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กลับ ให้ ได้ ไป ให้ ถึง หน้า 12
ทศวรรษแห่งความปลอดภัย

 เมื่ออุบัติเหตุบนท้องถนนพรากชีวิต
ประชากรโลกไปเฉลี่ยปีละ1.3

ล้านคนทั้งที่เป็นเรื่องที่น่าจะป้องกันได้
องค์การสหประชาชาติจึงออกมาประกาศให้ปี
2011-2020เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัย

พร้อมทั้งประกาศหลักการที่ชาติทั้งหลาย
ต้องรับไปปฏิบัติจริงให้เห็นผล

ถอดรหัส อุบัติเหตุ  หน้า 8
ประเทศไทยกับ‘ทศวรรษความปลอดภัย

ทางถนน’

เมื่อประเทศไทยประกาศเอาจริงเอาจัง
กับเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน
โดยเริ่มต้นที่นโยบายหมวกกันน็อค
100เปอร์เซ็นต์ไปถึงการยกระดับ

โครงสร้างระบบจราจรเพื่อลดอัตราการตาย
จากอุบัติเหตุจราจรชั่วโมงละ1คนลงให้ได้

รุ่งฤทธิ์เพ็ชรรัตน์

ถ้าไม่นบัรวมโรคภยัไข้เจบ็ที่ตา่งตอ้งเผชญิกนัตามธรรมชาติก็เหน็จะมีอบุตัเิหตุทางถนนเทา่นัน้ที่สามารถ

เป็นตัวสอดแทรกลำดับต้นๆในตารางสาเหตุการตายของประชากรโลกได้

ทัง้ที่มนษุย์เปน็ผู้ประดษิฐ์คดิสรา้งเครือ่งจกัรพาหนะมีลอ้เหลา่นัน้ขึน้มาแต่สดุทา้ยสภุาษติ‘หมองูตาย

เพราะงู’ก็พิสูจน์ความหมายของมันได้เป็นอย่างดี

สถิติคนตาย1คนในทุก6วินาทีเป็นอีกเสียงช่วยยืนยันถึงตัวเลขผลลัพธ์ที่น่าตกใจของมหันตภัย

บนท้องถนน

ทั้งที่ในทุกสังคมล้วนมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน หรือกฎจราจรอยู่แล้ว แต่ทำไมเราจึง

ไม่สามารถคุมกำเนิดอัตราการตายได้

บางคนบอกว่ากฎหมายไม่ใช่สูตรตำราวิเศษที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง

จริงอยู่ กฎจราจรมีไว้เพื่อควบคุมพฤติกรรมของทั้งผู้ใช้รถและผู้ใช้ถนนให้มีความปลอดภัยบน

บรรทัดฐานเดียวกัน แต่ตัวกฎหมายเองก็จำเป็นต้องเรียกร้องความร่วมมือจากประชาชนเสมอ และไม่ใช่

ทุกคนที่เห็นสาธารณะเป็นใหญ่เหนือเรื่องส่วนตัว

ในความเป็นจริง การฝ่าฝืนกฎหมายกับท้องถนนจึงเป็นสัจธรรมที่เกิดคู่กัน หลายคนผูกมิตรกับ

ความมักง่ายจนเคยตัวและเห็นจนชินตา...เป็นเรื่องเลวร้ายที่แสนปกติ

บางคนก็ยังสามารถอ้างกันได้อีกว่า “อุบัติเหตุไม่ได้มีต้นเหตุอยู่ที่คนเท่านั้นนะครับ รถเก่า ถนนพัง 

น้ำท่วมไฟจราจรเสีย...นั่นก็ใช่”

ไม่ผดินกัที่ปจัจยันอกเหนอืการควบคมุของมนษุย์ก็เปน็สาเหตุของอบุตัเิหตุได้เหมอืนกนัทางแก้ปญัหา

ให้ครอบคลุมจึงไม่ได้จบที่การออกกฎหมายจราจรมาบังคับใช้เท่านั้น หลายประเทศยังต้องมีการถกเถียง

เรื่องมาตรฐานของอะไรหลายๆอย่างอีกมาก

จนในที่สุดองค์กรระดับโลกอย่างสหประชาชาติก็ต้องยื่นมือออกมากำกับเรื่องนี้ด้วยตนเอง ด้วยการ

ประกาศให้ช่วงเวลา 10 ปี จาก 2011-2020 เป็น ‘ทศวรรษแห่งความปลอดภัย’ เพื่อสร้างเป้าหมาย 

‘ลดสถติิการตายลงครึง่หนึง่’พรอ้มดว้ยหลกัปฏบิตัิมากมายครอบคลมุถงึทกุปจัจยัที่อาจกอ่ให้เกดิอบุตัเิหตุได้

และทำการส่งลูกให้ชาติสมาชิกนำไปขยายผลงานต่อ

แต่นัน่ไมใ่ช่สาระหลกัเพยีงหนึง่เดยีวของโครงการใหญ่ครัง้นี้เพราะอกีประเดน็ที่ทกุฝา่ยตอ้งรบัรู้รว่มกนั

คือ การแปรข้อความจากหน้ากระดาษไปสู่มือ เป้าหมายที่วาดฝันไว้จะเป็นจริงได้ก็ด้วยนำทฤษฎีไปลงมือ

ปฏิบัติจริงเท่านั้น

ถึงเวลานำนโยบายเหล่านี้ไปทำจริงเสียที! อย่าปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเสือกระดาษอีกตัวที่ถูกทิ้ง

อย่างไร้ความหมาย

นั่นคือเรื่องสำคัญยิ่งกว่า
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4 52 ร่วมทางถนนรอบโลก

ภารกจิใหม่ของสตัว์ประหลาดขนสีฟา้อารมณ์
ดีเริม่ขึน้แลว้เขาจะมาชว่ยหนูๆ และครอบครวั
ให้ใช้ถนนอย่างปลอดภัยไร้กังวล!

โกรเวอร์(Grover)ตวัการต์นูสีฟา้แหง่
เซซามี สตรีท (Sesame Street) รายการ
โทรทัศน์ชื่อดังอายุ40กว่าปีของอเมริกาได้
ใช้ความน่ารักอันล้นเหลือของเขามัดใจเด็กๆ
ขณะเดียวกันก็ให้พวกเขาซึมซับและเตรียม
พร้อมสู่ภาคปฏิบัติบนถนน โดยบทบาททาง
จอแกว้ของโกรเวอร์ครัง้นี้ถกูนำเสนอครัง้แรก
ในงานMakeRoadsSafeที่กรุงลอนดอน
ประเทศองักฤษและจะออกฉายทัว่โลกเดอืน
พฤษภาคม

บางส่วนในรายการ โกรเวอร์คุยกับ
เดก็ๆวา่ถา้ฝนัอยากเปน็นกับนิอวกาศพวกเขา
ต้องหัดสวมหมวกนิรภัยขี่จักรยานเสียก่อน
หรือหากฝันอยากเป็นนักเดินป่า ก็ต้องฝึก
มองซ้ายขวาให้ดีทุกครั้งก่อนข้ามถนน

ด้วยประสบการณ์การวิจัยของเซซามี
สตรีท บวกกับความรู้เชิงลึกของสมาพันธ์
ความปลอดภัยบนท้องถนน จะช่วยให้
เด็กๆ เข้าใจถึงความเสี่ยงของการสัญจรทาง
ถนนและบริเวณรอบ รวมถึงใช้พฤติกรรมที่
ปลอดภัยบนถนนและยานพาหนะ

[ที่มา:www.grsproadsafety.org]

USA
ตัว การ์ตูน กับ บทบาท บน ถนน

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพราะไม่
สวมหมวกนิรภัยเกิดบ่อยเสียจนชาวกัมพูชา
เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเป็นไข้หวัด

มลูนธิิสมาพนัธ์รถยนต์นานาชาติ(FIA:
FédérationInternationaledel’Automobile)
จับมือกับองค์กรป้องกันการบาดเจ็บแห่ง
เอเชีย(AIP:AsiaInjuryPrevention)ผลิต
สารคดีแสดงภาระที่ตามมาเมื่อมีผู้เสียชีวิต
ด้วยอุบัติเหตุทางถนนพร้อมวิธีแก้ไขที่ได้ผล
จริงในทางปฏิบัติจัดฉายในกัมพูชา

โครงการนี้มีดาราดัง มิเชล โหยว
ในฐานะทูตป้องกันการบาดเจ็บสากล
ร่ วมเดิน ทาง ไปสัมภาษณ์ ข้ า ราชการ
ชั้ น สู ง ของ กั มพู ช า  เ ข้ า พบ รั ฐมนตรี 
กรมโยธาธิการและคมนาคมเรยีกรอ้งให้ออก

กฎหมายเร่งด่วนบังคับผู้ขับขี่จักรยานยนต์
สวมหมวกนิรภัย นอกจากนี้มิเชลยังได้เข้า
เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร และร่วม
ให้การอบรมความปลอดภัยบนท้องถนน
ขั้นพื้นฐานแก่เยาวชน

ในงานนี้ มิเชลแนะนำให้ชาวกัมพูชา
ตระหนักถึงหน้าที่ของหมวกนิรภัย และหัน
มาใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ
ชิ้นนี้ให้มากขึ้น เพราะจากสถิติ หมวกนิรภัย
สามารถลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรได้ถึง 42 เปอร์เซ็นต์ และ
ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บได้มากถึง 69
เปอร์เซ็นต์

[ที่มา:www.asiainjury.org]

CAMBODIA
ป้องกัน อุบัติเหตุ ใน กัมพูชา

ทุกๆ 6 วินาที มีคนทั่วโลกเสียชีวิตหรือพิการเพราะ
อุบัติเหตุทางถนน หรือกว่า 10,000 คนในวันเดียว
ดว้ยเหตุนี้ปา้ยจราจรจิว๋สีเหลอืงสลกัขอ้ความDecade
of Action for Road Safety 2011-2020 จึงถูก
ผลิตขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์กระตุ้นทุกคนบนโลกให้
เคลื่อนไหวบนท้องถนนอย่างปลอดภัยมากขึ้น ไม่ว่า
จะเปน็ผู้ขบัขี่หรอืคนเดนิเทา้และเพิม่ความระมดัระวงั
เป็นพิเศษกับเด็กๆ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผน ‘ทศวรรษ
แห่งปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน2011-
2020’โดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อไปสู่เป้าหมาย
ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลงให้ได้
50เปอร์เซ็นต์ภายในปี2020

มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสโลแกน WEAR.
BELIEVE.ACT คนดังหลากหลายวงการทั่วโลก
พร้อมใจกันติดสัญลักษณ์ป้ายจราจรจิ๋วนี้ไว้กับตัว
อาทิ ดีเร็ค บัวเต็ง กองกลางทีมชาติกานา โอมิด
ดีจาลิลีนกัแสดงตลกชาวองักฤษเซบาสเตยีนเวทเทล
แชมป์โลกฟอร์มูล่าวันรวมไปถึงอองซานซูจีผู้นำ
ฝ่ายค้านพม่า

จดุประสงค์ของการรณรงค์ปา้ยเหลอืงครัง้นี้เพือ่
การนำนโยบายปอ้งกนัอบุตัเิหตุทางถนนนี้ไปปฏบิตัิ
จริงในชีวิตประจำวัน โดยผู้สนใจสามารถดูข้อมูล

ทั้งหมดได้ที่www.decadeofaction.org

[ที่มา:www.makeroadssafe.org]

WORLD
ถึง เวลา ลงมือ!

ซูเปอร์สตรีท(Superstreet)ระบบทางสัญจรซึ่งถูก
พัฒนาจากแนวคิดมิชิแกนเลฟท์ (Michigan Left)
เป็นระบบที่พาหนะจากถนนรองจะไม่สามารถตรง
เข้าสู่ถนนหลักได้ กล่าวคือ การเลี้ยวซ้ายและ
การสัญจรข้ามแยกจะถูกวางเส้นทางใหม่ผู้ขับขี่
จะตอ้งเลีย้วขวากอ่นจากนัน้จงึกลบัรถเพือ่เขา้สู่
เส้นทางที่ต้องการ

วิธีการนี้อาจดูสิ้นเปลืองเวลา ทว่าจาก
การศึกษาของดอกเตอร์โจฮัมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม แห่งมหา-
วิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนาและคณะสำรวจพบว่า
มันไม่เป็นเช่นนั้น

จากการบนัทกึขอ้มลูของแยกที่มีสญัญาณ

ไฟจราจร3แห่งในรัฐนอร์ธแคโรไลนาแสดงให้เห็น
ว่า ไม่ว่าผู้ขับขี่จะเลี้ยวซ้ายขวาหรือตรงไป ระยะ
เวลาเดินทางตามปกติตั้งแต่พาหนะมาถึงแยก

กระทั่งเลี้ยวหรือข้ามแยกสำเร็จนั้นใช้เวลาพอๆ
กับการสัญจรแบบซูเปอร์สตรีท

การสำรวจยังพบว่าซูเปอร์สตรีทสามารถ
ลดจำนวนอุบัติเหตุรถชนได้ถึง 63 เปอร์เซ็นต์
อยา่งไรกต็ามในทางทฤษฎีการสรา้งซูเปอร์สตรีท
ยังเป็นไปได้ยาก เพราะต้องขยายปรับปรุงทาง
กลับรถให้สะดวกสบาย รวมถึงเปลี่ยนตำแหน่ง
สัญญาณไฟจราจรใหม่

[ที่มา:www.sciencedaily.com]

USA
ยอด ถนน

‘ใบอนุญาตฆ่า’ โครงการนวัตกรรมละคร
ศกึษาสญัชาติองักฤษเกดิจากการรวมตวักนั
ของ 8 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องกับถนนเคนท์
และเมดเวย์ทางฝั่งตะวันออกของลอนดอน
ประกอบด้วยหน่วยดับเพลิงและกู้ภัย
สำนักงานทางหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภา
เมดเวย์ หน่วยบริการทางหลวง บริการ
รถพยาบาลชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ ห้าง
หุ้นส่วนกล้องวงจรปิด และบริการเรือนจำ
หลวง

เมื่อ3ปีก่อนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเกือบ
500คนบนเส้นเคนท์และเมดเวย์ส่วนใหญ่
อายุระหว่าง 17-24 ปี ส่วนหนึ่งเพราะ
ขาดทักษะและประสบการณ์ นอกจากนี้

พวกเขามักละเลยความเสี่ยงและอันตราย
จากการขับขี่อย่างประมาท

โครงการดังกล่าวผลิตและฉาย
ภาพยนตร์สะเทือนอารมณ์ชื่อเรื่องว่า‘L2K’
(Licence to Kill) มุ่งเป้าไปที่ผู้ชมเยาวชน
อายุ 16-18 ปีที่อาศัยบนถนนเคนท์และ
เมดเวย์เป็นหลัก

เสยีงตอบรบัจากเยาวชนที่ได้ชมกลา่ว
ว่าตัวหนังมีพลังสื่อสารให้พวกเขาฉุกคิดถึง
ความปลอดภยัและผลกระทบจากการขบัรถ
อยา่งไม่ระมดัระวงัขึน้มากทีเดยีวหนึง่ในพลงั
สำคญัของหนงัคอืสถานที่ถา่ยทำเปน็เสน้ทาง
เดียวกับที่ผู้ชมต้องผ่านไปมาทุกเมื่อเชื่อวัน

[ที่มา:www.licencetokill.org]

