดภัย เชน่ ระบบการเดินทางหลายรูปแบบ (multimodal transport) 

การวางแผนการใช้ประโยชน์ผังเมือง โครงสร้างพื�นฐาน การออกแบบ 

ยานยนต์ และพฤติกรรมผูใ้ช้ถนน การจัดการความเรว็ที�เหมาะสมไมเ่พยีง

มผีลโดยตรงในการลดโอกาสการเกิดอุบติัเหตุและความรุนแรงเท่านั�น แต่

ยงัมีผลต่อประสิทธิผลของมาตรการความปลอดภัยอื�น ๆ  ด้วย ตัวอยา่งเชน่ 

ยานพาหนะที�ผา่นเกณฑ์์มาตรฐานตามขอ้กําหนดยานยนต์ของสหประชาชาติ

หรอืขอ้กําหนดมาตรฐานเทียบเท่าของประเทศ ได้รบัการออกแบบเพื�อลด

แรงปะทะจากการชนด้านขา้ง ที�สง่ผลต่อผูโ้ดยสารหรอืคนเดินถนนในระดับ

ที�ไมทํ่าให้เสียชีวิต โดยใช้อัตราความเร็ว 50 กม./ชม. ดังนั�น ระบบความ

ปลอดภัยอาจจํากัดอัตราความเร็วที�ไมเ่กิน 50 กม./ชม. หรอื ต่ากว่า สาํหรับ

ถนนที�มทีางแยกซึ่ึ�งคาดว่าอาจเกิดการชนด้านขา้ง 

สาํหรับเขตเมืองที�มปีระชากรหนาแน่น มขีอ้มลูที�บง่ชี�แนช่ดัว่าแมถ้นนและ

ยานพาหนะที�ออกแบบดีที�สุดก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของ 

ผูใ้ชถ้นนทกุคน ขณะที�ใช้อัตราความเร็วเกินกว่า 30 กม./ชม. ซึ่ึ�งเป็นอัตรา

ความเรว็ที�ไมก่่อใหเ้กิดการบาดเจ็บรุนแรง ที�ผูเ้ชี�ยวชาญเหน็พอ้งกันทั�วโลก 

ด้วยเหตุนี� ในเขตเมืองที�มผีูใ้ช้ถนนรว่มกัน ทั�งผูข้บัรถยนต์ ผูข้บัขี�จักรยาน

และจักรยานยนต์ รวมถึงคนเดินถนน ตามสดัสว่นที�คาดการณ์ได้ ดังนั�นจึง

ควรกําหนดอัตราความเร็วสงูสดุไมเ่กิน 30 กม./ชม. เว้นแต่มหีลักฐานแน่ชดั

ที�สนบัสนนุให้ใชอั้ตราความเร็วที�สงูกว่านี�

มาตรการจัดการความเร็วอาจจจะถูกนาํไปพิจารณาในการดําเนินงานที�มี

ผลต่อความปลอดภัยทางถนน ซึึ่�งครอบคลุมถึงด้านการออกแบบและ

วิศวกรรมถนน เชน่ การใชเ้นนิชะลอความเร็ว ทางขา้มแบบยกระดับ (raised 

platform crossing) วงเวียน เกาะกลางแนวหยัก (chicane) และอัตรา

ความเร็วที�ปลอดภัย ด้านมาตรการสําหรับรถยนต์ เชน่การจํากัดความเรว็ 

ระบบควบคมุความเรว็อัจฉรยิะ (Intelligent Speed Assistance) และ ด้าน

การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม เชน่กฎหมาย การบงัคับใชก้ฎหมาย และมาตรการ

สง่เสรมิที�ยบัยั�งการใช้ความเรว็อยา่งมปีระสทิธผิล การบรูณาการมาตรการ

ย่อยในบริบทต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผลมากที�สุดเหล่านี� จะปรับปรุงการ

จัดการความเร็วและช่วยให้บรรลุผลสาํเร็จอย่างมีประสิทธิผลมากยิ�งขึ�น 

ตัวอยา่งเชน่ มาตรการวิศวกรรมถนนเหมาะสาํหรบับรบิทที�มกีารใชค้วามเรว็

ต่ามากกว่าบริบทที�มีการใช้ความเร็วสูง การใช้มาตรการยานพาหนะอาจ

กินเวลานานกว่าจะเกิดความคุ้มค่ากับค่าใชจ่้าย โดยเฉพาะในประเทศที�มี

การนาํเข้ารถใช้แล้วเป็นส่วนใหญ่ และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการ

บงัคับใชก้ฎหมายโดยใชร้ะบบอัตโนมติั (automated enforcement) เป็น

มาตรการที�มปีระสทิธผิลมากที�สดุในประเทศที�มปีญัหาการทจุรตินอ้ย และ

มรีะบบการพิจารณาคดีและระบบบริหารจัดการที�มปีระสิทธภิาพ 

.
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การพฒันาศกัยภาพ
การพฒันาศักยภาพของผูทํ้างานด้านความปลอดภัยทางถนนในหนว่ยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และสถาบนัวิจัย เนื�องจากการขาด

ความรู้ของผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้านในการสร้างถนน ยานพาหนะ และ

พฤติกรรมผูใ้ช้ถนน ให้ปลอดภัยมากขึ�น และความรูด้้านการออกแบบและ

ควบคุมดูแลระบบช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลังเกิดอุบัติเหตุที�มีประสิทธิภาพ 

ยงัคงเปน็อุปสรรคสาํคัญในหลายประเทศ นอกจากนั�น หลายประเทศและ

หลายเมืองยังคงขาดความเชี�ยวชาญในการประยุกต์หลักการของวิถีแห่ง

ระบบที�ปลอดภัยตามบรบิทท้องถิ�น รวมถึงการรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูล

ความปลอดภัยทางถนน และการทําการวิจัยความปลอดภัยทางถนนที�มี

คณุภาพ

ในช่วงทศวรรษที�ผ่านมา ความปลอดภัยทางถนนถูกบรรจุเป็นเนื�อหาใน

หลักสตูรหลายสาขาของสถาบันการศึกษา เชน่ การสาธารณสุข การขนส่ง 

และการวางผังเมือง การรับรองให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นสาขาวิชาที�

มกีารจัดการเรยีนการสอนในสถาบันระดับอุดมศกึษาและการพัฒนาวิชาชพี

ด้านนี� อาจเป็นปัจจัยสําคัญที�จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารและ 

ผูป้ฏิบติังานด้านความปลอดภัยทางถนนให้มคีวามรอบรู้และประสบการณ์  

นอกจากนี� การจัดหลักสูตรระยะสั�นและกิจกรรมการศึกษานอกระบบก็มี

สว่นชว่ยพฒันาความสามารถอีกด้วย เชน่ การบริหารและดําเนินโครงการ  

ส่วนเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพและประชาคมนักปฏิบัติการในวิชาชีพนี�  

ก็เป็นองค์ประกอบสาํคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพและการเสริม

สร้างความรู้อยา่งต่อเนื�อง ยิ�งไปกว่านั�น การอบรมผู้ประกอบอาชพีในสาขา

ที�เกี�ยวข้อง เชน่ วารสารศาสตร์ อาจเป็นวิธกีารเพิ�มประสิทธิภาพของกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ และการสนับสนุนทางนโยบายเพื�อเกื�อหนุนการ

ดําเนนิงานด้านความปลอดภัยทางถนน

ประเด็นมติิทางเพศในการวางแผนงานการเดินทาง
ประเด็นความปลอดภัยทางถนนถกูนาํไปใช้ ต่อ ผูช้ายและผูห้ญงิในแง่มมุ

ที�ต่างกัน เนื�องจากเหตุผลทางกายภาพ พฤติกรรม และสงัคม แมว่้าผู้หญงิ

จะมโีอกาสเสี�ยงสงูในระหว่างการชน แต่ก็มโีอกาสเสยีชวิีตได้นอ้ยกว่าผูช้าย

มาก ผูห้ญงิมกัจะเสยีชวิีตในสถานการณที์�แตกต่างออกไป โดยที�ผู้หญงิจะ

อยู่ในฐานะเป็นคนเดินถนนและผู้โดยสารรถยนต์มากกว่าที�ผู้หญิงเป็นคน

ขับรถและผู้ขับขี�จักรยานยนต์ ข้อเท็จจริงนี�แสดงให้เห็นว่าผู้ชายใช้รถใน

การเดินทาง มากกว่าอย่างมีนัยสาํคัญและบ่งชี�ถึงความแตกต่างระหว่าง

เพศในแง่พฤติกรรมเสี�ยง มผีลวิจัยที�ระบุว่าผูข้บัขี�เพศชายมคีวามเสี�ยงสงู

กว่าเพศหญงิ 2-4 เท่าต่อระยะทาง 1 กม.และยังพบว่าผูช้ายมกัมรูีปแบบ

การเดินทางที�อันตราย รวมถึงอาชพีที�เกี�ยวขอ้ง

นอกจากนี� ความแตกต่างด้านเพศ มผีลต่อการบาดเจ็บจากอุบติัทางถนน

อย่างมาก กล่าวคือ ผู้หญิงมีความเสี�ยงที�จะได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื�อเกิด