UK
ใบ อนุญาต ให้ ฆ่า

ลุคโรบินสันเด็กหนุ่มวัย19ปีขับรถยนต์
มาพรอ้มผู้โดยสารอกี3คนเขาเหยยีบดว้ย
ความเร็วสูง กระทั่งรถเกิดเสียหลักปะทะ
เสาไฟฟ้าก่อนลอยกระเด็นไปยังเสาไฟ
อีกต้น ผู้โดยสารทั้งหมดบาดเจ็บ ส่วนตัว
เขาเองเสียชีวิต

เรื่องราวต่อจากนั้น กลายมาเป็น
โฆษณารณรงค์ลดการใช้ความเร็วบน
ท้องถนนผ่านสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศ
ผ่านแคมเปญRippleEffect

อุบัติเหตุทางถนนเพียงครั้งเดียว
ส่งผลต่อผู้คนมากมายแค่ไหน การตาย
ของลุคก็สะเทือนถึงผู้คนรอบตัวเขา ตั้งแต่
ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน จนถึงเจ้าหน้าที่
บรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉิน

โฆษณาชดุนี้กระจายออกอากาศเปน็
23ตอนย่อยแต่ละตอนบรรดาคนใกล้ตัว
ของลุคจะผลัดกันออกมาเล่าผลกระทบ
และความรู้สึกต่อการสูญเสียลูกชายพี่ชาย
หลานชาย และเพื่อนที่ดีที่สุดของพวกเขา
ไปหลังจากนั้นโฆษณาทั้ง23ตอนจึงรวบ
เปน็เรือ่งเดยีวยาวตอ่เนือ่ง3นาทีทางสถานี
โทรทัศน์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค สถานี
วิทยุป้ายโฆษณาและสื่อออนไลน์

แคมเปญนี้มุ่งให้การใช้ความเร็วบน
ท้องถนนไม่เป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกับการ
เมาแล้วขับ และต้องการให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
ระลึกเสมอว่า ‘ทุกคนบาดเจ็บ เมื่อคุณเร่ง
ความเร็ว

[ที่มา:www.everybodyhurts.com.au]

AUSTRALIA
โฆษณา ลด ความเร็ว
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ความเสมอภาคบนท้องถนน
ความไม่เสมอภาคในการเดินทาง
และผลกระทบต่อความปลอดภัย
ทางถนน

‘ความเสมอภาคในการเดินทาง’คือความเสมอภาคของ
ประชาชนในการได้รับประโยชน์หรือการแบกรับต้นทุนจากการ
เดินทางด้วยระบบคมนาคมขนส่ง โดยภาครัฐมีหน้าที่ให้บริการ
และควบคุมดูแล เพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทาง
ของผู้เดินทางแต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสมและ
เทา่เทยีมกนัโดยไม่คำนงึถงึฐานะอาชพีลกัษณะทางสงัคมและ
รูปแบบหรือความสามารถในการเดินทาง

สำหรับสังคมในบ้านเรา ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะอยู่แค่ใน
ตำราเท่านั้น เพราะนับตั้งแต่ประเทศไทยมีถนนสายแรกและ
กจิการรถไฟเกดิขึน้ในสมยัรชักาลที่5กระบวนการวางแผนของ
ภาครฐัในการลงทนุดา้นคมนาคมมกัพดูกนัแต่เรือ่งความคุม้คา่
และประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
จัดเป็นประชาชนกลุ่มท่ีได้รับประโยชน์หรือได้รับการดูแลมากท่ีสุด

ตัวอย่างที่เห็นชัดเจน คือ ถนนหนทางที่กว้างขวางและ
สะดวกรวดเร็ว มีโครงข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศกว่า
2 แสนกิโลเมตร ในขณะที่การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้เช่นรถเมล์รถไฟรถโดยสาร
กลบัเปน็ไปอยา่งลา่ชา้และสว่นมากยงัขาดคณุภาพการให้บรกิาร
นอกจากนั้น ถนนยังถูกออกแบบและก่อสร้างเพื่อให้รถยนต์
สามารถเคลือ่นไปตามกระแสจราจรได้อยา่งลืน่ไหลโดยไม่คอ่ย
ได้คำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นที่มี
จำนวนไม่น้อยไปกว่ากันเช่นผู้ใช้รถจักรยานยนต์คนเดินเท้า

ผลพวงที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นการสนับสนุน
ให้เกิดการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้น หมุนวนเข้าสู่
วัฏจักร รถติด เสี่ยงต่อมลพิษอุบัติเหตุจราจรกดดันให้ต้องมี
การขยับขยายถนนอย่างไม่สิ้นสุด

หนทางสู่อนาคตความเสมอภาค
ในระบบคมนาคมขนส่ง

ก่อนการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คนจนที่สุด
ตอ้งแบกภาระคา่ใช้จา่ยเพือ่การรกัษาพยาบาลเกอืบรอ้ยละ5ในขณะที่
คนรวยที่สุดแบกไว้เพียงร้อยละ1-2 แต่หลังจากมีการปฏิรูปฯความ
เหลือ่มลำ้นี้ลดลงจนเกอืบจะหายไปที่เปน็เชน่นี้เพราะการพฒันาระบบ
บริการสุขภาพได้ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคมาอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า20ปี

นี่คือทิศทางใหม่สำหรับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
นั่นคือหันมามุ่งเน้นความเสมอภาคในการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่ง
ที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและคุ้มค่าภายใต้ทิศทางมุ่งสู่
ความเสมอภาคนี้ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด
ในเรื่องสำคัญต่อไปนี้

1.กระบวนการตดัสนิใจนโยบายที่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝา่ยมีโอกาส
เท่าเทียมในการได้รับข่าวสารข้อมูลรวมถึงการร่วมกำหนดลำดับความ
สำคญัของการลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานการออกกฎหมายระเบยีบปฏบิตัิ
ขอ้ตกลงสมัปทานวา่ดว้ยบรกิารขนสง่โดยสารทัง้นี้โดยอาศยัความรู้อนั
ทันสมัยถูกต้องแม่นยำและการกระจายอำนาจตัดสินใจนโยบาย/การ
จัดบริการลงสู่ท้องถิ่นอย่างเพียงพอ

2. การปรับทิศทางการลงทุนจากถนนไปสู่ระบบขนส่งโดยสาร
สาธารณะอยา่งทัว่ถงึและเทา่เทยีมกนัทัง้ประเทศแทนที่จะมุง่เนน้เฉพาะ
กรุงเทพฯและปริมณฑล

3. การเพิ่มคุณภาพแก่โครงข่ายถนนแทนการขยายถนน เพื่อให้
ทุกคนสามารถใช้ถนนเดิมที่มีอยู่ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ทั้งคนเดิน
ถนน คนขี่จักรยาน คนขี่จักรยานยนต์ และคนใช้รถโดยสารสาธารณะ
อย่างทัดเทียมกับคนขับรถส่วนบุคคล โดยเพิ่มสัดส่วนงบประมาณด้าน
คุณภาพให้ได้อย่างน้อยร้อยละ50ของงบประมาณเกี่ยวกับถนน

4. แยกอำนาจการกำหนดนโยบายออกจากอำนาจนำนโยบาย
สู่การปฎิบัติ ในส่วนการให้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างเด็ดขาด
เพือ่ปดิชอ่งทางแสวงประโยชน์โดยมิชอบอนัเปน็อปุสรรคสำคญัของการ
พัฒนาระบบบริการชนิดนี้

หากพจิารณาสิง่ที่เกดิขึน้รอบๆตวัหลายคน
อาจเกิดข้อสงสัยว่าทำไมบ้านเราจึงเต็มไปด้วย

ถนนหนทาง แต่ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกและ
ปลอดภัยเฉกเช่นในต่างประเทศ และบ่อยครั้งเราเห็นทางเท้า

และสะพานลอยถูกมองข้ามไม่มีใครเหลียวแลแต่เรามีถนนทางหลวง
ใหญ่โตหลายแสนกิโลเมตร

นอกจากนี้ในชว่งเศรษฐกจิฝดืเคอืงเดนิทางไปไหนรถก็ยงัตดิหนำซำ้
รถป้ายแดงและรถมือสองยังคงขายดิบขายดี ส่วนคนที่ไม่มีฐานะพอจะซื้อ
รถเกง๋ก็จำตอ้งยอมฝากชวีติไว้กบัคนขบัรถโดยสารที่มกัขบัซิง่หวาดเสยีว
จนบ่อยครั้งเกิดอุบัติเหตุ

สิง่เหลา่นี้เปน็ตวัอยา่งของผลลพัธ์ที่เกดิขึน้จากสงัคมที่ประชาชนไม่ได้
รับประโยชน์จากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกันในแง่ของการเดินทาง ซึ่งในช่วง
2-3 ปีที่ผ่านมา เริ่มกลายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง
ด้วยเหตุที่ว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในบ้านเรามุ่งเน้น
ให้ประโยชน์แก่ผู้ขับขี่รถยนต์เป็นหลัก
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ปัญหาอบุตัเิหตุทางถนนถอืเปน็ความสญูเสยีชวีติที่สำคญัของคนไทยแม้สถติิตวัเลข
การเสียชีวิตของเราจะลดลงแต่จำนวนผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ25คนหรือประมาณ

ชั่วโมงละ1คนก็ยังถือเป็นตัวเลขที่น่ากังวลใจซึ่งมิใช่หมายถึงจำนวนผู้เสียชีวิตเท่านั้น
แต่ตวัเลขนี้ยงัสามารถคำนวณเปน็เมด็เงนิความสญูเสยีออกมามากถงึ230,000ลา้นบาท
หรือคิดเป็น2.8เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี

นัน่เฉพาะในประเดน็ตวัเลขซึง่ในความเปน็จรงิการเสยีชวีติยงัสง่ผลกระทบรนุแรง
ต่อครอบครัวมากมายกว่าที่คิด

ในแตล่ะปีครอบครวัจำนวนมากตอ้งลม่สลายเพราะสญูเสยีเสาหลกัของครอบครวั
มีขอ้มลูแสดงให้เหน็อยา่งชดัเจนวา่ผู้ที่เสยีชวีติจากอบุตัเิหตุบนทอ้งถนนถงึ65เปอรเ์ซน็ต์
เปน็ผู้ที่มีคู่สมรสหรอืบตุรธดิายงัไม่รวมถงึกวา่5,000ครอบครวัที่ตอ้งแบกรบัภาระดแูล
ผู้พิการซึ่งตัวเลขจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯชี้ให้เห็นว่า6เปอร์เซ็นต์
ของผู้บาดเจ็บรุนแรงจะลงเอยด้วยความพิการทางร่างกาย

ทั้งหมดของความสูญเสียที่เกิด
ขึ้น ทุกฝ่ายต้องร่วมกันตระหนัก เพราะ
เป็นเรื่องที่‘ป้องกันและลดความสูญเสีย
ชีวิตลงได้’

ในอีก 10 ปีข้างหน้านี้ นับเป็น
ช่วงเวลาสำคัญที่รัฐบาลจะแสดงความ
เป็น ‘ผู้นำ’ ในการ ‘ลงมือทำ’ โดยจะ
ดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย รวมถึงระดมงบประมาณและ
ทรัพยากร เพื่อทำให้ผู้เสียชีวิตลดลง
จากเดิมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของที่เป็นอยู่
โดยใช้แนวทาง5เสาหลัก(5Pillars)ที่
องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ (Road
SafetyManagement,SaferRoadsand
Mobility, Safer Vehicle, Safer Road
Users, Post Crash Response) ซึ่งมี
มาตรการสำคญัและเรง่ดว่นที่ตอ้งผลกัดนั
ให้เป็นรูปธรรมได้แก่


1.ด้านบริหารจัดการ

รัฐบาลจะต้องผลักดันให้มีองค์กร
ที่ทำหน้าที่ประสานให้ทุกหน่วยงานหลัก
ทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เข้ามา
มีบทบาทสำคัญในการเป็นเจ้าภาพ
ขบัเคลือ่นงานพรอ้มกำหนดตวัชี้วดั(KPI)
และมีแผนการดำเนินงานที่สอดคล้อง
กับแผนแม่บทและแผนทศวรรษความ
ปลอดภัยทางถนน

เรง่รดัและสนบัสนนุให้มีการศกึษา
งบในการลงทุนเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนน’ พร้อมทั้งรัฐจะเป็นเจ้าภาพในการ
จัดหาและระดมทรัพยากรให้เพียงพอ
ตามผลการศึกษาที่ได้ เพื่อผลักดันให้
บรรลุเป้าหมายทศวรรษความปลอดภัย
ทางถนนที่ต้องการลดการเสียชีวิตลง
ครึ่งหนึ่งภายในปี2563

2. เรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100
เปอร์เซ็นต์

เป็นมาตรการหลักเริ่มแรก เพราะ
ทุกวันนี้ คนไทยใช้รถจักรยานยนต์สูงถึง
17 ล้านคัน หรือ 2 ใน 3 ของรถยนต์
บนท้องถนนแต่การสวมหมวกนิรภัยของ
คนขับขี่โดยเฉลี่ยอยู่เพียง60เปอร์เซ็นต์
(คนซ้อน 30 เปอร์เซ็นต์) ที่สำคัญคือ
ผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษา พบว่ามีการ
ใส่หมวกเพียง 14 เปอร์เซ็นต์ ทำให้
ตัวเลขผู้บาดเจ็บศีรษะเป็นครึ่งหนึ่งของ
ผู้ขับขี่ที่บาดเจ็บรุนแรง ส่งผลให้สัดส่วน
ผู้เสยีชวีติจากการใช้รถจกัรยานยนต์สงูถงึ
65-70 เปอร์เซ็นต์ ของผู้เสียชีวิตบน
ท้องถนนทั้งหมด
3.การบังคับใช้กฎหมาย

เพือ่ให้มีความเขม้แขง็ในการบงัคบั
ใช้กฎหมาย รัฐบาลควรมีนโยบายเร่งรัด
และสนับสนุนให้ ‘สำนักงานตำรวจแห่ง
ชาติ’ มีความพร้อมในด้านการจราจร
ได้แก่การยกระดับให้เกิดโครงสร้าง‘กอง
บัญชาการจราจรและความปลอดภัย’
พร้อมทั้งการสนับสนุนด้านบุคลากร
วัสดุอุปกรณ์ และ งบประมาณอย่าง
เพียงพอต่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

4.ขนส่งสาธารณะ
รัฐบาลต้องเร่งรัดให้คนไทยได้

เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่
สะดวกและปลอดภยัโดยมีสดัสว่นเพิม่ขึน้
อย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2556
(ตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)
ทั้งการเพิ่มขึ้นของระบบราง รถโดยสาร
สาธารณะรถตู้รถนักเรียนที่ปลอดภัย

5.ปลูกฝังการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย
เพื่อให้ผู้ขับขี่และคนเดินถนน มี

ความพรอ้มทัง้ดา้นความรู้และสมรรถนะ
ในการขับรถด้วยความปลอดภัย รัฐจะ

ต้องผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษามีการออกใบอนุญาตขับรถ
ที่มีคุณภาพ โดยมีการให้ความรู้ด้านการ
จราจรไม่ตำ่กวา่15ชัว่โมงรวมทัง้การนำ
แนวทางการออกใบอนญุาตขบัรถแบบเปน็
ขั้นตอน(GraduateLicensing)มาปรับ
ใช้ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตของนักขับอายุ
น้อยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำลังเป็นปัญหา
สำคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

6.ยกระดับความปลอดภัยรถสาธารณะ
ยานพาหนะทุกคัน โดยเฉพาะรถ

สาธารณะจะได้รบัการยกระดบัมาตรฐาน
ความปลอดภัย โดยหน่วยงานหลักจะ
ต้องมีระบบบริหารจัดการที่จะกำหนด
มาตรฐาน และควบคุมกำกับ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับคนไทยในการเดินทาง
อย่างปลอดภัย

7.การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ได้แก่ ผังเมือง ถนนที่มีลำดับชั้น

(Hierarchy)การตรวจสอบความปลอดภยั
ของถนน(RSA:RoadSafetyAudit)และ
จัดการจุดอันตรายข้างทาง ต้องเป็นเรื่อง
สำคญัที่กระทรวงคมนาคมกรมโยธาธิการ
และผังเมือง จะต้องร่วมกันดำเนินการ
เพราะจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากอุปกรณ์
และอันตรายข้างทางยังพบอยู่ในสัดส่วน
ที่สูง (40 เปอร์เซ็นต์ ของอุบัติเหตุบน
ถนนทางหลวงเกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย
ขา้งทาง)รวมทัง้การกำหนดให้งบประมาณ
ด้านความปลอดภัยต้องมีสัดส่วนไม่น้อย
กว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณ
ดำเนินการในแต่ละเส้นทาง

ในทุกๆชั่วโมงคนไทย1คนต้อง
เสยีชวีติลงจากอบุตัเิหตุบนทอ้งถนนทัง้ๆ
ที่เปน็สิง่ที่‘ป้องกนัได’้และบดันี้‘ถึงเวลา
แล้ว’ ที่ทุกฝ่ายต้องมาร่วมกัน ‘ลงมือทำ’
อยา่งจรงิจงัเพือ่ลดการตายให้ได้ครึง่หนึง่
ภายในปี2563

ถอดรหัสอุบัติเหตุ นพ.ธนะพงษ์ จินวงศ์

ประเทศไทยกับ
‘ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน’

2 
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‘เก็มบัทสึ-ขะ’
เครื่องมือลดเหยื่อเมาแล้วขับในญี่ปุ่น

นอกจากการรณรงค์ลดละเลกิเมาแลว้ขบั
กันอย่างมโหฬารแต่ไม่ได้ผลในบ้านเรา

อยากให้มองกวา้งๆออกไปขา้งนอกบา้งดูสิวา่
ใครสามารถรับมือกับปัญหานี้ได้จริง และ
พวกเขาทำอย่างไร

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุ ชาว
ญี่ปุ่นบริโภคสุราเป็นอันดับที่2ของเอเชียรอง
จากเกาหลใีต้แต่จากกราฟแสดงสถติิผู้เสยีชวีติ
จากสาเหตุเมาแล้วขับลดลงอย่างต่อเนื่องในปี
2009ผู้เสียชีวิตจากเหตุเมาแล้วขับเหลือเพียง
292 ราย แสดงว่ามาตรการลดอุบัติภัยที่นั่น
ค่อนข้างได้ผล

‘เก็มบัทสึ-ขะ’ คือนโยบายสุดเข้มที่เข้า
มาแก้ปัญหา เมาแล้วขับได้ชะงัดนักหลักใหญ่
ใจความของของนโยบายนี้ อยู่ที่ การวาง

บทลงโทษให้หนัก ร่วมกับการบังคับใช้อย่าง
เข้มข้น

ทางภาครัฐของญี่ปุ่นบังคับใช้มาตรการ
สุดเข้มนี้มาแล้ว2ครั้งในปี2001และ2007
จากกราฟจะเห็นว่าระหว่างปี 1999-2000
ผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่พอรัฐหันมา
ใช้นโยบายเก็มบัทสึ-ขะ ในปี 2001 จำนวน
ผู้เสียชีวิตกลับลดลงจาก 1,276 ราย เป็น
1,191ราย

โดยโทษหนักที่ว่าต้องหนักแน่นด้วยกัน
ทุกฝ่าย ตั้งแต่ฝ่ายนิติบัญญัติ ตำรวจ รวมถึง
ในชั้นศาล

ตัวอย่างโทษหนักๆ เช่น เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2008 ศาลจังหวัดไซตามะ
ลงโทษจำคุกเจ้าของภัตตาคาร 2 ปี ซึ่งเป็นผู้

ให้สุราจำเลยดื่ม2ปี(รอลงอาญา5ปี)ด้วย
ความผิด ‘เมาแล้วขับ’ ทำให้คนตาย 2 ศพ
บาดเจ็บอีก6รายนับเป็นคดีแรกที่ศาลญี่ปุ่น
เริ่มตัดสินลงโทษผู้ให้สุรา

ในขณะที่ประชาชนบางส่วนยังรู้สึกว่า
‘เก็มบัทสึ-ขะ’ น่าจะสามารถใช้ได้ในระยะยาว
กว่านี้ เพราะที่ผ่านมาเห็นได้ว่าเมื่อมาตรการ
เข้มเป็นช่วงๆ ผ่านไปสักพัก อุบัติเหตุใหญ่ๆ
ก็จะกลับมาให้เห็นเป็นข่าวอีก

ประเทศไทยอาจจะลองถอดบทเรียน
เก็มบัทสึ-ขะ หรือนำส่วนที่ได้ผลมาปรับใช้
กับบ้านเรา เชื่อแน่ว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจาก
เหตุการณ์อันเนื่องมาจากผู้เมาแล้วขับต้องลด
ลงแน่นอน
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บนทางดวนโทเม

คดี ‘เด็ก 3 ราย

ตายที่ฟุคุโอขะ’

‘à¡çÁºÑ·ÊÖ-¢Ð’
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คดีที่

1

2

วันเกิดเหตุ/ศาล/วันตัดสิน ข้อเท็จจริง
(โดยสรุป)

โทษตามกฎหมาย อัยการฟ้อง ศาลตัดสิน

อาญา จราจรทางบก รวม

28พฤศจิกายน1999/
ศาลจังหวัดโตเกียว/
8มิถุนายน2000

25สิงหาคม2006/
ศาลอุทธรณ์ฟุคุโอขะ/
16พฤษภาคม2009

เมาแล้วขับชนรถยนต์
บนทางด่วน เด็กหญิง
ตาย2คนบิดามารดา
และผู้โดยสารอื่นในรถ
บาดเจ็บ5คน,
วัดปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดได้0.63

เมาแล้วขับชนเด็กตาย
3คน(ชนแล้วหนี)

5ปี
(ประมาท)

20ปี
(เจตนา)

2ปี

3ปี

7ปี

23ปี

5ปี

25ปี
(รวมความผิด
ชนแล้วหนี)

4ปี

20ปี
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“ทุกๆ6วินาทีจะต้องมีสักคนเสียชีวิตบนท้องถนน...สักแห่งบนโลก”

  

ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 
2011-2020
 ปี 2009 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้จัดการ

ประชุมเรื่องความปลอดภัยทางถนน (First Global Ministerial

Conference on Road Safety: Time for Action) ขึ้น โดยมี

ประเทศรัสเซียรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ

 ผู้เขา้รว่มงานนี้ประกอบดว้ยตวัแทนมวลหมู่ประเทศสมาชกิ

บคุคลระดบัผูน้ำชาติตา่งๆรฐัมนตรีตวัแทนจากคณะกรรมาธกิาร

ภูมิภาคของสหประชาชาติรวมไปถึงองค์การอนามัยโลก(WHO)

ซึ่งจะต้องเข้ามารับไม้ต่อและเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารไปยังมุมต่างๆของโลก

 ผลจากการประชมุครัง้นัน้เกดิเปน็การประกาศเจตนารมณ์

ปฏญิญามอสโก(TheMoscowDeclaration)ซึง่มีเนือ้หาสาระสำคญั

คือประกาศให้ปี2011-2020 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัย

ทางถนน(DecadeofActionforRoadSafety)และเรียกร้อง

ให้มวลประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเริ่มต้น

ลงมอืจดัทำแผนปฏบิตัิการโดยมีเปา้หมายเปน็ธงรว่มกนั

คือ ลดจำนวนการสูญเสียชีวิตบนท้องถนนลงให้ได้

50เปอร์เซ็นต์หรือจากจำนวน1.3ล้านคนต่อปี

เหลือไม่เกิน650,000คนภายในปี2020

 แผนทศวรรษนี้จัดเป็น ‘วาระของ

โลก’ ทุกประเทศสมาชิกจะต้องผลักดัน

ให้นโยบายความปลอดภัยทางถนน

เป็น ‘วาระแห่งชาติ’ และบรรดา

ชาติที่รว่มโครงการจะมีการเริม่ตน้

ทศวรรษแห่ ง ความปลอดภัย

บนท้องถนนนี้พร้อมกันในวันที่11พฤษภาคม2011



กรอบแนวทางทศวรรษแห่งความปลอดภัย (A Framework for

theDecadeofAction)

 คำกลา่วที่วา่‘มนษุย์สามารถผดิพลาดได้เสมอ’จดัวา่ถกูตอ้ง

โดยหลักการและเหตุผล แต่อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงและ

คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ สิ่งสำคัญในการกำหนดทิศทางของแผน

ทศวรรษแห่งความปลอดภัยคือการมองภาพในมุมกว้างมนุษย์

ไม่ใช่ต้นเหตุเดียวของอุบัติเหตุ ดังนั้นการป้องกันอุบัติเหตุที่มี

ประสิทธิภาพจะต้องมีการวางแผนออกแบบระบบให้เอื้อต่อความ

ปลอดภัยมากที่สุด

 การแก้ปัญหาจึงไม่สามารถทำได้เพียงการปรับที่ตัวบุคคล

เท่านั้น เพื่อรองรับข้อบกพร่องและขีดจำกัดของมนุษย์ดังกล่าว

ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยบนท้องถนนจะถูกเกลี่ยออกไป

ยังหลายๆปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่นการออกแบบพาหนะเครื่องกล

ระบบการจราจรและการออกแบบถนนจะเขา้มามีสว่นรว่มในการ

สร้างกำแพงป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้

5เสาหลักเพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัย

เสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road

SafetyManagement)

 สง่เสรมิการสรา้งความรว่มมอืจากทกุภาคสว่นกำหนดคณะ

ทำงานหลักเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางถนน 

ภายใต้ระบบฐานขอ้มลูและฐานงานวจิยัที่เปน็หลกัฐานเชงิประจกัษ์

เพื่อนำไปปฏิบัติและประเมินผลโดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญคือ

 - กำหนดหน่วยงานหลักพร้อมทั้งกลไกในการประสานงาน

กับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 -พฒันาแผนยทุธศาสตร์ระดบัชาติผา่นการประสานงานของ

หนว่ยงานหลกัวางแนวทางดำเนนิงานจดัลำดบัความสำคญัในการ

ลงทนุระยะยาวในเรือ่งความปลอดภยัทางถนนมีการกำหนดตวัชี้วดั

หนว่ยงานที่รบัผดิชอบแผนงานหลกัเพือ่ประโยชน์ในการกำกบัดแูล

การทำงาน กำหนดแผนงานหลัก และการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ

 -วางเป้าหมายระยะยาวที่มีความเป็นไปได้จริง

 -กำหนดแนวทางในการแสวงหางบประมาณเพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆอย่างเพียงพอ

 -สนับสนุนระบบข้อมูลเพื่อการติดตาม

และประเมินผลอย่างเป็นระบบ

เสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรอย่าง

ปลอดภัย (Safer Roads and

Mobility)

 ระบบโครงข่ายถนนและการ

ออกแบบถนน ถือเป็นเรื่องสำคัญ

ที่จะป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน

ทุกประเภท โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียสูง เช่น 

คนเดินเท้าผู้ใช้รถจักรยานและจักรยานยนต์สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้

ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างผังเมือง การออกแบบระบบถนน 

รวมไปถึงสภาพความพร้อมของถนนมีกิจกรรมหลักที่สำคัญคือ

 -ส่งเสริมสำนึกความเป็นเจ้าของและสำนึกความรับผิดชอบ

ในกลุ่มหน่วยงานด้านถนนวิศวกรการทางและนักวางผังเมืองเช่น

หน่วยงานด้านถนนจะต้องลงทุนอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ของ

งบประมาณเพื่อทำแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน และ

หนว่ยงานเหลา่นี้ตอ้งมีความรบัผดิชอบตอ่ความปลอดภยัสาธารณะ

เป็นต้น

 -การออกแบบผังเมืองการจัดการอุปสงค์การเดินทางและ

การใช้ประโยชน์ทีด่นิตอ้งคำนงึถงึความตอ้งการในการเดนิทางของ

ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท

 -บำรุงรักษาสภาพของถนนให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย

เสาหลักที่3ยานพาหนะปลอดภัย(SaferVehicles)

 

ไม่ตา่งจากโรคระบาดหรอืภยัธรรมชาติที่ครา่ชวีติผูค้นไปเปน็จำนวน
มาก ต่างกันตรงที่อุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น ไม่ใช่เรื่องเกินการ

ควบคุม และก็ไม่ใช่เรื่องเคราะห์ซ้ำกรรมสร้างเหมือนที่ใครบางคนว่า
ไว้เพราะหากพิจารณาให้ดีเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นเรื่อง
ที่ป้องกันได้ก่อนอุบัติขึ้นทั้งนั้นและปัจจัยที่น่าจะควบคุมได้ง่ายอย่าง
มนุษย์เราเองก็มักจะถูกสรุปว่าเป็นผู้ก่ออุบัติเหตุขึ้นแทบจะทุกครั้ง

 มนุษย์จึงได้ออกแบบ ‘กฎหมาย’มาเพื่อควบคุมพฤติกรรม

หลายๆอยา่งอนันา่จะเปน็ปจัจยักอ่ให้เกดิเหตุรา้ยขึน้ทัง้ตอ่ตวัเอง

และคนอื่นๆในสังคม



 แต่หากมองให้กว้างกว่านั้น ปัจจัยภายนอกอีกหลายอย่าง

ก็เป็นต้นตอของอุบัติภัยได้เช่นกัน การป้องกันอุบัติเหตุอย่างมี

ประสิทธิภาพจึงต้องก้าวไปให้ไกลกว่าการตั้งธงความผิดไว้ที่คำว่า

‘ประมาท’

 ทุกฝ่ายรู้ดีถึงความสูญเสียบนท้องถนนซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุก

ขณะเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

จงึกลายเปน็ประเดน็ที่ถกูยกขึน้มาพดูคยุกนัในเวทีระดบัโลกเพือ่หา

มาตรการแกไ้ขปญัหานี้รว่มกนัโดยมีเปา้หมายอยู่ที่การทำให้ตวัเลข

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง

กองบรรณาธิการ / มสช.  