อุบติัเหตุรถชนสงูกว่ารอ้ยละ 47 เมื�อเทียบกับผูช้าย และมคีวามเสี�ยงจาก

การบาดเจ็บกล้ามเนื�อและเนื�อเยื�อบริเวณต้นคอจากการเคลื�อนไหวอย่าง

ฉบัพลันเนื�องจากสาเหตรุถชน (whip lash) สงูกว่า 5 เท่า ความแตกต่าง

ทางเพศในแง่ลักษณะทางกายภาพ อาจเป็นสาเหตุหนึ�งที�ทําให้ผู้หญิงได้รบั

บาดเจ็บสูงกว่าผู้ชาย จากการทดสอบการชนส่วนใหญ่ที�ประเมินความ

ปลอดภัยของผู้โดยสารรถยนต์มักใช้หุ่นผู้ชายที�มีรูปร่างขนาดปานกลาง  

ดังนั�น การทดสอบจึงไม่สะท้อนถึงลักษณะทางกายภาพ และไม่สามารถ

ตอบสนองความจําเพาะของเพศหญิง 

ดังนั�น ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี�ในการดําเนินการตามระบบความ

ปลอดภัย 

 

 กรอบนโยบายการเดินทางต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมที�เอื�ออํานวย  

ทั�งสาํหรบัเพศชายและหญงิเพื�อใหท้กุคนมโีอกาสใชร้ะบบการเดินทาง

ที�ปลอดภัย มั�นคง เข้าถึงง่าย เชื�อถือได้ และยั�งยนืรว่มกัน และมีสว่นรว่ม

ในระบบการเดินทางโดยไมม่กีารเลือกปฏิบติั

 สง่เสรมิบทบาทของผูห้ญงิในภาคการขนสง่และกระบวนการดําเนนิงาน 

เชน่การเป็นผูป้ระกอบกิจการในระบบขนส่ง การเป็นผูม้อํีานาจตัดสินใจ 

ในการพัฒนาระบบกฎระเบียบและนโยบาย วิศวกรและนักออกแบบ 

และเปน็ผู้มบีทบาทในทุกขั�นตอนของกระบวนการนี� 

 มุ่งเน้นเรื�องมิติความแตกต่างทางเพศเพิ�มขึ�น ในส่วนที�เกี�ยวกับการ

ออกแบบและการก่อสร้างของโครงสร้างพื�นฐานของระบบการขนส่ง 

ตัวอยา่งเชน่ ในการออกแบบยานพาหนะ ปรับการออกแบบให้รองรับ

ความแตกต่างทาง การยศาสตร์ (ergonomics) ระหว่างเพศชายและ

หญงิ หุน่จําลอง EvaRID เป็นตัวอยา่งที�ดีที�แสดงถึงแนวทางการดําเนิน

การมิติทางเพศ เมื�อหุ่นจําลองนี�ได้ผา่นการทดสอบและอนุมัติสาํหรับ

การใช้ในการทดสอบการชนตามที�กฎระเบียบความปลอดภัยกําหนด 

(regulatory testing)
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การปรบัใชเ้ทคโนโลยสีาํหรับระบบความปลอดภัย 
ปจัจุบนัมกีารเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์อยา่งรวดเร็วและถึงแม้

ยังมีความไม่แน่นอนของศักยภาพของเทคโนโลยีที�พัฒนาขึ�นใหม่เหล่านี� 

ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี�ขั�นสูง (advanced driver assistance system)  

อันประกอบด้วยระบบควบคมุการทรงตัว (electronic stability control) 

ระบบเตือนเมื�อรถเบี�ยงออกนอกเลน (lane change warning) และระบบ

เบรกฉกุเฉนิอัตโนมติั (automatic emergency braking) ได้ชว่ยชวิีตผู้คน

จํานวนมากในหลายประเทศแล้ว ในขณะนี�ยงัคงมีการพัฒนาระบบควบคุม

การทํางานของรถยนต์โดยอัตโนมติัที�จะชว่ยชีวิตคนเพิ�มขึ�นอีกมาก นอกจาก

นี� ในประเทศรายได้ต่าและปานกลาง เทคโนโลยีนอกตัวยานยนต์สามารถ

ทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงได้ด้วย เช่น การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ 

หลังเกิดอุบติัเหตุ เทคโนโลยีสื�อสาร (ที�อาจพัฒนาขึ�นมาให้เหมาะกับระบบ

การใช้โทรศัพท์เคลื�อนที�มีอยู่ทั�วไปเกือบทุกหนทุกแห่ง) อาจช่วยให้ 

ผู้เห็นเหตุการณ์สามารถปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในกรณีระบบรถพยาบาลไม่พร้อม เทคโนโลยีสามารถแนะนําเส้นทางส่ง 

ผู้ประสบอุบัติเหตุไปยังโรงพยาบาลใกล้ที�สุดที�สามารถรองรับการรักษา

พยาบาลผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตุรุนแรง

นอกจากนั�น การสง่ข้อมลูจากรถสูร่ถและจากรถสูโ่ครงสรา้งพื�นฐาน สามารถ

ช่วยให้การเดินทางปลอดภัยขึ�น และตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั�งยืน  

ความสามารถนี�มปีระโยชนม์าก โดยเฉพาะสําหรบัคนเดินถนน ผู้ใชจั้กรยาน 

และผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เทคโนโลยีที�คล้ายกันสามารถช่วยวางแผนเส้น

ทางการเดินทางเพื�อลดความแออัด การปล่อยไอเสีย และเพิ�มความปลอดภัย

ได้มากที�สุด เทคโนโลยีสื�อสารและโลจิสติกส์สามารถชว่ยลดความจําเป็น

ในการเดินทางด้วยการเพิ�มช่องทางการติดต่อของธุรกิจและผู้คน ระบบ

อิเล็กทรอนิกสจ์ะชว่ยเอื�ออํานวยให้การสง่สนิค้าและสิ�งของสะดวกปลอดภัย

อยา่งมปีระสิทธภิาพ 

การกระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยที�เหมาะกับบริบทที� 

หลากหลายเปน็สว่นหนึ�งของความท้าทายที�ผูน้าํประเทศเผชญิอยู ่อีกสว่น

หนึ�งเป็นความท้าทายที�เกี�ยวข้องกับการจัดการการปฏิวัติเทคโนโลยีและ

ผลกระทบที�อาจเกิดขึ�น (ทั�งด้านบวกและลบ) ต่อความปลอดภัยทางถนน 

ความสามารถติดต่อสื�อสารและเทคโนโลยีสื�อสารระบบไร้สาย (mobile 

technology) ประเภทอื�นที�เพิ�มขึ�น จะสร้างโอกาสและความท้าทายใหม ่ๆ  

ที�จําเปน็ต้องมีการประเมนิและปรบัปรุงนโยบาย กฎระเบยีบ และกฎหมาย

จราจรตามการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น 
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มุง่เน้นไปที�กลุ่มประเทศรายได้ต่าและปานกลาง
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศรายได้ต่าและปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 90 ของจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั�วโลก 

ทั�งๆ ที�ประเทศเหล่านี�มียานพาหนะน้อยกว่าร้อยละ 60 ของจํานวน 

ยานพาหนะทั�วโลก ดังนั�น เพื�อบรรลเุปา้หมายทศวรรษแหง่ความปลอดภัย 

เราต้องใหก้ารสนบัสนนุแก่ประเทศเหล่านี�เพิ�มขึ�น แม้ว่าจะมคีวามท้าทาย

ต่าง ๆ  ที�ชดัเจน แต่ประเทศรายได้ต่าและปานกลางก็สามารถแก้ไขสถานการณ์

ได้ทันทีโดยไมต้่องใชม้าตรการแบบเดิมที�ไมคํ่านึงถึงภาพรวม เพื�อแก้ปญัหา

ความปลอดภัยทางถนน แต่เปลี�ยนไปใช้แนวทางแบบบูรณาการที�สง่เสรมิ

การเดินทางที�ปลอดภัยและตอบโจทย์การเดินทางอยา่งยั�งยืน (sustainable 

transport) ในขณะที�ประเทศรายได้สงู (โดยเฉพาะประเทศที�พึ�งพาการใช้

รถยนต์สว่นตัวมาก) เผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ เชน่ การลดการปล่อย