ทศวรรษ
แห่ง

ความปลอดภัยทางถนน

2 
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นิรภัยสำหรับรถจักรยานยนต์

 - กำหนดมาตรฐานในการกำกับควบคุมการสวมเข็มขัด

นิรภัยโดยเฉพาะสำหรับที่นั่งเด็กเพื่อลดการบาดเจ็บจากการชน



 - กำหนดระบบการให้ใบขับขี่แบบเป็นลำดับขั้น สำหรับ

ผู้ขับขี่หน้าใหม่

เสาหลักที่ 5 การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ (Post Crash

Response)

 เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินหลัง

อุบัติเหตุ และพัฒนาความสามารถของระบบสุขภาพ ในการดูแล

รักษาภาวะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เหมาะสมรวมถึงการดูแลฟื้นฟู

ผู้ประสบอุบัติเหตุในระยะยาวผ่านมาตรการต่างๆเช่น

 -พัฒนาระบบศูนย์อุบัติเหตุและการช่วยเหลือดูแลก่อนถึง

โรงพยาบาล

- ส่งเสริมให้ระบบประกันภัยเข้ามาเป็นกลไกหลักที่จะ

รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติเหตุ

ด้วยการกำหนดให้มีระบบประกันภัยบุคคลที่3

- ส่งเสริมกลไกการสอบสวนเหตุการณ์ชนบนถนน

และรูปแบบการดำเนินงานทางกฎหมาย

ที่เป็นธรรมต่อผู้ประสบอุบัติเหตุ

- ส่งเสริมเจ้าของงานที่ว่าจ้างผู้พิการ

เนื่องจากอุบัติเหตุบนถนนบ้านเรา

 อย่ า ง ที่ เ ร า รู้ กั นว่ าสถิ ติ 

อบุตัเิหตุบนทอ้งถนนของประเทศ-

ไทยนั้น นับว่าเกิดขึ้นบ่อยมาก

วันละหลายสิบครั้ง และปัญหา

อุบัติเหตุของเรามีความรุนแรงสูงเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศ

 จากรายงานสถิติอุบัติเหตุจราจรของสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติพบว่า อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนระหว่างปี

2542-2552มีตัวเลขเฉลี่ยปีละ19.92คนต่อแสนประชากรซึ่ง

หากพจิารณาเปน็มลูคา่ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิแลว้จะได้ตวัเลข

รวมราว232,855ล้านบาทหรอื2.81ของผลติภณัฑ์มวลรวมทั้ง

ประเทศ

 ปี 2550 องค์การอนามัยโลก ได้ทำการประเมินระดับ

ความปลอดภัยบนท้องถนนของ 178 ประเทศทั่วโลก ปรากฏ

ว่า ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 106 ด้วยคะแนนที่ต่ำกว่าเกณฑ์

มาตรฐานหลายขอ้จงึนบัวา่บา้นเราเปน็ประเทศที่มีความปลอดภยั

บนท้องถนนต่ำ

 ข้อพิจารณาสำคัญอย่างเรื่องการขับรถเร็ว จากเต็ม 10

ไทยได้แค่2คะแนนเมาแล้วขับได้5คะแนนข้อสำคัญคือได้0

คะแนนจากเรื่องที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นตัวช่วยให้ยานพาหนะ

มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะยานพาหนะรุ่นใหม่ๆ ที่ออก

มาให้มีอปุกรณ์สนบัสนนุดา้นความปลอดภยัตา่งๆเปน็มาตรฐาน

เดียวกันทั้งโลกอาทิ

 - สนับสนุนให้แต่ละประเทศเข้าร่วมและประกาศใช้

มาตรฐานความปลอดภยัตามกฎขอ้บงัคบัเรือ่งยานพาหนะของUN

WorldForumfortheHarmonizationofVehicleRegulations

(WP29)

 - สนับสนุนแผนงานการประเมินความปลอดภัยของ

รถรุ่นใหม่(NewCarAssessmentProgram)เพื่อให้ความรู้กับ

ผู้บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถ

 - กำหนดให้รถใหม่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยและมีระบบยึด

รั้งที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และจากมาตรฐานที่ได้จากการ

ทดสอบการชน

 - ส่งเสริมการใช้งานจริงของเทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยง

การชนที่ ได้ รับการทดสอบด้านประสิทธิภาพ เช่น

ระบบควบคุมเสถียรภาพรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESC:

ElectronicStabilityControl)และระบบป้องกันเบรก

ล็อคตาย(ABS:Anti-LockBrakingSystems)

 -สรา้งแรงจงูใจผา่นมาตรการทางการเงนิ

สำหรับยานพาหนะที่ มี ระบบคุ้มครอง

ผู้ ใช้รถใช้ถนนในระดับสูงและกีดกัน

การนำเข้ า ยานพาหนะใหม่หรือ

ยานพาหนะใช้แล้วที่มีมาตรฐาน

ความปลอดภยัตำ่ลงเมือ่นำเขา้มา

ในประเทศ

  

 - กำหนดเกณฑ์ด้านระบบความปลอดภัยที่ป้องกัน

คนเดินเท้า

เสาหลักที่4ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย(SaferRoadUsers)

 พัฒนาแผนงานเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ ใช้รถ

ใช้ถนน โดยเริ่มต้นที่ความเข้าใจและทัศนคติต่อปัจจัยที่เสี่ยงต่อ

อุบัติเหตุ รวมถึงการสร้างความเข้าใจว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องป้องกัน

ได้ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุ

อย่างครอบคลุมเช่น

 - สร้างความตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้าน

ความปลอดภัย รวมไปถึงการรณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนต่างๆ

 - กำหนดมาตรฐานในการกำกับควบคุมขีดจำกัดความเร็ว

ที่เหมาะสม

 - กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมปัญหาเมาแล้วขับ เพื่อลด

การชนและการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์

 -กำหนดมาตรฐานในการกำกับควบคุมการสวมหมวก

จากอุบัติเหตุจราจรต่อแสนประชากรปี2550
(เฉพาะประเทศที่น่าสนใจ)

อันดับโลก ประเทศ ผู้เสียชีวิต 

  (ต่อแสนประชากร)

1  หมู่เกาะมาร์แชล  1.7

6  สิงคโปร์   4.8

9  ญี่ปุ่น   5

11  สวีเดน   5.2

22  ออสเตรเลีย  7.8

44  กัมพูชา   12.1

66  อเมริกา   13.9

87  เวียดนาม  16.1

88  อินโดนีเซีย  16.2

92  อินเดีย   16.8

106  ไทย   19.6

109  ฟิลิปปินส์  20.0

120  พม่า   23.4

121  มาเลเซีย  23.6

174  อัฟกานิสถาน  39.0

176  อียิปต์   41.6

[ที่มา:ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน]

อัตราการเสียชีวิต 



172ร่วมทาง16 จ่าเผลอแล้วเจอกัน

ทกุคนทราบดีวา่เวลาขบัขี่หรอืโดยสารรถจกัรยานยนต์หากเกดิ
อบุตัเิหตุหมวกนริภยัจะชว่ยปอ้งกนัศรีษะของผู้สวมได้แต่เอา
เขา้จรงิเวลาขึน้มอเตอรไ์ซค์รบัจา้งนอ้ยคนจะรบัหมวกนริภยั
จากตะกรา้หนา้คนขบัมาสวมในขณะที่บางคนัไมม่ีหมวกสกัใบ
เพราะทั้งคนขับและคนซ้อนกลัวผมเสียทรง

นอกจากเหตผุลดา้นความปลอดภยัของตวัผู้ขบัขี่และ
ผู้โดยสารแล้ว การไม่สวมหมวกนิรภัย ถือว่าผิดกฎหมาย
ชดัเจนกฎที่ไมม่ีความซบัซอ้นไม่ตอ้งพึง่ศพัท์ทนายจะอา้ง
ว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ ผู้ฝ่าฝืนโดยเฉพาะคนขับ หาก
จ่าสะกิดขึ้นมาก็เตรียมเสียค่าปรับได้เลย

คล้ายเป็นค่านิยมไปแล้ว ที่ เหล่าบรรดา
มอเตอร์ไซค์สวมหมวกเพื่อเป็นเครื่องรางกันตำรวจจับ
ทั้งที่กฎเรื่องสวมหมวกนิรภัยนั้นมีไว้เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยขณะขับขี่แท้ๆ แต่คนส่วนใหญ่พอได้เลี้ยว
เข้าตรอกซอกซอยพ้นสายตาเจ้าพนักงาน ก็บรรจง
ถอดหมวกออกทันที

อย่างไรก็ตามการบังคับใช้กฎหมายหมวก
นิรภัยอย่างเข้มงวดและจริงจัง เป็นอีกทางเลือกที่
จะช่วยให้คนไทยใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิต
ของตัวเอง

 

พระ ราช บัญญัติ จราจร ทาง บก  

พ.ศ. 2522 (แกไ้ข เพิม่ เตมิ ฉบบั ที ่7 พ.ศ. 2550) มาตรา 

122 วรรค หนึ่ง ระบุ ให้ ผู้ ขับขี่ รถ จักรยานยนต์ และ คน โดยสาร 

ต้อง สวม หมวก ที่ จัด ทำ ขึ้น โดย เฉพาะ เพื่อ ป้องกัน อันตราย ใน ขณะ ขับขี่  

หาก ฝ่าฝืน ผู้ ขับขี่ ต้อง ระวาง โทษ ปรับ ไม่ เกิน 500 บาท

 กรณ ีที ่ผู ้ขบัขี ่สวม หมวก นริภยั แต ่คน ซอ้น ทา้ย ไม ่สวม โทษ จะ ทวคีณู ขึน้ 

อีก เท่า ตัว เป็น ปรับ ไม่ เกิน 1,000 บาท และ ปรับ ที่ คน ขับ ไม่ใช่ คน ซ้อน

หาก ไม ่สวม หมวก ทัง้คน ขบั และ คน ซอ้น คน ขบั จะ ถกู จบั ดว้ย ความ ผดิ  

2 ข้อหา คือ ตนเอง ไม่ สวม หมวก โทษ ปรับ ไม่ เกิน 500 บาท และ 

ต้อง รับ ผิด ชอบ กรณี ออก รถ โดย ผู้ โดยสาร ไม่ สวม หมวก  

อีก 2 เท่า หรือ ไม่ เกิน 1,000 บาท ด้วย

โทษปรบัขบัขีไ่มส่วมหมวก

มสช. / กองบรรณาธิการ



 นอกจากนโยบายที่ถูกระบุมาโดยฝ่ายบริหารแล้ว ในส่วน

ของหนว่ยงานราชการยอ่ยลงมาระดบัปฏบิตัิการก็ยงัมีความคดิเหน็

เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน

เพิ่มเติมด้วย เช่น การเพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรให้มีความเข้มงวด

มากขึ้นหรือให้มีการเพิ่มมาตรการระดับสากลอย่างระบบจีพีเอส

เพื่อควบคุมความเร็วเข้ามาบังคับใช้

 สำหรับในปีแรก 2554 ประเทศไทยเริ่มต้นด้วยการคลอด

นโยบายรณรงค์สวมหมวกกันน็อค100เปอร์เซ็นต์ออกมาจับ



 ปรบัทัง้คนขี่และคนซอ้นโดยมีหลายพืน้ที่เปน็จดุนำรอ่งเชน่

จังหวัดภูเก็ตและพร้อมประกาศบังคับใช้ทั่วประเทศแล้วในปีนี้

 แม้ว่าโครงการนี้จะมีที่มาจากองค์กรระดับโลกอย่าง

สหประชาชาติ แต่หลักการหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่เป็นผลเลย

หากประชาชนและองคก์รหนว่ยงานตา่งๆปลอ่ยเรือ่งนี้ให้เปน็เพยีง

ลมพดัผา่นเพราะผู้ที่จะสามารถทำให้ทอ้งถนนปลอดภยัได้คอืทกุๆ

คนทศวรรษแหง่ความปลอดภยันี้จงึตอ้งเริม่ตน้ดว้ยการลงมอืทำจรงิ

ตามคำกล่าวสนับสนุนโครงการที่ว่า‘DecadeofAction’

 ถึงเวลาลงมือทำแล้ว!

ทศวรรษของไทย
 ในฐานะสมาชิกชาติหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ

ประเทศไทยได้รับลูกนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยมาขยาย

กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบน

ทอ้งถนนเปน็ประเดน็ระดบัชาติโดยออกมาเปน็มติคณะรฐัมนตรีเมือ่

วนัที่29มถินุายน2553โดยมีเปา้หมายอยู่ที่การลดอตัราผู้เสยีชวีติ

จากอบุตัเิหตุบนทอ้งถนนให้ตำ่กวา่10คนตอ่แสนประชากรภายใน

ปี2563

 สำหรบัหลกัการที่ประเทศไทยจะใช้เปน็กรอบเพือ่ปฏบิตัิการ

แหง่ทศวรรษครัง้นี้ศนูย์อำนวยการความปลอดภยัทางถนนได้จดัทำ

แผนปฏิบัติการเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีแนวทางร่วมกันประกอบด้วย

แนวปฏิบัติ8ข้อดังต่อไปนี้



1.ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

2. ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อต้องขับขี่ยานพาหนะ

3.แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนน

4. ปรับพฤติกรรมผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ตระหนักถึงการควบคุม

ความเร็วให้อยู่ภายใต้กำหนดของกฎหมาย โดยเฉพาะรถ

จักรยานยนต์รถโดยสารและรถบรรทุก

5.ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย

6.พัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย

7.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความสะดวกรวดเร็ว

และทั่วถึง

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของ

ประเทศให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ





18 192 ร่วมทางทางม้าลาย พิสิฐ ภูศรี

ผมเป็นนักเขียนที่มี‘FanClub’เหนียวแน่นกล่าวคือเวลา
นั่งรถไปไหนต่อไหนจะมี ‘แฟน’ เป็นคน ‘ขับ’ ให้ (รู้สึก

ว่ามัน ‘มุขควาย’ทั้งเห่ยทั้งเชยยังไงอยู่นะ-ช่างกล้าเอามาเล่น)
ส่วนถ้าจะถามว่าทำไมถึงต้องให้แฟนขับทำไมไม่ขับเองถาม
ยังไงก็คงได้รับคำตอบว่าเพราะผมมี‘แฟนขับ’นี่แหละน่าอย่า
ถามอีกเลยนะ

ผมกับแฟนเป็นมนุษย์ที่มีความต่างทางสายพันธุ์กัน
มาก-ถึงมากที่สุด พูดง่ายๆ ว่า คนสองคนนี้ ไม่น่าจะมามี
ชีวิตอยู่ใกล้กันได้เลยแต่มันก็ใกล้กันไปแล้วนั่งรถก็ต้องนั่งคัน
เดียวกันเธอขับผมนั่ง-ซึ่งเหนื่อยกว่าขับมากมายเหนื่อยยังไง
เดี๋ยวจะสาธยายให้อ่าน

อยา่เพิง่ไปคาดเดาวา่จะมีการเหยยีด‘เพศสภาพ’วา่ดว้ย
หัวข้อ:ผู้หญิงขับรถเลยนะครับผมก้าวข้ามจุดนั้นไปแล้วไม่
อยากเอามาพดูถงึอกี(ฮา)คอืพดูจรงิๆเธอก็เปน็ผู้หญงิที่ขบัรถ
ในระดบัใชไ้ด้ดีอยู่หรอกครบัอาจจะมี‘จงัหวะเฉพาะผู้หญงิ’(ที่
บางคนเรยีกวา่จงัหวะนรก)อยู่บา้งแต่ก็ไม่หนกัหนาสาหสัอะไร
และถึงยังไงผมที่นั่งอยู่ข้างๆก็จะคอยเกร็งตัวยืดขา เหยียบ
เบรกลมๆแล้งๆช่วยตัวเองพอเอาตัวรอดได้อยู่แล้ว

สิง่ที่ผมและเธอแตกตา่งกนัโดยสิน้เชงิซึง่ก็หมายรวมถงึ
การขับรถนี้ด้วย คือ ผมเป็นคนมีระเบียบกฎเกณฑ์ในการใช้

ชีวิตประจำวันอย่างเคร่งครัดจะทำอะไรก็ต้องมีขั้นตอนอะไร
ไม่รู้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อนจะพูดง่ายๆว่า
ผมเป็นคน‘ยาก’ก็ได้ที่ยากก็เพราะกลัวผิดไม่ชอบทำอะไรผิด
แล้วค่อยมาแก้ไขทีหลังส่วนเธอนั้นกลับข้างกับผมโดยสิ้นเชิง
เป็นคนที่อะไรก็ได้ ง่ายๆ ชิลๆ เข้าว่า ไม่ใส่ใจกับระเบียบ
กฎเกณฑ์ในการใช้ชีวิตประจำวันเลย เช่น เปิดโน้ตบุ๊คทิ้งไว้
ปลอ่ยให้มนัแบต็หมดไปเองเปดิไฟเปดิทวีีคา้งไว้แลว้ก็หลบัไป
ไม่สนใจปิด ซึ่งอาจเป็นเพราะว่ามีผม-ผู้ ‘มีระเบียบกฎเกณฑ์’
คอยลุกมาปิดให้อยู่แล้ว

สรปุคอืผมเปน็คนมกัยากสว่นเธอเปน็คน‘รกังา่ย’อยา่ง
ยิ่งเราก็อยู่กันมาในความยากๆง่ายๆอย่างนี้มาได้เรื่อยๆ

ส่วนเรื่องการขับรถนั้นเป็นที่สุดแห่งความ‘รักง่าย’ของ
เธอกลา่วคอืเธอเปน็คนที่ไมรู่้เสน้ทางเลยไมรู่-้และไม่พยายาม
จะรู้ไม่เคยสนใจว่าถนนนี้ย่านนั้นมันอยู่ตรงไหนยังไงต่อให้
บอกไปก็เปล่าประโยชน์ เพราะเธอจะบอกคำเดียวว่า “ไม่รู้”
อธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจ (คือไม่ฟัง) และถึงแม้จะเป็นเส้นทางที่
เคยไปมาแล้ว ก็อย่าหวังว่าเธอจะจดจำรำลึกได้ ต้องมีผมเป็น
เนวิเกเตอร์บอกเสน้ทางเลีย้วซา้ยเลีย้วขวาไปขา้งหนา้ตรงไป
ฯลฯตลอด

ผมพยายามแก้ปญัหานี้ดว้ยวธิีที่บรูณาการและยัง่ยนืเชน่

ว่าซื้อแผนที่มาให้เธอศึกษาว่าเส้นทางนี้ไปทางไหนเชื่อมต่อ
กับเส้นทางไหน ก็ไม่ค่อยเป็นผล เพราะยื่นส่งให้ เธอก็ส่งคืน
กลับมาให้ผมบอกให้ผมดูเองสิแล้วมาบอกเธอว่ามันไปยังไง
หรอืแมแ้ต่‘หลกัการเบือ้งตน้’ที่พยายามพรำ่สอนวา่จะไปทาง
ไหนยังไงถึงไม่เคยไปมันก็ไม่หลงหรอกเพราะถนนทุกที่มัน
ก็จะมี‘ป้ายบอกทาง’ว่าให้ไปทางไหนอยู่แล้วเวลาขับไปเห็น
ป้ายบอกทางก็ให้ดูเอาว่าจะไปจุดหมายนี้ก็ต้องไปทางนี้

เปลา่ประโยชน์เหมอืนเดมิครบัเธอก็โยนกลบัมาให้เปน็
หน้าที่ของผมอีกแหละว่า“ก็บอกมาสิว่าจะให้ไปทางซ้ายหรือ
ขวาง่ายๆจบ!”ผมไม่เหนื่อยที่ต้องบอกว่าซ้ายหรือขวาหรอก
แต่ผมปรารถนาดี อยากให้เธอเรียนรู้หลักการการใช้เส้นทาง
ขัน้พืน้ฐานซึง่ถา้เรยีนรู้เขา้ใจแลว้ตอ่ไปจะไปไหนก็งา่ยไม่เคยไป
ก็ไปได้ดีกว่ามาฟังซ้ายฟังขวาเป็นครั้งๆแล้วก็ลืม

คงไม่ตอ้งบอกหรอกนะครบัวา่ความปรารถนาดีของผม
ส่งผลประการใด ชีวิตยากๆ และง่ายๆ ของผมและเธอก็ยัง
ดำเนินคู่กันต่อไป

ว่าอันที่จริงแล้ว ผมก็ไม่ได้เป็นปราชญ์ผู้รอบรู้เส้นทาง
ไปเสียทุกที่หรอก ที่ไม่รู้ ไม่เคยไป ถ้าไม่ดูแผนที่ ก็อาศัย ‘ดู
ป้าย’อย่างที่พร่ำบอกกับเธอนี่แหละบางป้าย ไม่รู้ถ่องแท้ก็
สนันษิฐานเชือ่มโยงไปวา่มนัจะตอ้งไปบรรจบกบัตรงนัน้ตรงนี้
ซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้เป็นไปตามการสันนิษฐาน (คือเดา) มัน
พาผมและเธอเตลิดไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้ ซึ่งมันก็ยังดีอยู่อย่าง
คือ ถึงหลงยังไง ถ้าผมไม่ปริปากบอกว่าหลง เธอก็จะไม่รู้ว่า
หลงแล้วผมก็จะหาทางออกไปจากความหลงเอาจนได้ไม่เสีย
สถานะและเสียฟอร์ม นอกจากจะเสียเวลาไปสักชั่วโมงสอง
ชั่วโมงเท่านั้นเอง(ฮา)

อยา่งครัง้ลา่สดุนี้เราไปเทีย่วจงัหวดัทางภาคตะวนัออก
กนัขากลบัแวะหาเพือ่นที่ศรรีาชาออกจากศรรีาชาตอนพลบคำ่
เพื่อนก็บอกให้ตรงไปตามสุขุมวิท จนเจอป้ายขึ้นทางด่วน
‘บรูพาวถิ’ีนูน่แหละผมซึง่ไม่คอ่ยคุน้เสน้ทางเขา้กรงุเทพฯสาย
นี้นกัเพราะมกัจะใช้แต่เสน้ทางมอเตอรเ์วย์ก็เลยไม่คอ่ยสนใจ
คำบอกของเพือ่นมุง่แต่จะหาทางออกไปมอเตอรเ์วย์ที่ตวัเมอืง
ชลบุรีก็มะงุมมะงาหราเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกไปตามการสันนิษฐาน
ของผมอยู่หลายรอบกว่าจะคลำทางออกไปยังมอเตอร์เวย์ได้

ตอนนั้นฝนตกพรำๆผสมกับบรรยากาศตอนโพล้เพล้
ทำให้ขับรถลำบากมากเพราะผมก็ไม่รู้ทางไปจริงรู้แต่ ‘ป้าย’
ก็บอกให้เธอขับไปตามป้าย(ซึ่งก็ได้ทะเลาะกันอีกแหละว่าจะ
มาบอกให้ขบัตามปา้ยทำไมทำไมไม่บอกไปเลยวา่ให้เลีย้วซา้ย
เลี้ยวขวา)พอมาถึงทางเลี้ยวซ้ายเป็นทางคู่ขนานที่จะไปเชื่อม
กับถนนหลัก ซึ่งมีคูน้ำคั่นอยู่ แฟนผมซึ่งจ้องมองแต่ทางเส้น
หลัก บวกกับอาการตาพร่าเพราะฝนตกและอากาศขมุกขมัว
ก็เบี่ยงรถออกขวาเพราะเข้าใจว่าไอ้ตรงมัวๆด้านขวามือนั้น
คือถนนแต่ความจริงมันคือคูน้ำ

ผลก็คือรถพุ่งด้วยความเร็วลงไปในคูโดยไม่ใช่การแหก
โคง้แต่ตัง้ใจขบัลงไปดีๆ นีเ่องแต่สิง่ที่มหศัจรรย์กวา่นัน้คอืรถ
พุง่วาบลงไปแลว้ก็กระเดน็กระดอนสองสามครัง้โดยไม่พลกิควำ่
แต่กึ่งพุ่งกึ่งกระเด็นขึ้นไปจอดแน่นิ่งบนไหล่ทางถนนสายหลัก
ได้อย่างทุลักทุเล ที่เหลือเชื่อมากคือ มันไม่ได้พุ่งเข้าไปใน
ถนนที่รถกำลังวิ่งพลุกพล่าน แต่กลับจอดชิดไหล่ทางราวกับ
บรรจงจอด

เรารอดเจ็บ รอดตาย รถก็ไม่เป็นอะไรมาก นอกจาก
สายเกียร์หลุด เสียเวลาเพียงโทรเรียกเพื่อนที่ศรีราชามาช่วย
เหลือ กับเสียเงิน 1,000 บาทให้ช่างที่มากับเพื่อนช่วยดู
อาการรถและหาหนังยางมาผูกสายเกียร์ให้พอให้ขับรถกลับ
บ้านไปพลางๆ ซึ่งถือว่าโชคดีเคราะห์ดีมาก เพราะอุบัติเหตุ
บนทางหลวงอย่างนี้ เขาว่ากันว่า อย่างน้อยๆ ก็ต้องเสียเงิน
หลักหมื่นให้กับรถพ่วงและอู่ซ่อมที่รอคอยเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
อยู่รายทาง

ผมพร่ำขอโทษเธอที่พามายังเส้นทางวิกฤติแบบไม่เข้า
เรื่อง เพราะตัวเองก็ไม่รู้ทางจริงๆ ได้แต่ชี้โบ๊ชี้เบ๊บอกผิดบอก
ถูกมาตลอด และก็ไม่ได้เตือนเธอด้วยว่าให้ขับไปยังไง เพราะ
อนัที่จรงิแลว้ผมก็ไม่ได้ตา่งกบัเธอสกัเทา่ไหร่คอืก็ไม่ได้แนใ่จวา่
ไอ้สีมัวๆทึมๆทางขวามือนั้นมันคือคูน้ำหรือเส้นถนนกันแน่

ส่วนเธอก็ขอโทษผมเหมือนกัน ที่ขับรถไม่ดี ไม่ดูให้ดี
มักง่ายชะล่าใจหักรถลงไปในคูโดยไม่รู้ตัว

เราพร่ำขอโทษต่อกันและยิ้มให้กันก่อนจะออกรถขับ
ด้วยความระมัดระวังจนมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ

ตั้งแต่วันนั้นผมมีความสุขและความเต็มใจที่จะบอกให้
เธอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปในทุกครั้งที่เรานั่งคู่กันไปในรถ
ของเรา โดยไม่ต้องไปพะวงพร่ำสอนอธิบายให้เธอหัดสังเกต
อ่านป้ายให้เข้าใจเสียบ้าง เพราะตัวเธอเองก็หมั่นถามผมขึ้น
มาเองวา่ถา้เลีย้วซา้ยจะไปทางไหนเหรอแลว้ถา้เลีย้วขวาหรอื
ตรงไปจะไปทางไหนล่ะ

อุบัติเหตุบนเส้นทาง บางทีมันก็ได้สิ่งดีๆ ตอบแทนมา
ในการใช้ชีวิตร่วมทางกันได้เหมือนกัน

คู่ร่วมทาง
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ร่วมคิดร่วมทำ
หนทางคืนชีวิตให้ชุมชน

ระยะทางจากกรุงเทพ 100 กว่ากิโลเมตรเล็กน้อย
ด้ วยจุด เด่นด้ านการอนุ รั กษ์ สวนตาลโตนด จน

ได้ชื่อว่าเป็น ‘ชุมชนตาล’ ทำให้ปัจจุบัน ชุมชนถ้ำรงค์
เมืองเพชรบุรี ได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งของภาคกลาง

จะว่าไปแล้วอาจเป็นเพราะอานิสงส์จากกระแสการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ชนชั้นกลางถวิลหาวิถีชีวิตชนบทที่
ขาดหายไปและตา่งพากนัเฮโลออกตา่งจงัหวดัในชว่งวนัหยดุยาว
กันเป็นว่าเล่น สิ่งที่เราๆท่านๆมักจะเห็นจนชินตา คือ ภาพ
รถติดยาวเหยียดเป็นหางว่าว  ซึ่งทางออกง่ายๆ ของรัฐไทยที่
ไม่เคยฟังเสียงของประชาชน ก็คือ “ในเมื่อมีรถมากนัก ก็ขยาย
ถนนเลยดีกว่าจะได้หมดปัญหาไป”

ในฐานะคนเมืองที่ มีมุมมองต่างจากคนในชุมชน

ชนบทอาจตั้งคำถามกับเรื่องนี้ว่า “ขยายถนนไม่ดีอย่างไร
ถนนยิ่งใหญ่การเดินทางยิ่งสะดวก ความเจริญต่างๆ จะได้
ไปถึงชุมชนห่างไกล รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการ
กระจายรายได้อย่างทั่วถึงมิใช่หรือ?”

เรามักพบว่าทางหลวงขนาดใหญ่สายต่างๆจะทำหน้าที่
แบ่งชุมชนออกจากกันไม่ว่าเพราะความตั้งใจหรือไม่บางชุมชน
จึงมีสภาพ ‘อกแตก’ จนหลายๆ ครอบครัวต้องทำใจจำทน
จะวิจารณ์การทำงานของกรมทางหลวงก็ไม่มีประโยชน์อะไร
คงต้องฝืนใช้ชีวิตไปอย่างแกนๆ

จากการมีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศอันแสนสงบ
(แต่ลมเย็นหรือไม่นั้นสุดจะคาดเดาเนื่องจากเป็นช่วงกลาง
ฤดูร้อน) ผมพบว่า ชุมชนถ้ำรงค์ยังคงเป็นชุมชนชนบท
ที่มีแรงยึดโยงของชาวบ้านสูงและมีความเป็นอยู่แบบเครือญาติ

ต้องยอมรับว่ากระแสความเป็นสมัยใหม่ได้ย่างกราย
เข้าถึงชาวถ้ำรงค์มิใช่น้อย แต่ก็ยังมีเค้าลางให้เห็นถึงการเป็น
ชุมชนที่มีชีวิตมีประเพณีการละเล่นอันเป็นเอกลักษณ์อย่างการ
เห่เรือบก-การละเล่นพื้นบ้านหลังเก็บเกี่ยวข้าว บทเพลงเห่เรือ
และขบวนเรือจะถูกนำมาแห่บนบกอย่างสนุกสนาน การละเล่น
ผีกระด้งที่มีการนำกระด้งมาทำพิธีแล้วร้องรำทำเพลงไป
ตามจังหวะ

นอกจากนี้ชุมชนถ้ำรงค์ยังมีสิ่งน่าสนใจอื่นๆ เช่น
วดัมว่งงามและพพิธิภณัฑ์ของเกา่ถำ้เขานอ้ยปา่ยางนาตน้สงูใหญ่
มีทอ้งทุง่นาเขยีวขจีในฤดูปลกูขา้วมีสวนเกษตรผสมผสานมีบา้น
เรือนทรงไทยแบบดั้งเดิมอยู่เป็นจำนวนมาก