ก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์จากภาคการขนส่งเพื�อลดการเปลี�ยนแปลงทาง

สภาวะภูมอิากาศและการแก้ปญัหาสุขภาพที�เกิดจากการไม่ออกกําลังกาย 

ประเทศรายได้ต่าและปานกลางอาจลงทนุในระบบการเดินทางหลากหลาย

รูปแบบอันเปน็สว่นหนึ�งในแผนการพฒันาแบบบูรณาการได้ตั�งแต่บดันี�

นอกจากการแลกเปลี�ยนบทเรียนและการให้ความชว่ยเหลือทางเทคนิคจาก 

ประเทศรายได้สงู (ผา่นองค์กรเพื�อการพฒันาระดับทวิภาคี) องค์กรผูใ้หท้นุ

ทวิภาคี และองค์กรเอกชนผูใ้หท้นุ ควรมขีอ้กําหนดเรื�องความปลอดภัยทาง

ถนนและปฏิบติัตามขอ้กําหนดเหล่านี� เพื�อใหค้วามปลอดภัยทางถนนเปน็

สว่นหนึ�งของการสนบัสนนุการพัฒนา ในทํานองเดียวกัน บริษัทระดับโลก

ที�ประกอบธุรกิจในประเทศรายได้ต่าและปานกลางควรตรวจสอบมาตรการ

ความปลอดภัยของกิจการและวางระบบเพื�อปอ้งกันการบาดเจ็บรุนแรงจาก

อุบติัเหตทุางถนนในหว่งโซึ่ค่ณุค่า (value chain) ของบรษัิท การยดึมั�นใน

หลักการความปลอดภัยทางถนนและการปฏิบติัตามหลักการ ของภาคเอกชน 

ในประเทศรายได้ต่าและปานกลาง ควรมีความเข้มงวดเช่นเดียวกับภาค

เอกชนในประเทศรายได้สงู ไมว่่าสภาพแวดล้อมทางกฎระเบยีบในประเทศ

ที�ดําเนนิกิจการเป็นเชน่ไร 

ความหลากหลายในแง่บรบิทและสถานการณด้์านภมูริฐัศาสตรข์องประเทศ

รายได้ต่าและปานกลางตอกยา้ถึงความสาํคัญของความร่วมมือระดับภูมภิาค

และระดับประเทศ ซึ่ึ�งแสดงถึงโอกาสที�ประเทศต่าง ๆ  จะกําหนดเปา้หมาย

และ/หรือกลยุทธ์ระดับภูมิภาคร่วมกันเพื�อแก้ปัญหาที�ประสบเหมือนกัน  

ในสถานการณ์เช่นนี� การประสานความร่วมมือ จึงเป็นโอกาสให้แต่ละ

ประเทศสะท้อนปัญหาให้เกิดการรับรูใ้นวงกว้าง เมื�อจัดตั�งเครือขา่ยพันธมิตร

ระดับภมูภิาคขึ�นมาแล้ว ประเทศต่าง ๆ จะสามารถสร้างอํานาจต่อรองใน

การติดต่อเจรจากับองค์กรทวิภาคีและองค์กรระดับโลก
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แมห้นว่ยงานรัฐบาลเป็นหนว่ยงานหลักที�รบัผิดชอบการออกแบบระบบการ

เดินทางที�ปลอดภัยและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัย 

ทางถนน แต่บทบาทและอิทธพิลของผูเ้กี�ยวข้องกลุ่มอื�น ๆ  ก็เปน็สว่นสาํคัญ

ของวิถีแหง่ระบบที�ปลอดภัยเชน่กัน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นกัวิชาการ 

และบุคคลหรือองค์กรอื�นที�ไม่เกี�ยวข้องกับภาครัฐ สามารถสนับสนุนได้ 

ความปลอดภัยทางถนนเป็นความรบัผดิชอบรว่มกัน

บทบาทของรัฐบาล 

ตอนท่ี  4

ความปลอดภัยของพลเมืองเป็นความรับผดิชอบหลักของรัฐบาล หนว่ยงาน

ราชการและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ�น เนื�องจากอุบัติเหตุทางถนน 

ก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งมากและผลตอบแทนที�ได้รบัจากความปลอดภัย

ก็มมีากเช่นกัน รฐับาลควรพิจารณาว่าความปลอดภัยทางถนนเปน็ประเด็น

สาํคัญที�สุดทางการเมืองและยอมรับว่าความปลอดภัยทางถนนเป็นสินค้า

สาธารณะ (public good) อันทรงคุณค่า สิ�งที�สาํคัญมากที�บง่ชี�ถึงเจตนารมณ์

ทางการเมืองคือระดับเงินทุนสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที�จัดสรรเพื�อ 

ตอบสนองการดําเนินงานความปลอดภัยทางถนน นอกจากนี� รัฐบาลมี 

ส่วนความรับผิดชอบในการกําหนดปัญหาสําคัญที�ต้องดําเนินการแก้ไข

อยา่งเรง่ด่วนไว้ในแผนชาติ ที�รับฟังจากผู้มีสว่นได้สว่นเสียและจากขอ้มลู

ของประเทศ รฐับาลยังมคีวามรบัผดิชอบในระบบการประสานงาน และระบบ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูอุบติัเหตรุถชน ผูเ้สียชวิีต และผูบ้าดเจ็บ

ดังนั�น บทบาทหลักของรฐับาลในฐานะผูน้าํและผูป้ระสานงานการดําเนนิ

งานตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศจําเป็นต้องดํารง

อยูต่ลอด ถึงแม้ว่ารัฐบาลและบุคคลหรือองค์กรอื�นมคีวามรับความผดิชอบ

รว่มกันในการดําเนินมาตรการต่อไปนี�

 จัดทํากรอบทางกฎหมายสาํหรับความปลอดภัยทางถนนและออกคําสั�ง

ที�มีผลทางกฎหมายสาํหรับการทํางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั�งใน

และนอกสงักัดรฐับาล

หลายทาง พลังความรว่มมอืทั�วโลกขององค์กรภาครฐัและเอกชนที�ใชแ้นวทาง

ปฏิบติัเพื�อสง่เสริมความปลอดภัยทางถนนเปน็สว่นหนึ�งของการสนบัสนนุ

เปา้หมายการพัฒนาที�ยั�งยนื ตลอดจนการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ การ

แสดงบทบาทผู้นาํ และการเสริมพลังซึ่ื�อ นบัว่าสําคัญยิ�ง 
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 จัดทําแผนปฏิบัติการที�มีเป้าหมายและการติดตามการดําเนินงาน 

ตรวจสอบกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนขององค์กรต่าง ๆ  และจัดสรร

เงินทนุสนบัสนนุการดําเนนิงานอยา่งเพยีงพอ

 ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐาน เช่น วิธีการจัดซึ่ื�อที�ดําเนินการโดย 

ผูใ้หบ้รกิารขนสง่และผูใ้ชบ้รกิาร

 ประสานการดําเนนิกิจกรรมเหล่านี�

การรายงานผลการดําเนนิงานใหส้าธารณชนทราบโดยหนว่ยงานและองค์กร

ที�เกี�ยวขอ้งเปน็เงื�อนไขสาํคัญในการสรา้งความโปรง่ใสและการแสดงภาระ

รบัผดิชอบที�ตรวจสอบได้ (accountability) สว่นหนว่ยงานรฐัมหีนา้ที�ทําให้

สาธารณชนและสง่เสริม/บังคับผู้อื�นให้ปฏิบัติเหมือนกันตามนโยบายและ

ดัชนีชี�วัดต่าง ๆ  ได้แก่ จํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบติัเหตุทางถนน

และขอ้มลูอื�นที�เกี�ยวข้อง

บทบาทของนักวิชาการ ภาคประชาสังคม และเยาวชน
ในสถาบันการศึกษาและกลุ่มประชาสังคมทั�วโลก มีความเชี�ยวชาญด้าน

ความปลอดภัยทางถนนค่อนข้างมาก ที�สามารถชว่ยเติมเต็มชอ่งว่างด้าน

ความรูที้�ขาดอยูห่ลายด้าน (ซึึ่�งบางครั�งถกูละเลย) รวมทั�งชว่ยดําเนินมาตรการ

ตามนโยบายที�จําเปน็เพื�อการลดการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุทางถนน สถาบัน