แต่อีกหนึ่งข้อสังเกตของชุมชนนี้ คือ ถ้ำรงค์มีลักษณะ
‘อกแตก’ เพราะถูกถนนเพชรเกษมตัดผ่านกลางแบ่งชุมชน
ออกเป็น 2 ฟาก แล้วชาวบ้านจะอยู่กันอย่างไร วิถีชีวิตต่างๆ
จะเปลี่ยนไปในทิศทางใด

“ชุมชนเราเป็นชุมชนอกแตกอยู่ฝั่งขาไปชะอำ 2 หมู่
อยู่ฝั่งขาเข้าเมืองเพชร 4 หมู่ แต่ก่อนถนนเพชรเกษมมีแค่
2เลนก็ยังพอข้ามไปมาหาสู่กันได้ต่อมาพอรถมากขึ้นทางการ
ก็ขยายถนนไปเป็น4เลนเรื่อยมาจนมาจบที่7เลนชาวบ้าน
จะไปมาหาสู่กันก็ไม่สะดวก การขยายถนนชุมชนก็ไม่เคยเข้าไป

มีส่วนร่วมกำหนดแผน
ไม่เคยมีใครมาถามชุมชน
ว่ารู้สึกอย่างไร ทำแล้ว
เกิดโทษ เกิดประโยชน์
อย่างไร” บรรพต กำไล 
แก้ว นายก อบต.ถ้ำรงค์
เล่าให้ฟังถึงความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนกับถนน

ท่ามกลางการแก้
ปัญหาจราจรแบบง่ายๆ
โดยขาดมิติการมีส่วนร่วม
ของชมุชนสงัคมไทยได้ตัง้คำถามหรอืไม่วา่บรรดาถนน4เลน8เลน
อันเป็นผลงานสุดแสนจะภาคภูมิใจของภาครัฐ ได้ทำลายชุมชน
ทำลายวถิีชวีติทำลายความสมัพนัธ์ของกลุม่เครอืญาติไปมากนอ้ย
ขนาดไหนนี่ยงัไม่รวมไปถงึอนัตรายที่จะเกดิแก่ชวีติและทรพัยส์นิ
ของชาวบ้านอีก

หลังจากพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะไปได้สักพัก ผมได้ถาม
นายกฯบรรพตว่าชุมชนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรหน่วยงานใดบ้าง
ที่ลงมาไถ่ถามถึงความต้องการของชุมชน

โชคดีของชุมชน ที่นายกฯบรรพตมีโอกาสได้พบกับ
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เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง ในช่วงของการสำรวจพื้นที่
เพื่อขยายเส้นทางจาก4เลนเป็น7เลน

“ผมบอกเจ้าหน้าที่ไปว่าอยากได้ทางลอดมาเป็นถนน
สายรองให้ชาวบ้านได้เดินข้ามถนนไปมา ไม่ต้องไปเสี่ยงภัยกับ
รถที่วิ่งเร็วและแรงบนถนนใหญ่”

แต่จะกล่าวไปแล้ว การแก้ปัญหาดังกล่าวก็เป็นสิ่งที่
ชาวบ้านต้องอาศัยโชคและโอกาสเอาภายหลังจากที่โครงการ
ได้เริ่มต้นไปแล้ว สิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐควรทำตั้งแต่แรก คือ การ
รับฟังเสียงของประชาชน การทำเวทีประชาคมเพื่อสำรวจ
ความต้องการที่แท้จริงของคนในพื้นที่มิใช่หรือ

อกีสิง่ที่สรา้งความประทบัใจแก่ผมคอืแนวคดิเกีย่วกบั
การใช้ทางลอด

ผมเข้าใจไปเองว่า เมื่อมีทางลอด ชุมชนจะรู้สึกดีที่เป็น
ปัจจัยให้เกิดการเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น แต่ผมกลับ
พบว่าชุมชนให้น้ำหนักไปที่การใช้งานโดยชุมชนเองมากกว่า
พวกเขาให้ความคิดเห็นว่า “เงินเราก็อยากได้ แต่มันจะคุ้มกับ
วิถีชีวิตที่เสียไปมากน้อยเพียงใดเราต้องคิดให้ดีๆอีกอย่างพอ
นักท่องเที่ยวมาเยอะๆ ถนนก็ต้องขยาย ส่วนนี้แหละที่สำคัญ
เพราะมันทำลายชุมชน ที่สำคัญ คือ โครงการนี้เป็นมิติใหม่ที่
เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมกำหนดแผน”

หลงัจากทบทวนสิง่ที่พดูคยุกบัชมุชนผมพอจะสรปุได้วา่
ปจัจยัสำคญัที่ทำให้โครงการทางลอดรว่มใจประสบความสำเรจ็
คอืคนในชมุชนตอ้งกลา้คดิกลา้แสดงออกรว่มกนัคดิรว่มกนัทำ
ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเองก็สำคัญ เจ้าหน้าที่รัฐยุคใหม่
ตอ้งเปน็เจา้หนา้ที่รฐัที่เหน็คณุคา่ประชาชนมองประชาชนมีสทิธิ
เสรภีาพยอมรบัในความแตกตา่งและพรอ้มที่จะรบัใช้ประชาชน
มากกว่าสั่งการประชาชน

ก่อนกลับนายกฯบรรพตฝากทิ้งท้ายไว้ว่า
“เรื่องรางวัลอะไรที่ได้ อบต. ไม่ได้ประกาศให้ชุมชนรู้

เราภูมิใจนะที่สถิติคนตายเป็นศูนย์ เราภูมิใจที่ทำให้ชุมชนเรา
ได้ชีวิตกลับมา”

ผมแอบเห็นรอยยิ้มของเขาเล็กน้อย

พักตา (ขับช้าๆ ถึงจะเห็น)กอง บรรณาธิการ

อุทยานจราจร

ถำรงค์
อุทยานจราจรเป็นกิจกรรมที่นำเรื่องจราจรมาผนวกกับ
การท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนทำร่วมมือกับกรมทางหลวง และ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดยทำถนนพเิศษสำหรบัจกัรยานพรอ้มฐานการเรยีนรู้ดา้น
การจราจร9ฐานควบคู่ไปกับฐานการเรียนรู้ในภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่ตามจดุตา่งๆซึง่เมือ่โครงการเสรจ็สมบรูณ์อุทยานฯ
แหง่นี้จะเปน็ทัง้แหลง่เรยีนรู้ดา้นการจราจรและถนนสำหรบั
ขี่จักรยานท่องเที่ยวควบคู่กันไป

้
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ขอทาง (ให้จักรยาน)หน่อย บนบาทวิถี

ถนนคนเดินถนนแห่งชีวิต

ใครที่ไปเชยีงใหม่ไม่มากก็นอ้ยคงเคยไปเดนิถนนคนเดนิมาซึง่หากจะ
นิยามความหมายของ ‘ถนนคนเดิน’ ง่ายๆก็อาจจะนิยามได้ว่าเป็น
แนวคิดพัฒนาเมือง และกำหนดการใช้พื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชุมชนในหลายๆประเทศ‘ถนนคนเดิน’กลายเป็นสถานที่มีชื่อใน
ฐานะแหล่งรวมงานศิลปะ แหล่งชุมนุมของศิลปินหลายแขนง ที่ต่าง
พากันมาใช้ ‘ที่ว่าง’ บนถนนเป็นเวทีในการแสดงออกทั้งงานดนตรี
วรรณศิลป์จิตรกรรมฯลฯตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
ซึ่งชาวต่างชาติจะต้องแวะมาเยี่ยมเยือน

ถนนคนเดินท่าแพ เชียงใหม่ ถือว่าเป็นถนนคนเดินที่ดังและ
ใหญ่ทีส่ดุในเขตภาคเหนอืมีทัง้สนิคา้ทางวฒันธรรมเชน่จำพวกเครือ่ง
ประดบัตกแตง่พืน้เมอืงเสือ้ผา้ของที่ระลกึกระเปา๋ผา้พนัคอโคมไฟ
ฯลฯ และสินค้าแฟชั่นตามสมัยนิยม รวมทั้งของกิน เช่น ขนมจีน-
น้ำเงี้ยวน้ำยาโรตีของกินเล่นอะไรอีกหลายอย่าง

นอกจากนั้น ถนนคนเดินชื่อดังของภาคเหนือแห่งนี้ ก็ไม่ได้
เปน็แค่สถานที่ให้ผูค้นเดนิจบัจา่ยซือ้ของที่ระลกึแต่บน‘ถนน’ยงัเปน็
พื้นที่สำหรับสร้างกิจกรรมหลากหลายให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะสำหรับ
นักดนตรีไทยทั้งรุ่นเล็กเด็กตัวน้อย และรุ่นใหญ่ ที่อาศัยถนนท่าแพ

เป็นเสมือนเวทีแสดง
“ที่นี่ศลิปนินัง่เลน่ดนตรีเปดิหมวกกนักลางถนนอยา่งไม่ขดัเขนิ

มีทั้งเล่นดนตรีพื้นเมืองดนตรีสากลรวมทั้งการแสดงต่างๆเรียกว่า
ถา้ใครชอบฟงัดนตรีหรอืชอบดูการแสดงพืน้เมอืงนี่มาถนนทา่แพไมม่ี
ผิดหวัง”นิยามสั้นๆถึงถนนเส้นนี้จากศิลปินข้างถนนไร้ชื่อคนหนึ่ง

จะว่าไปแล้วกิจกรรมถนนคนเดินถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ไปสู่
กจิกรรมทางเศรษฐกจิของคนที่เขา้ไม่ถงึแหลง่ซือ้ขายที่เรยีกวา่‘ตลาด’
แถมยังเป็นกิจกรรมสาธารณะที่เอื้อต่อรูปแบบชีวิตที่หลากหลาย
ประเภททำให้เราได้พบพานคนต่างเพศต่างฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมต่างปูมหลังต่างความคิดมากมายจนนับไม่ถ้วน

บนความแตกตา่งหลากหลายนัน้สิง่ที่ทกุคนเหมอืนกนัมีเพยีง
อย่างเดียวคือความเป็นพลเมืองโลกร่วมกัน

การเรียนรู้ที่จะประนีประนอมในวิถีทางการใช้ทรัพยากรร่วม
กัน เคารพในสิทธิของผู้อื่นน่าจะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะทำให้สังคม
ไทยพฒันากา้วขา้มสงัคมแหง่ความเหน็แก่ตวัสงัคมแหง่การแบง่ชนชัน้
สู่สังคมที่มีความเท่าเทียมและเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน

ศรีศักดิ์  พิกุลแก้ว24 Illustration by จงมั่นคง, เดือน



จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ณ ปัจจุบันเป็นตัวเลขที่
‘ยอมรับไม่ได้อย่างที่สุด’
นี่คือคำกล่าวของ บัน คี มูน เลขาธิการแห่งสหประชาชาติ

ผู้ประกาศเชิญชวนรัฐบาลทั่วโลก รวมทั้งหน่วยงานระหว่างประเทศ
องค์กรภาคประชาสังคมเอกชนตลอดจนบุคคลทั่วไปให้หันมาร่วมมือ
รว่มใจกนัดำเนนินโยบายตามแผน‘ทศวรรษ แหง่ ความ ปลอดภยั ทาง ถนน 
2011-2020’ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนมากกว่า5ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี

แผนนโยบายนี้เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างได้ด้วยการรวบรวมข้อมูล
อย่างกว้างขวางผ่านอินเทอร์เน็ตและการประชุมนานาชาติสำหรับวาง
ขอบข่ายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอด10ปีข้างหน้า

ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีการประกาศให้ ‘ความปลอดภัย
ทางถนน’เปน็วาระแหง่ชาติโดยรว่มมอืกบัภาคีเครอืขา่ยทกุสว่นดำเนนิ
การทศวรรษแหง่ความปลอดภยัทางถนนและมุง่ดำเนนิกจิกรรมทกุดา้น
เพื่อลดความสูญเสียของประชากร ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ระดับโลก

‘งาน ประกาศ เจตนารมณ์ ทศวรรษ แห่ง ความ ปลอดภัย ทาง ถนน 
พ.ศ. 2554-2563’จัดขึ้นณห้องบอลรูมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ในวนัที่11พฤษภาคม2554ซึง่ถกูกำหนดให้เปน็วนัประกาศเจตนารมณ์
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนพร้อมกันทั่วโลก

ผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ประธาน
ของงานวเิชยีรชวลติปลดักระทรวงมหาดไทยและรองประธานกรรมการ
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ศรศักดิ์ แสนสมบัติ รองปลัด
กระทรวงคมนาคมศ.นพ.อุดมศิลป์ศรีแสงนามที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ(สสส.)และดร.มวัรนีเบอร์มงิแฮม
ผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย ซึ่งถือเป็น
ความร่วมมือครั้งใหญ่ของหลายฝ่ายในการรับลูกนโยบายระดับโลก
มาปฏิบัติจริงในบ้านเรา

รวมไปถงึแขกรบัเชญิพเิศษสมศกัดิ์กตีาร์มอืเดยีวผู้มชีือ่เสยีงจาก
รายการThailand’sGotTalentที่มาบอกเล่าผลกระทบจากอุบัติเหตุ
ทางถนนซึ่งทำให้แขนซ้ายของเขาใช้การไม่ได้ไปตลอดชีวิต

วิเชียรชวลิต:
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประเทศไทยสูญเสียประชาชนเป็นจำนวนมากจากอุบัติเหตุทาง
ถนนมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ25คนหรือประมาณชั่วโมงละ1คนและ
ยังเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง 230,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ2.8ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ

ความสญูเสยีที่เกดิขึน้มใิช่เพยีงตวัเลขดงักลา่วเทา่นัน้แต่ความ
จรงิแลว้เปน็ความสญูเสยีที่มิอาจทดแทนได้เพราะแตล่ะปีมีครอบครวั
จำนวนมากที่ตอ้งสญูเสยีเสาหลกัหรอืกำลงัสำคญัของครอบครวัและ
ยังมีเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติอีกจำนวนไม่น้อยที่พิการ
และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

 ทั้งหมดของความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ป้องกันและลดลง
ได้ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัยทางถนนที่จะร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล

มีเป้าหมายสำคัญที่จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนในประเทศไทยให้ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 100,000 คน
ภายใต้กรอบดำเนนิการ5เสาหลกัทัง้ในเรือ่งการบรหิารจดัการถนน

ที่ปลอดภัย ยานพาหนะที่ปลอดภัย พฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน และการ
แพทย์ฉุกเฉินนอกจากนั้นรัฐบาลยังได้กำหนด8มาตรการสำคัญที่จะ
ผลักดันให้เป็นรูปธรรมในอีก10ปีข้างหน้าอีกด้วย

เปน็นมิติหมายที่ดีที่ทกุฝา่ยตอ้งรว่มมอืรว่มใจกนัดำเนนิการตาม
มาตรการที่วางไว้อยา่งเขม้แขง็และจรงิจงัเพือ่ลดความสญูเสยีของพี่นอ้ง
ประชาชน เราจะร่วมกันปฏิบัติการเพื่อให้สังคมไทยมีความปลอดภัย
อย่างยั่งยืน

ศรศักดิ์แสนสมบัติ:
รองปลัดกระทรวงคมนาคม

ขอเรียนว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ได้ดำเนินการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างจริงจังโดยตลอด
ซึง่สงัเกตได้จากสถติิอบุตัเิหตุทางถนนทัง้ในชว่งปกติและเทศกาลที่ลดลง

มาอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบทุกหน่วยงานจะต้องเร่งดำเนินการ