การศึกษาและสถาบันวิจัยมีบทบาทสาํคัญในการสร้างข้อมูลที�น่าเชื�อถือ

เพื�อชว่ยให้รัฐบาลและหนว่ยงาน/องค์กรอื�น ๆ เข้าใจลักษณะของปัญหา 

และเพื�อบง่ชี�วิธแีก้ปญัหา ผา่นการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาและความเสี�ยง 

และการใชก้ลยุทธที์�มปีระสทิธผิล ผา่นการทดสอบการใชม้าตรการและการ

วิจัยการดําเนินมาตรการ ภาคประชาสังคมสามารถช่วยสะท้อนความ 

คิดเห็นของนักวิชาการในวงกว้างโดยทําหน้าที�เป็นผู้สนับสนุนและแสดง

ความคิดเหน็ที�เป็นอิสระเพื�อผลักดันการเปลี�ยนแปลงทางสงัคม นอกจากนี� 

ภาคประชาสังคมสามารถสนับสนุนการกําหนดนโยบายด้วยการนําเสนอ

ข้อเท็จจริงเพิ�มเติมและหยิบยกความคิดเห็นจากชุมชนที�ได้รับผลกระทบ

จากนโยบายขึ�นมาสูว่งอภิปราย 

นอกจากทําใหร้ฐับาลตระหนกัถึงความปลอดภัยทางถนนเปน็ปญัหาที�ต้อง

แก้ไขและ สง่เสริมความร่วมมือของผูมี้สว่นได้สว่นเสียที�มเีป้าหมายเดียวกัน 

นกัวิชาการและกลุ่มประชาสงัคมสามารถทําหนา้ที� ดังต่อไปนี�

 เปน็แหล่งขอ้มลูความปลอดภัยทางถนนที�สาํคัญสาํหรบัชุมชน รฐับาล 

และหนว่ยงานปกครองสว่นท้องถิ�น

 ชว่ยทําให้เกิดการแสดงภาระรับผิดชอบที�ตรวจสอบได้ของรัฐบาลและ

หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ�นด้วยการเพิ�มอํานาจของชุมชนในการ 

แก้ปญัหาความปลอดภัยทางถนนและทําใหเ้กิดการกํากับดแูลตามหลัก

ธรรมาภิบาล และ

 ชว่ยผลักดันการดําเนินการเพื�อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยนื (SDGs) 

เกี�ยวกับความปลอดภัยทางถนน

มีเหตุผลสําคัญสองประการที�เยาวชนควรมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา

ระบบขนส่งในอนาคต ประการแรก เยาวชนเป็นกลุ่มอายุที�ได้รบัผลกระทบ

มากที�สดุจากการบาดเจ็บจากอุบติัเหตทุางถนน และอุบติัเหตทุางถนนเป็น

สาเหตุการเสียชวิีตอันดับหนึ�งของกลุ่มคนอายุ 5-29 ป ีประการที�สอง เยาวชน

เป็นกลุ่มคนรุน่หลัง ที�จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจในวันนี�เกี�ยวกับ

ความปลอดภัยทางถนนที�เปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั�น ควรมกีารสอบถาม

ถึงความต้องการด้านความปลอดภัยทางถนนของกลุ่มเยาวชน เพื�อช่วย

พัฒนาระบบและระดมความคิดว่าจะมีวิธีการที�ดีขึ�นเช่นไรในการป้องกัน

กลุ่มเปราะบางที�อาจจะได้รบัอุบติัเหตมุากที�สดุ การหารอืกับผูน้าํเยาวชน

จะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกันด้านความปลอดภัยทาง

ถนนมากขึ�น และพฒันากลุ่มผูส้นบัสนนุ คนรุน่ใหม ่ด้านความปลอดภัยทาง

ถนนที�มมีมุมองทันสมยัเกี�ยวกับอนาคตของการเดินทาง 

ทศวรรษแหง่ความปลอดภัยทางถนน
แผนโลก

2021-2030
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บทบาทของภาคเอกชน
บริษัทและธุรกิจเอกชนมีอิทธิพลต่อสังคมและระบบการขนส่งอย่างมาก 

ซึ่ึ�งเกิดขึ�นจาก กลุ่มผลิตภัณฑ์์ ระบบการขนสง่ และวิธกีารบรหิารงานของ

บรษัิท อิทธิพลของบริษัทต่อพนักงาน กลุ่มสญัญาจ้าง และศักยภาพในการ

จัดสรรเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยทางถนน ธุรกิจและอุตสาหกรรม

ในทุกภาคส่วน ทั�งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สามารถช่วยผลักดันให้บรรลุ

เปา้หมายการพฒันาที�ยั�งยนื เกี�ยวกับความปลอดภัยทางถนน โดยปรบัใช้

หลักการวิถีแห่งระบบที�ปลอดภัย ให้เข้ากับห่วงโซึ่่มูลค่า (value chain)  

ในทกุสว่นของธุรกิจ รวมถึงวิธปีฏิบติัในกระบวนการจัดซึ่ื�อ ผลิต และกระจาย

สนิค้า และรายงานผลการดําเนนิงานด้านความปลอดภัยในรายงานความ

ยั�งยนื ตัวอยา่งเชน่ ธุรกิจอาจระบุขอ้กําหนดเปน็เงื�อนไขในสญัญากับผู้ผลิต 

ผูจั้ดจําหนา่ย และผูจั้ดหาสนิค้า ดังต่อไปนี�

 กําหนดระดับความปลอดภัยของยานพาหนะ รวมถึงรถจักรยานยนต์ 

สาํหรบัรถขนสง่ของบรษัิทที�ใช้ในการให้บรกิารขนสง่

 กําหนดว่าพนักงานขับรถสง่ของ รวมถึงพนักงานที�ใช้รถจักรยานยนต์

และยานยนต์ประเภทอื�น ๆ ต้องผา่นการอบรมผูใ้ช้รถแล้ว 

 คาดหวังให ้ผูผ้ลิต ผูจั้ดจําหนา่ย และผูจั้ดหาสนิค้า จะต้องตรวจสอบ

ผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัย

ทางถนนด้วยตนเอง และ

 กําหนดมาตรฐานตารางเวลาการทํางานและการวางแผนการปฎิบติังาน

ในการใช้ยานพาหนะ เพื�อจัดการกับความเหนื�อยล้าของพนักงาน 

ขบัรถ และลดความเสี�ยงการใชย้านพาหนะบนถนน เพื�อปรบัปรุงเวลา

ในการเดินทาง

บริษัทผู้ผลิตยานยนต์และอุตสาหกรรมที�เกี�ยวข้องสามารถสนับสนุนการ

ผลิตยานพาหนะที�มคีณุสมบติัด้านความปลอดภัยโดยไมต้่องคํานงึถึงตลาด

จัดจําหนา่ย ธุรกิจเหล่านี�สามารถสง่เสริมเพื�อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้าง

พื�นฐานและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที�ปรับใช้ให้เหมาะ

สาํหรบัผูใ้ชถ้นนทกุคน รวมทั�งสนบัสนนุการปรบัมาตรฐานและขอ้กําหนด

ด้านความปลอดภัยทางถนนใหส้อดคล้องกันในทกุภมูภิาคทั�วโลก 

ในทํานองเดียวกัน ภาคธุรกิจอื�น เชน่ ประกันภัย สามารถสนับสนุนการสร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัย โดยสร้างสิ�งจูงใจการใช้ถนนอยา่งปลอดภัยด้วย

การกําหนดอัตราเบี�ยประกันภัย แผนประกันภัยภาคบงัคับ ที�สนบัสนนุการ

ชว่ยเหลือผูบ้าดเจ็บหลังเกิดอุบติัเหตโุดยการสง่เสรมิใหม้กีารสบืสวนอุบติัเหตุ

และการเสนอแผนคุ้มครองความสูญเสียทางการเงินสาํหรับผู้ประสบภัย 

การดําเนินการด้านอื�น ๆ  เพื�อทําให้ความปลอดภัยเป็น “สิ�งที�มคีณุค่า” เชน่ 

การจัดทําดัชนวัีดความปลอดภัย (safety index) และพันธบัตรเพื�อความ

ปลอดภัยทางถนน (road safety bond) ก็เป็นอีกแนวทางสาํคัญ ๆ  ที�สนับสนนุ

วิธดํีาเนินการงานเพื�อสรา้งความยั�งยนืกับบริษัทต่าง ๆ 

นอกจากนั�น บริษัทและธุรกิจเอกชนต้องลดนโยบายที�ส่งผลเสียต่อความ

ปลอดภัยทางถนน ได้แก่ การส่งเสริมรถยนต์ที�สามารถทําความเร็วสูงได้ 

การส่งเสริมการบริโภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากหรือ 

ผลิตภัณฑ์์อื�น ๆ  ที�ทําใหค้วามสามารถในการขบัขี�รถลดลง และนโยบายการ

จ้างงานที�ก่อให้เกิดการแออัดของระบบขนส่งสาธารณะ หรือ นโยบายที�

ทําใหพ้นักงานขับรถอ่อนเพลีย
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บทบาทของผูใ้ห้ทนุ
ผู้ให้ทุนในภาครัฐและเอกชนมีบทบาทสาํคัญในการสนับสนุนทรัพยากรที�

เหมาะสม เพื�อให้แผนงานได้ดําเนินการตามที�ตั�งเป้าหมายไว้ ผู้ให้ทุน 

ภาคเอกชนมีบทบาทสาํคัญในการปิดช่องว่างการขาดเงินทุนในระยะสั�น 

และสามารถจัดหาทรัพยากร ได้แก่ การจัดหาแหล่งเงินทุนในระยะแรก 

(seed funding) เพื�อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนโดยทันที ในขณะ

เดียวกัน ภาครัฐก็กระตุ้นให้เกิดแสวงหาแหล่งทุนในระยะยาวทั�วประเทศ

ไปพรอ้มกันด้วย การสนบัสนนุจากผูใ้หท้นุภาคเอกชนยงัชว่ยเสรมิเงินทนุ

ที�สําคัญในการพัฒนาศักยภาพการวิจัย และกิจกรรมรณรงค์ในอีกหลาย

ประเทศ การจัดลําดับความสาํคัญของผู้ให้ทุนภายนอกและภาครัฐบาล 

ตลอดจนแนวทางการระดมทุนเพื�อสร้างความยั�งยืนที�สนับสนุนความ

ปลอดภัยทางถนนจึงเป็นหัวใจของความสาํเร็จในการดําเนินการเหล่านี�  

ผู้ให้ทุนภายนอกอันได้แก่ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรเพื�อการพัฒนา

ระดับทวิภาคีและพหุภาคี และธนาคารเพื�อการพัฒนา สามารถร่วมกัน

สนบัสนนุการดําเนนิงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยสรา้งความมั�นใจ

รว่มกันบูรณาการกิจกรรมพัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะ

โครงการใหม ่ๆ  ที�มุง่พฒันาโครงสรา้งพื�นฐานที�สง่ผลต่อการขนสง่และการ

เดินทาง นอกจากนี� ผู้ใหทุ้นเหล่านี�ยงัมภีาระหน้าที�ผลักดันบทบญัญติัด้าน

ความปลอดภัยทางถนน ให้ถูกกําหนดเป็นส่วนหนึ�งของการสนับสนุนเพื�อ

การพัฒนาทั�งหมด

บทบาทขององค์การสหประชาชาติ 
องค์การอนามัยโลก (WHO) ซึึ่�งทํางานรว่มกับคณะกรรมาธิการระดับภมูภิาค

ขององค์การสหประชาชาติอย่างใกล้ชิด จะทําหน้าที�เป็นองค์กรประสาน

งานด้านความปลอดภัยทางถนนภายในองค์การสหประชาชาติ เพื�อสนับสนุน

ประเทศสมาชิกในการสร้างความตระหนัก การกําหนดเป้าหมาย  

เสนอแนะแนวทางการกําหนดนโยบาย การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้าง

ความสามารถทางเทคนคิ และ การจัดประชุมกับผูม้สีว่นได้สว่นเสียผู้แทน

พเิศษด้านความปลอดภัยทางถนนภายใต้เลขาธกิารองค์การสหประชาชาติ 

จะสร้างความตระหนักในการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาด้าน 

ความปลอดภัยทางถนนให้อยู่ในแผนและงบประมาณของประเทศอย่าง 

ต่อเนื�อง และส่งเสริมการเชื�อมโยงความปลอดภัยทางถนนกับเป้าหมาย 

การพัฒนาอย่างยั�งยืนในด้านอื�น ๆ เครือข่ายความร่วมมือด้านความ 

ปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติ (UN Road Safety  

Collaboration) จะทําหน้าที�เป็นกลไกให้คําปรึกษาอย่างต่อเนื�อง  

เพื�อสง่เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และปรับปรุงการประสานงานใน

ระดับโลกและระดับภูมิภาคระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติและองค์กร

ภาคีระหว่างประเทศอื�น ๆ เพื�อสนับสนุนให้เป็นไปตามมติสมัชชาใหญ่

สหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน 

กองทนุความปลอดภัยทางถนนแหง่สหประชาชาติ (UN Road Safety Fund) 

จะดําเนินการอย่างต่อเนื�องเพื�อยกระดับความสามารถของรัฐบาลในการ

ปรบัปรุงความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลสาํเร็จอยา่งยั�งยนื โดยระดมเงิน

ทุนจากภาครัฐและเอกชน สนับสนุนความคิดริเริ�มใหม ่ๆ ที�ก่อให้เกิดการ

เปลี�ยนแปลงขนานใหญใ่นประเทศต่าง ๆ  นอกจากนี� ผู้ประสานงานประจํา

ประเทศขององค์การสหประชาชาติ (UN Resident Coordinator) จะทํา

หนา้ที�ประสานงานตามมาตรการที�วางแผนและดําเนนิการรว่มกับทีมงาน

ประจําประเทศแห่งสหประชาชาติ (UN Country Team) และรัฐบาล 

ประเทศนั�น ๆ หนว่ยงานชาํนาญพิเศษต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ 

เชน่ โครงการตั�งถิ�นฐานมนษุย์แหง่สหประชาชาติ (UN HABITAT) องค์การ 

สิ�งแวดล้อมแหง่สหประชาชาติ (UNEP) องค์การทนุเพื�อเด็กแหง่สหประชาชาติ 

(UNICEF) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International 

Telecommunication Union -ITU) และ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) รวมทั�งทูตพิเศษแห่ง

สหประชาชาติด้านเยาวชน จะทํางานอย่างต่อเนื�องเพื�อให้มั�นใจว่าการเดิน

ทางที�ปลอดภัยและยั�งยืนนั�น (safe and sustainable mobility) เปน็ประเด็น

สําคัญ ที�ควรปรากฏอยูใ่นแผนการพัฒนาด้านอื�น ๆ ซึึ่�งเปน็การตอกยา้ถึง

ความเกี�ยวพันของประเด็นปญัหาอื�น ๆ กับ ความปลอดภัยทางถนน

ทศวรรษแหง่ความปลอดภัยทางถนน
แผนโลก

2021-2030
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การติดตามและประเมินผล 

การวัดความก้าวหนา้สูเ่ปา้หมายระดับโลก 

ตอนท่ี  5

ในระดับโลก รายงานสถานะความปลอดภัยทางถนนทั�วโลก (Global Status 

Report on Road Safety) ขององค์การอนามยัโลก (WHO) เปน็กลไกหลัก

ที�ใช้ตรวจสอบความคืบหน้าของทศวรรษแห่งการดําเนินการเพื�อความ

ปลอดภัยทางถนน ข้อมูลในรายงานนี�ถูกรวบรวมจากการสาํรวจที�ดําเนิน

การโดยประเทศสมาชิก โดยเป็นข้อมูลรายละเอียดจํานวนผู้เสียชีวิตและ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน สถานะของกฎหมายจราจรและการบังคับ

ใชก้ฎหมาย และข้อมลูอื�น ๆ ที�บง่ชี�ถึงความคืบหนา้ในการดําเนินงานตาม

แผนระดับโลก เชน่ การเขา้รว่มอนสุญัญาแหง่สหประชาชาติเกี�ยวกับความ

ปลอดภัยทางถนน 

โดยกําหนดเป้าหมายจํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

ใหล้ดลงเหลือ รอ้ยละ 50 ก่อนสิ�นป ีค.ศ. 2030 การเปลี�ยนแปลงของจํานวน

ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนจะเป็นจุดเริ�มต้นสาํหรับการ

วิเคราะห์ ตามตัวเลขประมาณการในปัจจุบนั โดยลดลงตามเป้าหมายเท่ากับ

จํานวนประมาณ 650,000 คนทั�วโลก ข้อมูลเหล่านี�จะถูกวิเคราะห์เพื�อ

คํานวณเปน็จํานวนผูเ้สยีชวิีตและบาดเจ็บต่อแสนประชากร ขอ้มลูพื�นฐาน 

(baseline) สําหรบัดัชนชีี�วัดสมับูรณ์และสมัพทัธ ์(absolute and relative 

indicators) จะถูกคํานวณไว้สาํหรับปี ค.ศ. 2021 หลังจากนั�น จะมีการ 

จัดทําการประเมินระยะกลาง ในปี ค.ศ. 2025 และระยะสิ�นสุด ในป ี 

ค.ศ. 2030 เพื�อบ่งชี�ถึงการเปลี�ยนแปลงในดัชนีชี�วัดเหล่านี� เมื�อเทียบกับ

ข้อมูลพื�นฐาน นอกจากดัชนีชี�วัดหลัก ตัวชี�วัดผลลัพธ์และกระบวนการ 

อื�น ๆ  จะถูกแจกแจงรายละเอียดสาํหรับการประเมินเชิงคุณภาพ (qualitative 

assessment) ถึงแม้ว่าข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที� 74/299 

กําหนดใหม้กีารระบุการเปลี�ยนแปลงในจํานวนผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตทุาง

ถนน แต่ปจัจุบนัยงัไม่มฐีานข้อมลูใดที�เก็บรวบรวมข้อมลูดังกล่าว คําจํากัด

ความและการวัดการบาดเจ็บบนถนนเป็นประเด็นปญัหาในหลายประเทศ 

ดังนั�น การปรับปรุงระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลความปลอดภัยทางถนน

ควรเป็นประเด็นที�รัฐบาล หน่วยงานและองค์กรที�เกี�ยวข้องควรให้ความ

สําคัญเปน็อันดับต้น ๆ 
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การติดตามการดําเนนิงานในประเทศ
ในระดับประเทศ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติและระดับ

ท้องถิ�น ควรเป็นกระบวนการการทําซึ่า้ ๆ และรายงานตามข้อมูลและ 

หลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนั�น ประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั�งหมดต้อง

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานอย่างสมา่เสมอ และใช้ข้อค้นพบ

การประเมิน เพื�อปรับปรุงการวางแผนและการดําเนินงานต่อไป ตามกรอบ

เป้าหมายโลกโดยความสมัครใจและดัชนีชี�วัดผลการดําเนินงานทั�วโลก  

ที�มมีติเห็นชอบเมื�อปี ค.ศ. 2017 และ ค.ศ. 2018 เป็นกรอบการดําเนินงาน

ที�เปน็ประโยชนสํ์าหรบัการประเมนิความก้าวหนา้สูก่ารดําเนนิการตามแผน

ระดับโลกนี� 

การเก็บรวบรวมข้อมูลที�มีคุณภาพเป็นข้อกําหนดเบื�องต้นที�สาํคัญสาํหรับ

การดําเนนิงานนี� การจัดทําทะเบยีนผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตรุุนแรง การปรบั

คํานิยามให้สอดคล้องกัน และการสร้างกลไกลการประสานงานระหว่าง 

ภาคสว่นต่าง ๆ ทั�งตํารวจ สาธารณสขุ และขนสง่ เพื�ออํานวยความสะดวก

ในการการเก็บข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที�มอียูอ่ยา่งจํากัด และรับประกันความ

ถูกต้องของข้อมูลที�เก็บรวบรวมได้ และควรสร้างโอกาสการเรียนรู้ในการ

ทํางานอยา่งต่อเนื�อง เชน่ การตรวจสอบโครงสร้างพื�นฐาน การตรวจสอบ

ขอ้บกพรอ่งและตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรฐาน การตรวจสภาพรถตาม

ระยะที�กําหนด และการทบทวนการบริหารงานเป็นประจํา กระบวนการ 

ที�มีอยู่เหล่านี� สามารถทําควบคู่ไปกับการวิจัยผลิตข้อมูล ข้อเสนอแนะ  

ตลอดจนคําติชมที�มีคุณค่า ซึ่ึ�งเป็นความรู้ความเข้าใจที�จําเป็นสาํหรับการ

ตัดสินใจ เกี�ยวกับการดําเนินงานและการปรับเปลี�ยนแผนปฏิบัติการใน

ทศวรรษหน้า

ทศวรรษแหง่ความปลอดภัยทางถนน
แผนโลก

2021-2030
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หนทางสูค่วามสำาเรจ็

ในขณะที�เราเริ�มเขา้สูท่ศวรรษที� 2 แหง่การดําเนนิการเพื�อความปลอดภัย

ทางถนน เราขอเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลและทกุฝ่า่ยด้านความปลอดภัยทางถนน

ใช้แผนการดําเนินงานนี�เป็นแนวทางสาํหรับการพัฒนา ดําเนินงาน และ

ประเมินมาตรการความปลอดภัยทางถนนในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ 

และท้องถิ�น (subnational) ซึึ่�งปรบัใหเ้หมาะกับบรบิทเฉพาะของประเทศ 

แผนระดับชาติควรถูกกําหนดขึ�นตามการประเมินสถานการณ์และข้อมูล

จากหนว่ยงานรฐั และผูมี้สว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่า่ย ควรกําหนดเป็นวิสยัทัศน์

โดยรวมสําหรับความปลอดภัยทางถนน และระบุปัญหาเฉพาะด้านเพื�อ

บรรลุวิสัยทัศน์นั�น ด้วยเหตุนี� แผนต่าง ๆ ควรบ่งชี�ถึงลําดับความสาํคัญ  

ที�ต้องใช้มาตรการแก้ไขในระยะสั�น กลาง และยาว โดยตระหนักว่าไม่มี

ปญัหาใดที�สามารถขจัดใหห้มดในคราวเดียว 

เมื�อเราดําเนินไปตามเส้นทางนี� จึงจําเปน็อยา่งยิ�งที�รฐับาลต้องทุ่มเทความ

พยายามเปน็สองเท่า เพื�อดํารงไว้ซึ่ึ�งความมุง่มั�นและความรบัผดิชอบทางการ

เมืองที�จะร่วมจัดการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนในระดับสูงสุด 

ควบคู่ไปกับการสนบัสนนุจากหนว่ยงานต่าง ๆ ของรฐับาล องค์กรพหุภาคี 

บรษัิท และองค์การระหว่างประเทศ กลยุทธ์และความพยายามเหล่านี�ต้อง

โปร่งใสและเปิดเผยต่อสาธารณชนให้ทราบได้ ความปลอดภัยต้องเป็น 

ค่านยิมหลักของการดําเนนิการเหล่านี� และสะท้อนถึงวิธกีารออกแบบและ

ดําเนนิงานเชิงนโยบายรฐั รวมทั�งวิธกีารควบคุมดแูลระบบต่าง ๆ มมุมอง

ความปลอดภัยเป็นค่านิยมหลักของการขนส่งทางถนน ทําให้เชื�อมั�นได้ว่า 

เรื�องความปลอดภัยจะแทรกอยู่ในทุกองค์ประกอบของห่วงโซึ่่คุณค่า  

(value chain) ของระบบการขนส่ง ตั�งแต่การออกแบบ ผลิตยานยนต์  

โครงขา่ยพื�นฐานการสร้างถนน ตลอดจนถึงการให้บรกิารขนสง่และนโยบาย

การขนสง่เอง 

แผนระดับโลกนี�เรียกร้องให้รัฐบาลและผู้มีสว่นได้สว่นเสียก้าวเดินไปตาม

เส้นทางใหม่ ซึึ่�งเน้นความสาํคัญของความปลอดภัยในฐานะเป็นค่านิยม

หลักในระบบความปลอดภัยและการเดินทาง เพื�อตอบโจทย์การเดินทางที�

ยั�งยืน (sustainable mobility) บัดนี�เรารู้ว่าควรทําอะไรบ้าง มีเครื�องมือ

พร้อมสรรพ และทุกคนมีบทบาทในภารกิจนี� ...ลงมอ่ทำากันเถอะ

ลงม่อทำากันเถอะตอนท่ี  6 
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ภาคผนวก 1

แหล่งขอ้มลูสาํคัญ

รายการแหล่งขอ้มลูที�รวบรวมไว้ในภาคผนวกนี�ประกอบด้วยเอกสารที�เผยแพรโ่ดยหนว่ยงานองค์การสหประชาชาติและองค์กรรัฐบาลระหว่างประเทศอื�น ๆ 

รวมถึงเอกสารที�อนมุติัและหรอืบันทึกในข้อมติโดยสมชัชาใหญอ่งค์การสหประชาชาติ

 ข้อมติสมชัชาใหญอ่งค์การสหประชาชาติที� 74/229 ว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนทั�วโลก

 Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York. United Nations Organization. 2015 

 ปฏิญญาสตอกโฮล์ม (Stockholm Declaration) 

 ข้อเสนอแนะของคณะผู้เชี�ยวชาญด้านวิชาการ (Academic Expert Group) [ตั�งขึ�นในการประชุมระดับสงูว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนเพื�อจัดทําขอ้เสนอ

แนะสาํหรบัหนทางสูค่วามสาํเรจ็ (Way Forward)] 

 แผนระดับโลกสาํหรับทศวรรษแห่งการดําเนินการความปลอดภัยทางถนน 2011-2020 (Global Plan for the Decade of Action for Road Safety  

2011-2020) 

 ตราสารทางกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนของสหประชาชาติ

• อนุสญัญาว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ค.ศ. 1968

• อนุสญัญาว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ค.ศ. 1949

• อนุสญัญาว่าด้วยเครื�องหมายและสญัญาณจราจรทางถนน ค.ศ. 1968

• ข้อตกลง ค.ศ. 1958 ว่าด้วยการใช้กฎระเบียบทางเทคนิคสากลของสหประชาชาติสาํหรบัยานพาหนะติดล้อ รวมทั�งอุปกรณ์และชิ�นสว่นที�ติดตั�งและ/หรอื

ใช้ได้ในยานพาหนะติดล้อและเงื�อนไขสาํหรับการรับรองการอนุมัติซึึ่�งกันและกันตามหลักเกณฑ์์ของกฎระเบียบของสหประชาชาติเหล่านี� ซึ่ึ�งถือเป็น 

กรอบทางกฎหมายสาํหรับการยอมรับกฎระเบียบของสหประชาชาติที�กําหนดไว้เป็นกฎระเบียบที�ใช้สําหรับยานพาหนะติดล้อที�ผลิตขึ�นมา โดยเฉพาะ 

กฎระเบยีบว่าด้วยความปลอดภัยและสิ�งแวดล้อม 

• ขอ้ตกลง ค.ศ. 1997 ว่าด้วยการใช้เงื�อนไขการตรวจสอบทางเทคนคิสําหรบัยานพาหนะติดล้อและการรบัรองการตรวจสอบดังกล่าวซึึ่�งกันและกัน 

• ข้อตกลง ค.ศ. 1998 ว่าด้วยการกําหนดกฎระเบียบทางเทคนิคสากลสาํหรับยานพาหนะติดล้อ รวมทั�งอุปกรณ์และชิ�นส่วนที�ติดตั�งและ/หรือใช้ได้ใน 

ยานพาหนะติดล้อ 

• ขอ้ตกลงว่าด้วยการขนสง่สนิค้าอันตราย (ขอ้ตกลง ADR) ค.ศ. 1957

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารขนสง่ทางบก (Inland Transport Committee) สําหรบัการปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศ

 Zero Road Deaths and Serious Injuries: Leading a Paradigm Shift to a Safe System. Paris, Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2016

 Save LIVES – A Road Safety Technical Package. Geneva: World Health Organization; 2017

 World Report on Road Traffic Injury Prevention. Geneva: World Health Organization; 2004 

 Global Status Report on Road Safety 2018. Geneva: World Health Organization; 2018 

 เปา้หมายผลการดําเนนิงานความปลอดภัยทางถนนโลก 

 Glossary for Transport Statistics (Fifth Edition). Geneva: United Nations Economic Commission for Europe; 2019 

 Data Systems: A Road Safety Manual for Decision Makers and Practitioners. Geneva, World Health Organization, 2010 

 Cyclist Safety: An Information Resource for Decision-makers and Practitioners. Geneva: World Health Organization; 2020 

 Powered Two- and Three-wheeler Safety: A Road Safety Manual for Decision-makers and Practitioners. Geneva: World Health Organization; 

2017 () 

ทศวรรษแหง่ความปลอดภัยทางถนน
แผนโลก
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 Pedestrian Safety: A Road Safety Manual for Decision-makers and Practitioners. WHO 2013 

 Strengthening Road Safety Legislation: A Practice and Resource Manual for Countries. World Health Organization (2013) 

 Speed Management: A Road Safety Manual for Decision-makers and Practitioners, World Bank, World Health Organization & Global Road 

Safety Partnership. (2008) 

 Helmets: A Road Safety Manual for Decision-makers and Practitioners. World Health Organization. (2006) () 

 Drinking and Driving: A Road Safety Manual for Decision-makers and Practitioners, Geneva, Global Road Safety Partnership, 2007 () 

 Seat Belts and Child Restraints: A Road Safety Manual for Decision-makers and Practitioners London, FIA Foundation for the Automobile 

and Society, 2009 
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ภาคผนวก 2

กรอบเป้าหมายการดําเนินงานโดยสมัครใจสาํหรับปัจจัยเสี�ยงความปลอดภัย
ทางถนนและกลไกการให้บรกิาร

กรอบเป้าหมายการดําเนินงานโดยสมัครใจสาํหรับปัจจัยเสี�ยงความปลอดภัยทางถนนและกลไกการให้บริการ (voluntary performance targets for road 

safety risk factors and service delivery mechanisms) ผา่นมติเห็นชอบโดยภาคีสมาชกิเมื�อวันที� 21 พฤศจิกายน 2017 เพื�อใชเ้ปน็แนวทางการดําเนนิงาน

ของประเทศต่าง ๆ และเรง่ความก้าวหนา้สูก่ารพฒันาถนนที�ปลอดภัยมากขึ�น 

กระบวนการรายละเอียดของเป้าหมายเหล่านี�กํากับดูแลโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที�จากภาคีสมาชิก และองค์การ 

ต่าง ๆ ในระบบขององค์การสหประชาชาติ รวมทั�งคณะกรรมาธิการระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ ผ่านกลไกความร่วมมือที�มีอยู่แล้ว รวมทั�งเครือข่าย 

ความร่วมมือความปลอดภัยทางถนน (UN Road Safety Collaboration) ซึึ่�งดําเนินการตามที�มีมติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (A/Res/70/260)  

และสมชัชาใหญอ่งค์การอนามยัโลก (WHO 69.7) 

2020
1

เปา้หมายที� 1 ภายในป ี2020
ทกุประเทศจัดทําแผนปฏิบติัการ
พหภุาคีด้านความปลอดภัยทาง
ถนนระดับชาติที�ครอบคลมุ 
รอบด้านและมเีปา้หมายที�กําหนด
กรอบเวลา 

เปา้หมายที� 2 ภายในป ี2030
ทกุประเทศเขา้เปน็ภาคีตราสาร
กฎหมายเกี�ยวกับความปลอดภัย
ทางถนนที�สาํคัญของสหประชาชาติ
หนึ�งตราสารหรอืมากกว่า

2030
2

เปา้หมายที� 3 ภายในปี 2030
ถนนสายใหมท่กุสายต้องผา่น
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรบัผู้ใช้
ถนนทุกคนที�คํานงึถึงความปลอดภัย
ทางถนนหรือผา่นการประเมินระดับ 
3 ดาวหรือสงูกว่า

2030
3

เปา้หมายที� 4 ภายในปี 2030
มากกว่ารอ้ยละ 75 ของการเดินทาง
บนถนนสายที�มอียูแ่ล้วต้องผา่น
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรบัผูใ้ช้
ถนนทุกคนที�คํานงึถึงความปลอดภัย
ทางถนน

2030
4

เปา้หมาย 5 ภายในป ี2030
ยานพาหนะใหม ่(หมายถึงทั�งที� 
ผลิต ขาย หรอืนาํเขา้) และยาน
พาหนะที�ใช้แล้วทกุคันต้องผา่น
มาตรฐานความปลอดภัยที�มคุีณภาพ
สงู เชน่ กฎสหประชาชาติที�สาํคัญ 
ที�แนะนาํ ข้อบงัคับทางเทคนคิระดับ
โลก หรอืขอ้กําหนดระดับชาติอื�นๆ  
ที�ได้รบัการยอมรบัที�เทียบเท่า

2030
5

เปา้หมาย 6 ภายในป ี2030  
ลดสดัสว่นของยานพาหนะที�ขบัขี�
เกินการจํากัดความเรว็ที�กําหนดลง
ครึ�งหนึ�งและลดการบาดเจ็บและ
เสยีชวิีตที�เกี�ยวกับการขบัขี�ด้วย
ความเรว็ลง

2030
6

เปา้หมายที� 7 ภายในปี 2030
เพิ�มสดัสว่นของผูขั้บขี�รถ
จักรยานยนต์ที�สวมหมวกนิรภัยที�ได้
มาตรฐานอยา่งถูกต้องใหใ้กล้เคียง
รอ้ยละ 100

2030
7

เปา้หมายที� 8 ภายในปี 2030
เพิ�มสดัสว่นของผูขั้บขี�และ
ผู้โดยสารยานยนต์ที�ใชเ้ขม็ขดั
นริภัยหรอืใชที้�นั�งนริภัยสําหรบัเด็ก
ที�ได้มาตรฐานใหใ้กล้เคียง 
รอ้ยละ 100

2030
8

เปา้หมายที� 9 ภายในป ี2030
ลดจํานวนการบาดเจ็บและ
เสยีชวิีตจากอุบติัเหตทุางถนน
เนื�องจากผูขั้บขี�ดื�มแอลกอฮอล์ 
ลงครึ�งหนึ�งและ/หรอืลดจํานวน 
การบาดเจ็บและเสยีชวิีตที�เกี�ยวกับ
การใชวั้ตถทีุ�ออกฤทธิ�ต่อจิตและ
ประสาทอื�นลง

2030
9

เปา้หมายที� 10 ภายในป ี2030 
ทกุประเทศมีกฎหมายระดับชาติ 
ที�จํากัดหรอืหา้มการใช้โทรศพัท์
เคลื�อนที�ขณะขบัขี�

2030
10

เปา้หมายที� 11 ภายในปี 2030 
ทกุประเทศออกขอ้บงัคับกําหนด
เวลาขับและระยะเวลาหยุดพกั
สําหรบัผู้ประกอบอาชพีขับรถ
และ/หรอืเขา้เปน็ภาคีอบงัคับ
ระหว่างประเทศ/ภูมภิาคในด้านนี�

2030
11

เปา้หมายที� 12 ภายในปี 2030  
ทกุประเทศจัดทําและบรรลุเปา้หมาย
ระดับชาติเพื�อลดระยะเวลาระหว่าง
การเกิดอุบติัเหตทุางถนนและการ
ใหก้ารดูแลฉกุเฉนิโดยเชี�ยวชาญ 
ครั�งแรก

2030
12

ทศวรรษแหง่ความปลอดภัยทางถนน
แผนโลก

2021-2030
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ภาคผนวก 3

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขนส่งทางบกสาํหรับปรับปรุงระบบความ
ปลอดภัยทางถนน 

คณะกรรมการขนสง่ทางบก (Inland Transport Committee หรอื ITC) ของคณะกรรมาธกิารเศรษฐกิจยุโรปแหง่สหประชาชาติ (UN Economic Commission 

for Europe) ได้จัดทําข้อเสนอแนะสําหรับประเทศต่าง ๆ ที�เรียกว่า ITC Recommendations for Enhancing National Road Safety Systems (“ITC 

Recommendations”) ซึึ่�งที�ประชุมมีมติเหน็ชอบในการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั�งที� 82 (ECE/TRANSMISSION/2020/9) ขอ้เสนอแนะเหล่านี�แจกแจง

ระบบความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ซึ่ึ�งครอบคลุมองค์ประกอบหลักทั�งหมดในระดับประเทศที�ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ องค์ประกอบเหล่านี�

เชื�อมโยงกับองค์ประกอบหลัก 5 ประการของแผนระดับโลกสาํหรบัทศวรรษแหง่การดําเนินการความปลอดภัยทางถนน 2011-2020 การบริหารจัดการ ผูใ้ช้

ปลอดภัย ยานพาหนะปลอดภัย ถนนปลอดภัย การชว่ยเหลือผูบ้าดเจ็บหลังอุบติัเหตทีุ�มปีระสิทธผิล และแจกแจงรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับด้านต่าง ๆ ที�

ต้องมีการดําเนินการ ด้านกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย การศึกษา เทคโนโลยี ข้อเสนอแนะเหล่านี�นาํเสนอมาตรการที�เป็นไปได้ หน่วยงานรับผิดชอบที� 

เหมาะสม การประสานงานระดับประเทศ ความชว่ยเหลือจากนานาชาติ และการปรบัใชต้ราสารทางกฎหมายเกี�ยวกับความปลอดภัยทางถนนของสหประชาชาติ

สาํหรบัองค์ประกอบหลักแต่ละประการ

การบรหิารจัดการความปลอดภัยทางถนน - การประสานงานแนวตั�งและแนวนอน 

ขอ้บงัคับจราจร ผูข้บัขี่

ยานพาหนะ ผู้ขีจั่กรยาน 
และคนเดินถนน 

พฤติกรรมถูกกฎหมาย
ควบคุมโดยตํารวจ 

และผู้ตรวจ

การสรา้งความตระหนัก 
การอบรม และการสอบ 

เทคโนโลยี อุปกรณ ์ 
ข้อบงัคับ และระบบ

เตือนเพื่อความปลอดภัย

ตราสารทางกฎหมาย
และมติท่ีประชุม

สหประชาชาติเก่ียวกับ
ความปลอดภัยทางถนน 

WP.1, SC. 1, WP15

ผูใ้ช้ปลอดภัย 

ถนนปลอดภัย 

การช่วยเหลือ
ผูบ้าดเจ็บหลัง
อุบติัเหตทุีม่ี
ประสทิธิผล 

ยานพาหนะ
ปลอดภัย 

ขอ้บงัคับและ 
มาตรฐานท่ีอนุญาตให้

ขบัขีย่านพาหนะ 
ในระบบการจราจร

การรบัรองและ 
ตรวจสอบโดยผู้ตรวจ 

ท่ีมคีณุสมบติัตามเกณฑ์์

การสรา้งความตระหนัก
สาํหรบัผูใ้ช้และการฝึ่ก
อบรมสาํหรบัผูต้รวจ

เทคโนโลยีและอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัย 

ระบบเตือนให้ปฏิบติั
ตามกฎหมาย

ตราสารทางกฎหมาย
และมติท่ีประชุม

สหประชาชาติเก่ียวกับ
ความปลอดภัยทางถนน 

WP.1, SC. 1, WP29

มาตรฐานสาํหรบั 
การออกแบบ ก่อสร้าง 

บาํรุงรกัษา และ
เคร่ืองหมายจราจร

การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระเบยีบ/มาตรฐาน 

การตรวจประเมิน
เพื่อรบัรองมาตรฐาน 
และการตรวจสอบข้อ

บกพรอ่งโดยทีมผูต้รวจ
ท่ีมคีณุสมบติัตามเกณฑ์์

การเพิม่ความตระหนกั
สาํหรบัผูจั้ดการถนน

และผู้ตรวจ

การออกแบบถนนและ
ระบบถนนอัจฉริยะ
ท่ีชว่ยใหผู้ใ้ช้ถนนแก้

สถานการณไ์ด้เม่ือพลาด
พล้ังและมีองค์ประกอบ
ท่ีชว่ยลดความผิดพลาด

ตราสารทางกฎหมาย
และมติท่ีประชุม

สหประชาชาติเก่ียวกับ
ความปลอดภัยทางถนน

และมาตรฐานสากล 
WP.1, SC. 1

มาตรฐานสาํหรบัการ
เก็บรวบรวมข้อมลูการ

ชว่ยเหลือผู้บาดเจ็บหลัง
เกิดอุบติัเหตุและการ

สบืสวนอุบติัเหตุ

การกํากับดูแลบรกิาร 
กูชี้พ การทํางานของ 

เจ้าหนา้ท่ีสืบสวน และ
การสบืสวนอุบติัเหตุ

บนถนน

การฝึ่กอบรมการรกัษา
พยาบาลเบื้องต้นและ
บริการ กูชี้พ และการ

อบรมเจ้าหน้าท่ีสืบสวน

เทคโนโลยีและอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัย

มติรวม (consolidated 
resolution) และ

มาตรฐานสากล WP.1, 
SC. 1

ด้าน

องค์ประกอบ

กฎหมาย การบงัคับใช้
กฎหมาย การศกึษา เทคโนโลยี

ความช่วยเหลือ
ด้านกฎระเบยีบ
จากนานาชาติ

34



กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ

นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อํานวยการศูนย์ความรว่มมือขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 

นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ผู้จัดการแผนงานความรว่มมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน

นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ

ใช้ถนน กระทรวงคมนาคม และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้านความปลอดภัยทางถนน

นายแพทย์วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย แผนงานความรว่มมอืระหว่างรฐับาลไทยกับองค์การอนามยัโลกด้านความปลอดภัยทางถนน

ในความอนุเคราะห์เรียบเรียงภาษาไทย

จัดทําเอกสารภาษาไทยโดย องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย
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