ทำแผนปฏิบัติการ‘ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน’ซึ่งแผนปฏิบัติ
การดงักลา่วจะให้ความสำคญักบัการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัและ
ระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

โดยจะให้ความสำคัญกับการเพิ่มบทบาทขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังมีแผนหลักที่จะพัฒนาการ
เดนิทางและการขนสง่ให้มีความปลอดภยัมีประสทิธภิาพโดยจะพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยการตรวจสอบมาตรฐานยานพาหนะและสภาพแวดล้อมให้มี
คุณภาพมีความปลอดภัยในการเดินทางขนส่ง

โดยเน้นส่งเสริมการขนส่งผู้โดยสารด้วยระบบรางทั้งในกรุงเทพฯ
และระหว่างเมืองสำคัญผมขอประกาศว่าจากความพยายามที่ทุกฝ่าย
ร่วมมือกันต่อจากนี้ไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยใน10ปีถนนทุกสาย
ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่อุบัติเหตุจะเกิดลดลง

ประกาศความปลอดภัย

26 272 ร่วมทางกอง บรรณาธิการทางเดียวกัน



สมศักดิ์เหมรัญ:
กีตาร์มือเดียว

ตอนปี2544ผมประสบอบุตัเิหตุโดนรถปิ๊กอพัชนทา้ยวนันัน้ผม
มีแม่ซอ้นทา้ยไปดว้ยแม่ผมเสยีชวีติตรงทีเ่กดิเหตุสว่นผมก็แขนขา้งซา้ย
กระดูกหักข้อศอกแตกทำให้แขนซ้ายของผมเป็นอัมพาตใช้การไม่ได้
 ผมก็เครียดมากตอนแรกจนวันหนึ่งผ่านมาเกือบสิบปีผมก็ผ่าน
ชว่งวนันัน้เหตกุารณ์วนันัน้มาได้โดยที่ผมมีกำลงัใจจากครอบครวัของผม
พี่ชายของผมญาติแล้วก็เพื่อนๆคอยให้กำลังใจผมตลอดผมเข้าใจดี
ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้จิตใจของคนท้อแท้

ผมเพิ่งผ่านช่วงนั้นมาได้ ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆ คน
ที่เจอกับปัญหาอย่างผมหรือว่าหนักกว่าผม เหตุการณ์วันนั้นย้อนกลับ
ไปได้ผมก็อยากจะย้อนกลับไปโดยที่ให้คุณแม่ผมยังมีชีวิตอยู่ถ้าวันนั้น
ทุกคนใช้รถใช้ถนนอย่างไม่ประมาทเหตุการณ์แบบนั้นคงจะไม่เกิดขึ้น

ผมก็ขอบอกกับทุกคนว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ครับ
คนไทยก็เป็นคนที่น่ารัก มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยากให้คนไทยทุกคน
ได้ประจักษ์ว่า‘สยามมีรอยยิ้ม’

ความปรารถนาของผม ก็อยากจะเห็นภาครัฐ ภาคเอกชนหรือ
ประชาชนทุกคนช่วยกันรณรงค์การใช้ถนนให้มีคุณภาพศักยภาพและ
ความปลอดภัยเพราะเป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

ผมอยากให้ทุกคนต่อสู้ผ่านไปได้ใช้ชีวิตร่วมมือร่วมใจกันโดยที่
ใช้ชีวิตด้วย‘ความศรัทธา’

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น นิทรรศการเผย
แพร่ความรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.),

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.), บริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และบริษัทผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์
เป็นต้น

มีการประชาสัมพันธ์ตามสถานีรถไฟฟ้าต่างๆ และจัดขบวนรถ
จักรยานยนต์รณรงค์การลดอุบัติเหตุจำนวน 150 คัน ประกอบไปด้วย
รถจกัรยานยนต์บิก๊ไบค์นำโดยไมเคลิสเตมเบริก์เอกอคัรราชทตูเดนมารก์
ประจำประเทศไทยดอมเหตระกลูในฐานะGoodWillAmbassadorแหง่
เครอืขา่ยมลูนธิิปอ้งกนัอบุตัภิยัแหง่เอเชยีและตวัแทนสมาคมผู้ประกอบการ
รถจักรยานยนต์ไทย โดยเริ่มเคลื่อนขบวนจากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ไปสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

การประกาศเจตนารมณ์พร้อมกันทั่วโลกในครั้งนี้ แสดงถึงความ
พยายามของทุกประเทศที่จะเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันและสนับสนุนแผน
นโยบาย‘ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน2011-2020’สมกับการ
เปน็‘TimeforAction’ซึง่มุง่หมายให้ประชากรโลกรว่มกนัปฏบิตัิอยา่งเอา
จริงเอาจังเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดขึ้นจงได้

ดังที่ ดร.มัวรีน เบอร์มิงแฮม ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำ
ประเทศไทย กล่าวทิ้งท้ายไว้ในงานครั้งนี้ว่า “Let’s make it happen,
togetherwecandoit.”

ศ.นพ.อุดมศิลป์ศรีแสงนาม:
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

จากการที่รัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้
ขานรับโครงการของมติสหประชาชาติ ที่กำหนดให้ปี 2011-2020
เปน็ทศวรรษแหง่ความปลอดภยัทางถนนซึง่ถอืเปน็โอกาสและกา้ว
ที่สำคัญสำหรับคนไทย

เพราะณปจัจบุนัสงัคมไทยได้ตระหนกัแลว้วา่ความสญูเสยี
จากอุบัติเหตุทางถนนวันละ 25-30 คน หรือคิดเป็นชั่วโมงละ
1 คน ยังไม่รวมว่าผู้พิการรายใหม่ปีละกว่า 5,000 ราย ซึ่งถือว่าเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมมีความอ่อนแอ ชุมชนเกิดความเปราะบาง
ทุกๆชีวิตที่สูญเสียไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนคนทำงานรวมถึงคนที่เป็น
พอ่แม่เขาเหลา่นี้ลว้นเปน็ความหวงัและกำลงัสำคญัของครอบครวัชมุชน
สังคมและประเทศชาติ

คนในสังคมเริ่มตระหนักและรับรู้ว่า รากของปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนรถถนนและสิ่งแวดล้อมล้วนเกี่ยวข้อง
สมัพนัธ์กบัปญัหาเชงิโครงสรา้งและระบบมาตรฐานดา้นความปลอดภยั
รวมทั้งวัฒนธรรมความปลอดภัยของคนในสังคมหรือที่เรียกว่าSafety
Cultureซึง่นบัวนัชอ่งวา่งของปญัหาเชงิโครงสรา้งนี้ได้สรา้งความไม่เปน็
ธรรมด้านความปลอดภัยให้กับคนในสังคมเพิ่มมากขึ้น

องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ทุกประเทศหันมาทบทวน
และตัง้หลกัในการแก้ปญัหาเชงิโครงสรา้งดว้ยการจดัการอยา่งเปน็ระบบ
เพื่อก้าวไปสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.
ในฐานะขององค์กรด้านสุขภาพที่ได้รับมอบหมายจากมติคณะรัฐมนตรี
ให้เขา้มามีสว่นสำคญัในการสนบัสนนุใหก้ารดำเนนิงานและปอ้งกนัแกไ้ข
ปัญหาอุบัติเหตุขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรามีบทบาทในการเป็นน้ำมันหล่อลื่นและตัวกระตุ้นให้กับ
หนว่ยงานหลกัๆและใช้แนวคดิ‘ไตรพลงั’มาเปน็แนวทางในการขบัเคลือ่น
เพื่อให้เกิดพลังหรือความเข้มข้นใน 3 ด้าน คือ ความเข้มแข็งทางพลัง

ภาคนโยบาย ควบคู่ไปกับพลังจากภาคประชาสังคม และสุดท้ายอาศัย
พลังจากภาควิชาการมาเป็นฐานในการทำความเข้าใจปัญหาสาเหตุ
อุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีความซับซ้อนและเกี่ยวโยงกับวิธีคิด ความเชื่อ
ค่านิยมตลอดจนโครงสร้างของระบบ

พลังจากภาคนโยบาย ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันและ
ขบัเคลือ่นให้บรรลุเปา้หมายทศวรรษแหง่ความปลอดภยัทางถนนสงัคม
ไทยต้องการผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยในทุกระดับตั้งแต่
รฐับาลและฝา่ยการเมอืงผูน้ำสว่นราชการองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่
และภาคธุรกิจ

ความทา้ทายที่สำคญัของภาคนโยบายคอืจะทำอยา่งไรให้ผู้บรหิาร
ในทุกระดับและทุกองค์กรต่างลุกขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของหน่วยงานองค์กรในด้านความปลอดภัย

ส่วนด้านพลังจากภาคประชาสังคมณ ปัจจุบัน ได้เริ่มมี
ท้องถิ่นชุมชนหันมาให้ความสำคัญ และลุกขึ้นมาดำเนินการด้วย

ตัวเองมากขึ้น เราเริ่มเห็นต้นแบบชุมชนปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดภัยสถานประกอบการปลอดภัย

ที่สำคัญคือ เกิดการรวมกลุ่มเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเหยื่อ
เมาแล้วขับ กลุ่มเยาวชนที่ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รวมไปถงึเครอืขา่ยสมชัชาสขุภาพในระดบัจงัหวดัและชมุชน
ที่เริ่มเข้ามาให้ความสำคัญกับปัญหาความปลอดภัยบนถนนด้วยเช่นกัน

ความท้าทายในเรื่องนี้คือ เราต้องช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกิดต้นแบบดีๆ ในด้านความปลอดภัยให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น รวมทั้ง
การนำบทเรยีนเหลา่นี้ไปเชือ่มตอ่กบัโครงสรา้งองคก์รที่มีอยู่แลว้ให้ขยาย
ผลครอบคลุมไปทั่วประเทศ

สุดท้ายคือ พลังจากภาควิชาการ เรายังมีโจทย์และคำถามอีก
จำนวนมากที่ตอ้งระดมความรว่มมอืจากภาควชิาการรวมทัง้การจดัการ
ให้มีกลไกการตดิตามกำกบัและประเมนิผลการทำงานตลอด10ปีขา้ง
หน้า เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ มาใช้กำหนดทิศทางและวางแผนแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ทา้ยทีส่ดุนี้ในฐานะเปน็ผู้แทนองคก์รภาคีเครอืขา่ยภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคมจะร่วมประสานและเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายทั้งภาคนโยบายภาคประชาสังคมและภาควิชาการให้มา
ผนึกกำลังและร่วมกันลงมือทำ‘TimeforAction’เพื่อสังคมไทยได้ก้าว
ไปสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนและสังคมสุขภาวะที่ดีต่อไป

28 292 ร่วมทาง



30 312 ร่วมทาง

“ขับช้าๆก็ได้พี่ผมไม่ได้รีบขนาดนั้น”
“ไม่มีหมวกกันน็อคให้เหรอครับ”

“ขับย้อนศรแบบนี้ตำรวจไม่จับแน่นะ”
หลายๆ คนคงเคยสงสัยในมาตรฐานความปลอดภัย

ในการใช้บรกิารจกัรยานยนต์รบัจา้งหรอืมอเตอรไ์ซค์วนิในเสือ้กัก๊
หลากสีไม่มากก็นอ้ยซึง่จะวา่ไปแลว้เรือ่งเลก็ๆในชวีติประจำวนั
นี้ก็เป็นปัญหาคาราคาซังของสังคมไทยมานาน ครั้นจะเฝ้ารอ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบเข้ามาแก้ไข...ก็ยังไม่มี หรืออย่างน้อย
ถ้ามีใครสักคนมอบความหวังให้ผู้ใช้บริการอย่างเราๆ ได้มีหลัก
ประกันสวัสดิภาพของชีวิตตนเองบ้างก็ยังดี

อย่างที่เห็น เรามักจะพบว่าผู้ประกอบอาชีพสวมเสื้อกั๊ก
บนหลังรถสองล้อบางคน...หรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่ มักจะทำ
ผิดกฎจราจรกันอย่างเป็นปกติ ไม่ว่าจะมาจากความไม่เข้าใจ
กฎจราจร ความประมาทเลินเล่อ และไม่เคารพสิทธิด้านความ
ปลอดภัยของผู้อื่น

สาเหตุของปัญหาดังกล่าว ส่วนหนึ่งอาจมาจากการไม่มี
กฎเกณฑ์ในการคัดเลือก หรือไม่มีการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติ
หนา้ที่เรยีกงา่ยๆวา่ใครขี่จกัรยานยนต์เปน็มีทนุในการซือ้เสือ้วนิ
ก็จบ สามารถเข้ามาประกอบอาชีพนี้ได้แล้ว จึงทำให้พบว่า
ในแตล่ะปีจกัรยานยนต์รบัจา้งเปน็บรกิารรถสาธารณะที่กอ่ให้เกดิ
อุบัติเหตุและการสูญเสียมากที่สุด

ซึ่งปัญหานี้ หลายฝ่ายก็ได้ดำเนินงานป้องกันแก้ไข








ในหลายรูปแบบ ทั้งการรณรงค์และการบังคับใช้กฎหมาย โดย
เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ได้มีโครงการ ‘การลงทะเบียนผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้าง’ เพื่อจัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้างในเขต
กรุงเทพฯให้ถูกต้องตามกฎหมาย100เปอร์เซ็นต์

หากมองให้ลึกๆ โครงการนี้ดูจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ขับขี่
จักรยานยนต์เพียงฝ่ายเดียว โดยมีรายละเอียดเป็นสวัสดิการ
ช่วยเหลือด้านต่างๆมากมาย

แต่ในแง่ผู้ใช้บริการ ก็จะเกิดคำถามใหญ่ขึ้นมาหนึ่งข้อ
ว่า ‘โครงการนี้ให้อะไรกับเราบ้าง’ เพราะไม่มีส่วนใดกล่าวถึง
เนื้อหาสาระเพื่อพัฒนาการให้บริการ การเพิ่มกฎเกณฑ์ในการ
คัดเลือก หรือกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาประกอบอาชีพนี้
แม้แต่นิดเดียว

หรือจริงๆ แล้วจะมีโครงการนี้หรือไม่มีโครงการนี้
สวัสดิภาพในการโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างจะยังคงไม่มี
อะไรเป็นหลักประกันในชีวิตเหมือนเดิมหรือไม่นั้นก็เป็นคำถาม
ใหญ่ที่ยังค้างคาใจสังคมไทยอยู่

จัดระเบียบวีรบุรุษนักบิด(สาธารณะ)
มาตราฐานที่ยังต้องรอต่อไป

เปิดไฟสูง ป้ายบอกทางศรีศักดิ์ พิกุลแก้ว   

สำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นใน
ระยะสั้นนั้น อาจทำได้โดยให้หน่วยงาน
ที่ รับ ผิด ชอบกำหนดคุณสมบัติ ของ
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ มีการสอบใบขับขี่
จักรยานยนต์สาธารณะและบังคับใช้อย่าง
เขม้งวดรวมทัง้มีการระบุอตัราคา่ชดเชยแก่
ผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุอย่างชัดเจน
ส่วนในระยะยาวสังคมไทยโดยรวมอาจ
ต้องร่วมกันหาช่องทางกดดันให้ผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้างพัฒนาจิตสำนึกด้าน
การให้บริการ และเคารพสิทธิด้านความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการกันบ้าง

อย่างไรก็ตามการพัฒนาจิตสำนึก
นัน้ถอืเปน็การแกไ้ข‘เรือ่งภายใน’ที่ทา้ทาย
และเป็นสิ่งวัดใจสังคมไทยว่าเราจะเคารพ
ในชีวิตของผู้อื่นมากเพียงใด ซึ่งเรียกว่า
อาจจะเปน็บอ่เลก็ๆในการพฒันาความคดิ
เรื่องประชาธิปไตยในแง่ที่เคารพสิทธิผู้อื่น
ได้ทีเดียว

กองบรรณาธิการ 

ทางจักรยาน
รอบโลก
ถนน ไม่ใช่ เฉพาะ ที่ทาง ของ พาหนะ มี 
เครื่องยนต์ หาก แต่ ยัง มี จักรยาน ที่ วิ่ง 
ได้ ด้วย แรง ขา ถีบ เป็น เพื่อน ร่วม ทาง 
แน่นอน...การ แบ่ง ปัน พื้นที่ ย่อม ไม่ เท่า 
เทยีม เพราะ ขนาด และ ความเรว็ ที ่ตา่ง กนั 
แต่ ไม่ใช่ ว่า ‘รถ ถีบ’ จะ ถูก ยกเลิก สถานะ 
พาหนะ และ โดน เนรเทศ ออก จาก ถนน  
  ณ ถนน หลาย สาย บน โลก คือ 
 หลัก ฐาน ยืนยัน ว่า เรา อยู่ ร่วม ทาง กัน ได้

1Yokohama_Japan
ทางจักรยานในโยโกฮามาญี่ปุ่น=
แยกทางจักรยานออกมาต่างหากจาก
ถนนหลักทาสีและทำสัญลักษณ์ชัดเจน
ที่มา:คุณWildAnglewww.trekkingthai.com

2Beijing_China
ทางจักรยานในปักกิ่งจีน=
ตีเส้น ไม่ทาสี แต่สร้างขอบเขตชัดเจน
พร้อมป้ายระบุทางจักรยานอย่างเป็น
กิจจะลักษณะ
ที่มา:www.jamiesinz.com

3Sydney_Australia
ทางจักรยานในซิดนีย์ออสเตรเลีย=
ตีเส้น และกั้นขอบเขตแยกจากถนนหลัก
ชดัเจนนอกจากนัน้ยงัแบง่เลนให้จกัรยาน
สามารถสวนกันได้ด้วย
ที่มา:www.dailytelegraph.com.au

1

2

4

3

4
Bangkok_
Thailand
ทางจักรยานในกรุงเทพฯประเทศไทย=
ทาสี ตีเส้น ปรากฏสัญลักษณ์จักรยาน
เป็นช่วงๆ บริเวณริมถนน แต่ทุกอย่าง...
เหมือนเดิม
ที่มา:คุณFelixwww.thaimtb.com
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รวมพลัง สร้างระบบ สู่ความยั่งยืนของชุมชน
ปลอดภัย
23กุมภาพันธ์2554ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
(ศวปถ.) และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนำร่อง (สอจร.) ได้ร่วม
จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ‘รวมพลังสร้างระบบสู่ความยั่งยืน
ของชุมชนปลอดภัย’ณห้องคอนเวนชั่นศูนย์ประชุมสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์

กิจกรรมในครั้งนั้น มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ความ
ปลอดภัยทางถนนที่ชุมชนมองข้ามโดยดร.ดนัยเรืองสอนจาก
สำนกัทางหลวงที่13ประจวบครีขีนัธ์การเสวนา‘ความปลอดภยั
ทางถนนชมุชนทำได’้และเสวนา‘ชมุชนปลอดภยัใครๆก็ทำได:้
ประสบการณ์สำคัญจากการทำงานท้องถิ่น’ ซึ่งเป็นการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเชิญชวนให้ชุมชนและองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการสร้างความปลอดภัยทางถนนด้วย
ตนเองโดยมีตวัอยา่งจากพืน้ที่ที่สามารถดำเนนิการได้สำเรจ็เปน็
เครื่องสะท้อนบทเรียน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับภาคีภูมิภาค
4มนีาคม2554ศวปถ.ได้เขา้รว่มเวทีแลกเปลีย่นประสบการณ์
ทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนกับ ศวปถ. ภาคเหนือ ณ
โรงแรมลำปางเวียงทองจังหวัดลำปางซึ่งจัดโดยทีมประเมินผล
ภายนอก โดยได้เชิญภาคีที่เคยได้รับการสนับสนุนโครงการจาก
ศวปถ. มาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงสรุปความ
ต้องการทางวิชาการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

จากการแลกเปลีย่นในเวทีพบวา่การที่ศวปถ.สง่งานวจิยัลง
มาทำให้คนทำงานในพืน้ที่และสว่นกลางได้มีโอกาสเหน็เครอืขา่ย
การทำงานมากขึ้น และ ศวปถ. ควรพัฒนากลไกการติดตาม 
เพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน ซึ่งจะทำให้เห็นความต้องการ
และแนวทางในการพัฒนาของวงวิชาการ และช่วยมองภาพรวม
เชื่อมประเด็น และเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาศักยภาพให้กับภาคี
ในการใช้ประโยชน์จากหน้าต่างนโยบายต่างๆได้

นอกจากนี้ในวันที่17มีนาคม2554ศวปถ.ได้เข้าร่วม
เวทีแลกเปลีย่นประสบการณ์ทำงานดา้นความปลอดภยัทางถนน
กับศวปถ.ภาคอีสานที่โรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่นด้วย

โครงการชุมชนปลอดอุบัติเหตุ 
อำเภอเขาสวนกวาง
18 มีนาคม 2554 ศวปถ. ได้ลงพื้นที่ อำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่นเพื่อจัดประชุมหารือการขยายผลโครงการชุมชน
ปลอดอุบัติเหตุของ อำเภอเขาสวนกวาง โดยมีผู้เข้าร่วม
เป็นผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ในอำเภอ
เขาสวนกวาง

ศวปถ.ได้ขยายแนวคิดการดำเนินกระบวนการสร้างอาสา
จราจรแบบมีสว่นรว่มเปา้หมายใหญ่ของโครงการนี้คอืการเคลือ่น
งานอุบัติเหตุทางถนนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอำเภอ
ดังนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจะไม่ได้มีเฉพาะ อบต.
หรือชุมชนเท่านั้นแต่ต้องเพิ่ม‘โครงสร้างอำเภอ’เข้ามาเป็นโจทย์
ในการเคลื่อนงานด้วย

ถนนนำร่องชุมชนปลอดภัย
ศวปถ.ได้รว่มประชมุโครงการถนนนำรอ่งชมุชนปลอดภยัในวนัที่
21-22กุมภาพันธ์2554ณระเบียงทรายรีสอร์ทอำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ได้บรรยาย
พิเศษเรื่อง‘ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน’หลังจากนั้นผู้เข้า
ร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมศึกษารูปแบบต่างๆของการดำเนินงาน
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุผ่าน4ฐานการเรียนรู้

การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นให้เกิดการดำเนินงานแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุในระดับอำเภอ โดยมี 7 พื้นที่นำร่อง ได้แก่
อำเภอทุ่งสง อำเภอขนอม อำเภอท่าศาลา อำเภอทุ่งใหญ่
อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอพรหมคีรีและอำเภอปากพนัง

เยาวชนขับขี่ปลอดภัย
24กุมภาพันธ์2554ภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านเยาวชนกับ
การขับขี่ปลอดภัยและนักวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ได้ร่วม
กนัประชมุเพือ่สรา้ง‘คูม่อืการฝกึอบรม’ให้กบัคนทำงานดา้นการ
ขบัขี่ปลอดภยัในกลุม่เยาวชนไทยภายใต้โครงการ‘พฒันาจติและ
พฤติกรรมของเยาวชนเพื่อการขับขี่ปลอดภัยระยะที่1’ณห้อง
บอลรูมบี โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีหัวหอกหลัก
อย่างทีมวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สำนักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

คู่มือดังกล่าวจะเป็นคู่มือสำหรับหน่วยงานสถานศึกษา
และผู้สนใจเพือ่ทำให้เกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของเยาวชน
ไทยให้มีความตระหนกัถงึความปลอดภยัในการขบัขี่นำไปสู่การ
มีพฤติกรรมที่ดีตามไปด้วยโดยเน้นการเข้าถึงสภาวะจิตใจตาม
ทฤษฎทีางจติวิทยาพฤตกิรรมศาสตร์นอกจากนี้ในคูม่อืยงัมีสว่น
ของทักษะการขับขี่ปลอดภัยอีกด้วย
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อยา่งที่รู้กนัทัว่ไปวา่การขาดวนิยัจราจรเปน็หนึง่ในสาเหตุสำคญั
ของอบุตัเิหตุบนทอ้งถนนนำมาซึง่ความบาดเจบ็พกิารสญูเสยี

ทั้งสิ่งที่ประเมินมูลค่าได้และไม่ได้
นับเป็นความเคยชินแบบไทยๆ ที่ออกจะแปลกประหลาด

สักหน่อยกับการฝ่าฝืนกฎจราจรเพราะหากมองกันในระดับสากล
การเคารพกฎหมายก็คือการเคารพสิทธิของผู้อื่น และกลไกชนิดนี้
มีไว้เพือ่‘เกลีย่’และควบคมุไม่ให้ใครคนใดคนหนึง่มีสทิธิ์มากจนลน้
ไปก้าวก่ายสิทธิ์ของผู้อื่น

จรงิอยู่บา้นเรามีสิง่ที่เรยีกวา่กฎหมายอยู่มากและมแีนวโนม้
จะออกมาเพิ่มอีกเรื่อยๆ แต่จะ
มีสักกี่ ฉบับที่ถูกบังคับใช้อย่าง
เคร่ งครัด มี ความน่า ยำเกรง
ชนิดที่ว่าสามารถควบคุมสังคม
ให้มีระเบียบขึ้นมาได้

ในที่นี้หมายถึงการควบคุม
ระเบียบบนท้องถนน ซึ่งก็คือ
กฎจราจร

แต่ กฎจราจร ก็ เ หมื อน
กฎหมายอื่นๆที่หลายคนมองข้าม
ไปในทันทีที่ล้อหมุนออกจากบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่สวนเลน 
ไม่สวมหมวกกันน็อค ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย การขับขี่ความเร็วสูง 
เมาแล้วขับฯลฯด้วยความเคยชินประมาทหรือการไม่เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น...ไม่มีใครตอบได้

จนบางครั้ง ถนนก็เป็นเหมือนแดนเถื่อน ไม่มีกฎหมายใด
ควบคุม

อาจจะเปน็เรือ่งไม่ถกูนกัหากจะแก้ปญัหาการฝา่ฝนืกฎหมาย
ดว้ยการออกกฎหมายเพิม่เขา้ไปอกีเพราะอยา่งที่รู้กนัวา่กรณีนี้เปน็

เรื่องภายในที่ว่ากันด้วยสำนึกล้วนๆ
ซึ่งหากเราสามารถหาวิธีแก้ปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายได้

นอกจากจะเป็นการสร้างระเบียบวินัยบนท้องถนนได้แล้ว ยังช่วย
ลดความสูญเสียในระดับครอบครัวและระดับชาติลง ทั้งทางตรง
และทางอ้อม

ปี2011นบัเปน็ปีแรกของการประกาศเจตนารมณ์ทศวรรษ
ความปลอดภัยทางถนนของโลกตามปฏิญญามอสโก

แต่เนื่องจากปัญหาการฝ่าฝืนกฎนั้นเป็นเรื่องเรื้อรังมา
ยาวนาน การเริ่มต้นของประเทศไทยจึงต้องทำไปทีละขั้นตอน

โดยเริ่มต้นที่ตัวคนก่อน ด้วยการ
ส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
และผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัย 100
เปอร์เซ็นต์

ส่วนในปีถัดไปก็จะทำการ
ควบคุมพฤติกรรมเมาแล้วขับอย่าง
เข้มข้นขึ้น แก้ปัญหาจุดเสี่ยงบน
ถนน ควบคุมความเร็ว เมื่อปัญหา
เรื่องสำนึกถูกแก้จนสำเร็จแล้ว ก็จะ
เปน็การแกไ้ขในระบบที่ใหญ่กวา่เชน่

ยานพาหนะระบบถนนระบบขนส่งสาธารณะเป็นลำดับถัดไป
หากทกุขอ้ทำสำเรจ็จะเปน็การกา้วกระโดดที่สำคญัของบา้น

เราเพราะนัน่หมายถงึการปรบัทศันคติในดา้นการเคารพสทิธิซึง่กนั
และกันของประชาชนได้อย่างน่าพอใจ

ก้าวต่อไปก็คือ การต่อยอดสร้างสำนึกการเคารพกฎจราจร
ให้เพิ่มมากขึ้นไปอีก และสร้างความปลอดภัยบนถนนให้กลายเป็น
วัฒนธรรมที่ดีในสังคม

อีก10ปีข้างหน้า

สาระ สำคัญ...ปฏิญญา มอ ส โก 
(แปลและเรียบเรียงโดยนพ.วิทยาชาติบัญชาชัย)

1. สนับสนุนให้เกิดการป้องกันอุบัติเหตุตามคำแนะนำรายงาน

สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรขององค์การอนามัยโลก

2.เรยีกรอ้งให้รฐับาลจดัตัง้องคก์รนำในการแกไ้ขปญัหาความปลอดภยั

ทางถนนทุกระดับ

3.กำหนดเป้าหมายเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้

ได้50เปอร์เซ็นต์ใน10ปี

4.นำนโยบายสู่การปฏบิตัิและกำหนดมาตรการแก้ปญัหาเพือ่ปกปอ้ง

ผู้ใช้ถนนที่อ่อนแอเช่นคนเดินเท้าผู้ขี่จักรยานผู้ขี่จักรยานยนต์และ

ผู้โดยสารรถสาธารณะที่ไม่ปลอดภัยรวมถึงเด็กคนชราและผู้พิการ

5. จัดให้มีระบบขนส่งที่ปลอดภัยและยั่งยืน รวมถึงการวางผังการใช้

ประโยชน์ที่ดินและการสนับสนุนให้มีระบบขนส่งทางเลือกต่างๆ

6. สนับสนุนให้ปรับปรุงมาตรฐานของถนน และรถ ตลอดจนการนำ

ตัวอย่างการดำเนินงานที่ปลอดภัยของสหประชาชาติไปขยายผล

7. ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็ง รักษาระดับการบังคับใช้

ให้คงไว้ สร้างความตระหนักถึงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย รวมถึง

ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ปรับปรุงระบบการจดทะเบียนรถและ

ออกใบอนุญาตขับขี่โดยใช้มาตรฐานสากลที่เหมาะสม

8. ผนวกองค์ประกอบด้านความปลอดภัยเข้าในทุกแผนงานของทุก

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

9. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือโดยสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง

ภาคีภาคราชการและภาคเอกชนที่เกีย่วขอ้งรวมไปถงึองคก์ารระหวา่ง

ประเทศและภาคประชาสังคม

10.ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุให้เชื่อถือได้ และปรับคำจำกัด

ความการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนหมายถึงการเสียชีวิตที่เกิดขึ้น

ใน30วันหลังเกิดอุบัติเหตุ

11.พฒันาระบบการชว่ยเหลอืและรกัษาผู้บาดเจบ็ฉกุเฉนิ(Emergency

MedicalService:EMS)รวมถึงการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย




