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รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุม
13th UN Road Safety Collaboration Meeting
11-13 เมษายน 2554
สถานที่ประชุม Whitehall Suite in The Royal Horseguards เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ
1. รายละเอียดการประชุมจําแนกตามวาระการประชุม
11 เมษายน 2554 เริ่มประชุมตอน 14.00 นาฬิกา
Dr. Etienne Krug จาก WHO ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนและชี้แจงวัตถุประสงค์การเข้า
ร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมชี้แจงวาระการประชุม จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมแนะนําตัวเอง
นอกจากนี้ทาง Dr Etienne ได้แจ้งให้ทราบว่าทางธนาคารโลก และธนาคารภูมิภาคต่างๆ จะได้มีการ
ประชุมเพื่อประกาศแนวทางในการสนับสนุนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนร่วมกันในอีกหนึ่งสัปดาห์ถัดไป
วัตถุประสงค์การประชุมที่ 1 เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับรายละเอียดของทศวรรษความปลอดภัยทางถนน
1. การเปิดตัวทศวรรษในวันที่ 11 พฤษภาคม
Ms Laura Sminkey จาก WHO ได้กล่าวสรุปถึงการดําเนินงานเพื่อเตรียมการสําหรับวันที่ 11
พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ได้มีประเทศต่างๆ ได้เข้ามาร่วมลงทะเบียนที่เว็บไซต์รวมแล้วทั้งสิ้น 38 ประเทศ โดยมี
อยู่ 8 ประเทศกําหนดให้การจัดงานดังกล่าวเป็นการจัดงานระดับประเทศ สําหรับประเทศไทยได้รายงานให้
ทราบถึ งการจั ด ทํา วี ดีโ อของนายกรัฐ มนตรี ซึ่ งได้ ส่งให้ กับทางที มเลขาฯ เป็ น ที่ เ รีย บร้ อยแล้ ว แต่ยั งไม่ได้
ลงทะเบียนการจัดงานในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
ทางทีมเลขาฯได้จัดทําคู่มือการจัดงานชื่อว่า Toolkit for organizers of launch events ซีงสามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ทศวรรษ โดยการจัดงานควรเน้นการทํางานร่วมกับทีมสื่อทั้งภายในและต่างประเทศ
เพื่อสร้างกระแสความสนใจในทศวรรษความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการฉายภาพ Road Safety Tag หรือ
สัญลักษณ์ของทศวรรษ บนสถานที่ที่มีความสําคัญในประเทศ สําหรับของประเทศไทยได้รับแจ้งจากประเทศ
ไทยว่าจะใช้เสาชิงช้าเป็นสถานที่ในการฉายภาพ โดยภาพเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถนําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์
ทศวรรษหรือใน Facebook กับ Twitter ได้ โดยทางทีมเลขาฯจะได้ประสานกับสื่อต่างประเทศเพื่อให้นํา
ข้อมูลและรูปภาพดังกล่าวไปจัดทําข่าว
สําหรับแนวคิดเรื่องการจัด Time Zone Event นั้นเนื่องจากจํานวนประเทศที่ลงทะเบียนมีน้อย จึง
ทํ าให้ไม่ ส ามารถออกแบบการทํ า งานให้ เ หมาะสมได้ จึ งยั ง ไม่ มีข้อ สรุ ป ว่ า จะดํ า เนิ น การหรื อไม่ แต่ ดู จ าก
ช่วงเวลาที่มีอยู่คงยากที่จะประสานงานได้ทัน ทางทีมเลขาฯจึงเร่งขอให้ประเทศที่มีแผนจะจัดงานแต่ยังไม่ได้
ลงทะเบียนให้รีบลงทะเบียน
หลายประเทศได้ ร ายงานว่ า จะมี การจั ด งานอย่ า งไรบ้ า ง ประเทศเม็ ก ซิโ กจะเปิ ด ตั ว พร้ อมกั บ ที ม
Sesame Street
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2. การใช้สัญลักษณ์ทศวรรษ

Mr David Ward จาก FIA Foundation ได้อธิบายถึงแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากสัญลักษณ์และ
แนวทางในการนําสัญลักษณ์ไปใช้ วัตถุประสงค์ของสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการสื่อสารถึงการมาถึงของทศวรรษ
ความปลอดภัย และสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียของอุบัติเหตุทางถนนทั่วทั้งโลก คล้ายกับการสร้าง
สัญลักษณ์ร่วมกันเพื่ อต่อต้านโรคเอดส์ การนําไปใช้ ประโยชน์จึงไม่ควรมีการดัดแปลง แก้ไข แต่คงไว้ถึง
สัญลักษณ์ เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันอย่างเป็นสากล
การหาซื้อสัญลักษณ์ดังกล่าวสามารถสั่งซื้อเป็นจํานวนมากได้จากทางมูลนิธิ FIA ในราคาต้นทุนที่ 80
cents per unit เงินที่ได้ทางมูลนิธิธิจะได้นําไปผลิตเพื่อแจกจ่ายเพิ่ม เนื่องจากทางมูลนิธิมีงบประมาณในการ
ผลิตเริ่มต้นเท่านั้น แต่ไม่มีงบสําหรับผลิตเพิ่ม หารองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรหรือภาครัฐต้องการนําสัญลักษณ์
ดังกล่าวไปใช้หรือผลิตเอง สามารถลงทะเบียนเป็น Franchisee ได้ด้วยการลงนามข้อตกลงร่วมในการนํา
สัญลักษณ์ไปใช้ตามแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ในเว็บไซต์ เพื่อที่ทางมูลนิธิจะได้ส่ง Specification ของการ
จัดทําสัญลักษณ์มาให้ ทั้งนี้เพื่อจะได้ผลิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยสัญลักษณ์ดังกล่าวสามารถผลิตเพื่อ
แจกจ่ายได้ฟรี หากมีการจัดจําหน่ายและมีรายได้มากกว่า 10000 เหรียญดอลลาร์ ตามเงื่อนไขของข้อตกลง
ต้องนําส่งงบให้กับทาง Global Fund
สัญลักษณ์ไม่สามารถใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์หรือใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้า (Quality Mark) สําหรับบริษัทที่สนใจจะแจกจ่ายสัญลักษณ์ของให้กระทําใน
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ลักษณะของการบริจาคเงินเพื่อเข้าร่วมกับทาง Global Fund โดยบริจาคเงินตั้งแต่ 15000 เหรียญสหรัฐขึ้น
ไป เพื่อจะได้นําสัญลักษณ์ไปแจกจ่าย โดยอาจจะส่งเงินให้กับ Global Fund โดยตรง หรือส่งให้กับตัวแทน
ในประเทศ เพื่อจะได้ส่งให้กับ Global Fund ต่อไป
นอกจากนี้ยังได้มีการพูดถึงการระดมทุนในนามของ Global Fund โดยขอให้สมาชิกของ UNRSC
ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทระดับนานาชาติต่างๆ ได้เข้าร่วมบริจาคเข้ากองทุนดังกล่าว สาเหตุที่ต้องมี
การระดมทุนดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันกิจกรรมต่างที่ได้ดําเนินการตามทศวรรษฯ นั้นทางมูลนิธิ FIA เป็น
องค์กรหลักในการให้การสนับสนุน และบางส่วนมาจากสมาชิกคนอื่นๆ แต่งบประมาณดังกล่าวยังมีจํานวนที่
จํากัดและไม่สามารถทํางานให้สอดคล้องกับขนาดของงานที่จะต้องมีการดําเนินงานทั้งโลกได้ มีคําถามจาก
ทางผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ มถึ งแนวทางของการใช้ เ งิ น ของกองทุ น ซึ่ งทางผู้ ชี้ แจงก็ได้ ชี้ แจงว่ า ยั งไม่ได้ มีการวาง
แนวทางในการใช้เงินดังกล่าว อาจจะนําไปหารือในการประชุมครั้งต่อไปก็ได้
3. แผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนของโลก (Global Plan for Decade of Action)
Dr Margie Peden ได้แจ้งให้ทราบว่าแผนทศวรรษได้ดําเนินการจัดทําเสร็จและได้รับความเห็นชอบ
แล้ ว ผู้ สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จ ากเว็บ ไซต์ นอกจากนี้ ยังมี แปล 6 ภาษาซึ่งเป็ นภาษาทางการของ
องค์การสหประชาชาติ Dr Margie ขอให้แต่ละประเทศนําไปเป็นแนวทางในการจัดทําแผนทศวรรษของ
ประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรอบการทํางานของแต่ละประเทศ เนื่องจากบางประเทศยังอยู่ในช่วงกลางแผนที่มี
อยู่เดิม นอกจากนี้สําหรับประเทศที่ได้นําแนวทางดังกล่าวไปจัดทําแผนของประเทศของให้ลงทะเบียนทาง
เว็บไซต์ทศวรรษได้รับทราบด้วย สําหรับประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือในการจัดทําแผนสามารถขอรับ
ความช่วยเหลือจากทาง WHO หรือ UNRSC ได้ ได้มีการสอบถามจากสมาชิกถึงที่ไปที่มาของแนวทางตาม
กรอบ 5 เสาหลัก และจะปรับเปลี่ยนได้หรือไม่ ซึ่งทางผู้นําเสนอได้ชี้แจงให้ทราบว่าแผนดังกล่าวได้รับการ
พัฒนาจากการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนจากทั่วโลก และได้มีการปรับปรุง
แก้ไขจนเหมาะสมแล้ว จึงขอให้ดําเนินการตามแผนดังกล่าว
4. สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนโลก
Mrs Eva Molnar ได้แจ้งให้ทราบว่าตามกําหนดการขององค์การสหประชาชาติปีนี้ควรจะมีการจัป
สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนโลกขึ้น แต่ก็มีข้อกังวลว่าเนื่องจากปีนี้มีการจัดงานในวันที่ 11 พฤษภาคม แล้ว
และยังจะมีการจัดงานวันเหยื่อโลก อีกด้วย ทําให้ไม่แน่ใจว่าแต่ละประเทศจะมีความพร้อมในการจัดงานหลาย
งานในปีเดียวกันหรือไม่ แต่เนื่องจากเป็นแผนที่กําหนดไว้แล้ว ประเทศสมาชิกควรกําหนดแนวทางเพื่อการจัด
งานดังกล่าว
5. MDB Road Safety Initiative และ WB Facility
Mr Marc Shotten จาก World Bank ได้สรุปแนวทางที่ธนาคารภูมิภาคต่างๆจะได้กําหนดแนวทาง
ร่วมกันในสัปดาห์หน้า โดยทางธนาคารเหล่านั้นจะกําหนดเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากประเทศต่างๆจะต้องให้
ความสําคัญกับความปลอดภัยของถนนที่สร้างขึ้น นอกจากนี้ควรให้ความสําคัญกับการยกระดับสมรรถนะใน
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของหน่วยงานหลักด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศตนเองเพื่อ
สร้างความยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวทางของเสาหลักที่ 1
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12 เมษายน 2554
งานเปิดตัวรายงาน Make Road Safe Time for Action ของ Commission for Global Road
Safety ฉบับที่ 3
Lord Robertson of Port Ellen ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานการเปิดตัวรายงาน Make Road
Safe Time for Action ของ Commission for Global Road Safety ซึ่งได้จัดทําขึ้นเป็นฉบับที่ 3 Lord
Robertson ได้ชี้ให้เห็นว่าหากนับจํานวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์สําคัญๆในศตวรรษที่แล้ว อย่างเช่น
สงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง และภัยอื่นๆ พบว่ามีผู้เสียชีวิตรวมกันประมาณ 160 ล้านคน ซึ่งทศวรรษที่แล้วถือเป็น
ทศวรรษแห่งความสูญเสียครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ง แต่หากไม่มีการดําเนินการใดๆเลยเกี่ยวกับการยกระดับความ
ปลอดภั ย ทางถนนของประเทศต่ า งๆในโลก จากค่ า ประมาณการชี้ใ ห้ เ ห็ น ว่ าในศตวรรษนี้ จ ะมี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต
เนื่องจากอุบัติเหตุสูงถึง 150 ล้านคน เกือบเท่ากับศตวรรษที่ผ่านมา เพียงสาเหตุสาเหตุเดียว
ความปลอดภัยทางถนนควรเป็นวาระที่สําคัญของโลกที่ทุกประเทศจะต้องให้ความสําคัญและช่วยกัน
ลดความสู ญเสียให้ได้ต ามเป้า หมายที่ตั้ งไว้โดยองค์ การสหประชาชาติ นอกจากนี้ค วามปลอดภัยในการ
เดินทางไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยในเด็กควรเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับการยอมรับและ
ส่งเสริมในระดับสากล
จากนั้นทางผู้จัดได้นําเสนอวีดีโอสําหรับ Make Road Safe Campaign ชุดใหม่ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการ
จัดการโครงสร้างถนนเพื่อความปลอดภัยของการเดินทาง และความสูญเสียของผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนา
ตัวแทนจากครอบครัว Mandela นาง Zoleka หลานสาวของนาย Nelson Mandela ได้ประกาศที่
จะให้การสนับสนุนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน จากการสูญเสียของลูกสาว Zenani จากอุบัติเหตุทาง
ถนน ในขณะไปชมการเตรียมเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศอาฟริกาใต้ นอกจากนี้มูลนิธิ Mandela
ยังให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ทํางานด้านความปลอดภัยทางถนน แก่ผู้สนใจผ่านทาง
มูลนิธิ FIA
การนําเสนอตัวแทนระดับสูงของประเทศได้เน้นถึงการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน
กับภาคนโยบาย และการสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากมาตรการเพื่อยกระดับความ
ปลอดภัยทางถนนที่มีประสิทธิภาพอาจกระทบต่อความสะดวกสบายของประชาชน ทําให้ความเข้มแข็งของ
ฝ่ายนโยบายและความเข้าใจของภาคประชาชนเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้แต่ละประเทศสามารถก้าวข้ามไปสู่
ทศวรรษความปลอดภั ยทางถนน นอกจากนี้จ ากประสบการณ์ของประเทศอาเมเนีย มาตรการด้ า นการ
ปรับปรุงถนนเป็นมาตรการที่ต้องใช้เวลาในการดําเนินการและระยะเวลาในการชี้ให้เห็นผลซึ่งอาจจะยาวนาน
กว่าระยะเวลาในการบริหารของรัฐบาล ซึ่งมักจะเกิดปัจจัยหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการสร้างแรงจูงใจให้ฝ่าย
การเมืองเลือกที่จะลงทุนกับการปรับปรุงโครงสร้างถนนเพื่อความปลอดภัย มาตรการดังกล่าวจึงต้องอาศัย
ความต่อเนื่องในการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
สํา หรั บเวที แสดงความคิ ด เห็น และให้ คํา ถามได้ มีการพู ดคุ ย กั น ในหลายประเด็ น ทั้ งเรื่ องของการ
นําเสนอเรื่องของความปลอดภัยทางถนนในข่าว เนื่องจากเรื่องอุบัติเหตุไม่น่าสนใจในการนําเสนอเนื่องจาก
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ขาดความ Sexy ที่จะดึงดูดให้คนรับฟังข่าวสนใจ ในขณะที่ตัวแทนจาก Sesame Workshop ได้แนะนําว่า
การนําเสนอเรื่องความปลอดภัยไม่ควรมุ่งไปที่การนําเสนอผ่านข่าวแต่เพียงสื่อเดียว แต่ควรให้ความสําคัญกับ
การทํางานร่วมกัน
บริษัท Sesame Workshop ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมการให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนที่
ปลอดภัยผ่านเครือข่ายรายการทีวี Sesame Street ที่มีการเผยแพร่อยู่ในหลายประเทศ และได้นําตัวละคร
หลักของรายการคือ Glover เป็นฑูตด้านความปลอดภัยทางถนนในทศวรรษความปลอดภัย

การประชุม UNRSC วันที่ 12 เมษายน 2554
วัตถุประสงค์การประชุมที่ 2 เพื่อติดตามความคืบหน้าและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะทํางานใน
ระยะต่อไป
เริ่มต้นประชุมเวลา 14.00 น. โดยมีการแยกกลุ่มประชุมเป็น 4 กลุ่ม สําหรับกลุ่ม Monitoring and
Evaluation ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนทศวรรษ
ความปลอดภัยทางถนน เพื่อจัดทําสรุปให้ทางองค์การสหประชาชาติได้รับทราบ โดยในกลุ่มมีความเห็นว่าการ
ติดตามและประเมินผลควรเน้นไปที่การประเมินผลในภาพรวมของทั้งโลก ไม่ควรมีการเปรียบเทียบหรือบ่งชี้
เป็นรายประเทศ โดยที่มาของข้อมูลจะได้มาจากข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Global Status
Report ข้อมูลของ OECD UNESCAP และหน่วยงานในระดับภูมิภาคที่มีแผนที่จะดําเนินการจัดเก็บอยู่แล้ว
สําหรับตัวชี้วัดที่จะใช้ในการติดตามจะใช้ตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในแผนทศวรรษโลกเป็นหลัก
การประชุม UNRSC วันที่ 13 เมษายน 2554
รายงานผลการประชุมคณะทํางานให้รับทราบ
กลุ่มที่ 1 การพัฒนาคู่มือ How To ความคืบหน้านั้นมีคู่มือที่อยู่ระหว่างการพัฒนาคือ คู่มือการเบี่ยงเบนความ
สนใจของผู้ขับขี่ (Distracted Driver) โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ และคู่มือยานพาหนะบรรทุกหนัก (Heavy
Vehicle) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบ แต่ยังต้องมีการระดมทุนเพื่อพัฒนาเป็นคู่มือที่
สามารถนํ า ไปใช้ ใ นระดั บ โลกได้ มี ก ารเสนอให้ จั ด ทํ า คู่ มื อ กฏหมายและการบั ง คั บ ใช้ (Law
and
Enforcement) และ คู่มือความปลอดภัยสําหรับคนเดินเท้า น่าจะเป็นคู่มือชุดต่อไปที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้
สอดคล้องกับทศวรรษความปลอดภัย
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กลุ่มที่ 2 ความปลอดภัยทางถนนจากการทํางาน มีการแนะนําให้รู้จักเครือข่าย Network of Employee for
Traffic Safety ซึ่งมีสมาชิกกว่า 50 ประเทศ แนวทางการจัดทํา ISO 39001 และยุทธศาสตร์การจัดการด้าน
ความปลอดภัยทางถนนภายในองค์กร
กลุ่มที่ 3 โครงสร้างพื้นฐาน มีการแสดงความเห็นที่หลากหลายมุมมองทั้งประเด็นเรื่องแหล่งทุนเพื่อสนับสนุน
ให้เกิดถนนที่ปลอดภัย การประสานงานและการเผยแพร่ความรู้ โดยทาง ARRB จากออสเตรเลีย ได้แจ้งให้
ทราบว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดระบบเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านคู่มือ และ แนวทางการปฏิบัติที่ดี
ด้านความปลอดภัยทางถนน ที่มีอยู่มากกว่า 100 เล่ม ผ่านทางเว็บไซต์ของ ARRB เช่นเดียวกับ IRAP และ
GTKP ที่กําลังพัฒนา Toolbox เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของมาตรการด้านการปรับปรุงถนน
ที่ควรนําไปประยุกต์ใช้ในแต่ละประเทศ
กลุ่มที่ 4 การติดตามประเมินผล สําหรับกลุ่ม Monitoring and Evaluation ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน เพื่อจัดทําสรุปให้ทาง
องค์การสหประชาชาติได้รับทราบ โดยในกลุ่มมีความเห็นว่าการติดตามและประเมินผลควรเน้นไปที่การ
ประเมินผลในภาพรวมของทั้งโลก ไม่ควรมีการเปรียบเทียบหรือบ่งชี้เป็นรายประเทศ โดยที่มาของข้อมูลจะ
ได้มาจากข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Global Status Report ข้อมูลของ OECD UNESCAP
และหน่วยงานในระดับภูมิภาคที่มีแผนที่จะดําเนินการจัดเก็บอยู่แล้ว สําหรับตัวชี้วัดที่จะใช้ในการติดตามจะ
ใช้ตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในแผนทศวรรษโลกเป็นหลัก
วัตถุประสงค์การประชุมที่ 3 เพื่อติดตามความคืบหน้าและให้ข้อมูลกิจกรรมของสมาชิก
1. การนําเสนอปฏิญญา (Charter) ความปลอดภัยทางถนนในองค์กรนําเสนอโดย GRSP
Mr Andrew Pearce ได้นําเสนอร่างปฏิญญาความร่วมมือขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อทศวรรษความ
ปลอดภัยทางถนนเพื่อเสนอให้ UNRSC ได้พิจารณาให้การรับรอง ซึ่งมีการพูดคุยถึงขั้นตอน และแนวทางใน
การพิจารณาของ UNRSC ในประเด็นดังกล่าว ซึ่งยังไม่มีการวางกรอบในการพิจารณาเรื่องการให้การรับรอง
ของ UNRSC จากนั้นจึงพิจารณาข้อความ และขอให้มีการปรับแก้ให้เหมาะสม จากนั้นทางสมาชิกจะได้นําไป
พิจารณาเพื่อให้การสนับสนุนต่อไป
2. กิจกรรมจากกลุ่มสมาชิก
Mr J Witt ได้รายงานให้ทราบถึงการประชุมของกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรด้านความปลอดภัย
ทางถนนที่สหรัฐอเมริกาเมื่อต้นเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก โดยประเด็นที่สําคัญจากการประชุม
ชี้ให้เห็นว่าการทํางานด้านความปลอดภัยทางถนนมีความแตกต่างกับการทํางานด้านยาสูบและแอลกอฮอลล์
เนื่องจากการทํางานด้านยาสูบและแอลกอฮอลล์มีเป้าหมาย ผู้ร้ายที่ชัดเจน ที่สามารถมุ่งเป้าในการทํางานไป
ยังกลุ่มเหล่านั้น ในขณะที่ความปลอดภัยทางถนนทุกคนคือเหยื่ อของระบบที่ไม่สมบู รณ์ และต้องการการ
สนับสนุนไม่ใช่การโจมตี
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Mr R. Knezevic ได้แจ้งถึงการเข้าร่วมกับทศวรรษความปลอดภัยของ Sesame Workshop รวมถึง
การจัดกิจกรรมร่วมกับเม็กซิโก และสหรัฐอเมริกาในวันที่ 11 พฤษภาคม
Dr. M. Peden ได้รายงานให้ทราบถึงการจัดทํารายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน
ฉบับใหม่ ซึ่งการพัฒนาแบบฟอร์มได้ดําเนินการเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการอบรมผู้ที่จะจัดเก็บข้อมูลใน
แต่ละประเทศ โดยจะเริ่มจัดเก็บข้อมูลประมาณเดือนมิถุนายน หรือ กรกฎาคม และรวบรวมให้แล้วเสร็จ
ภายในสิ้นปี เพื่อนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ประมาณสิ้นปี 2555 สําหรับกรอบการจัดทํารายงานฉบับ
ดังกล่าวในแต่ละประเทศ จะเก็บข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกับของเล่มเดิม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและ
สามารถเปรีย บเทีย บกั นได้ ข้ อมู ลสถานการณ์จ ะใช้ข้อมู ลของปีฐ านคือ 2010 การให้ ข้อมูล จะใช้ ร ะบบ
Consensus คือความเห็นตรงกันของทุกหน่วยงานในประเทศนั้น และได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลก่อนที่จะ
ดําเนินการส่งข้อมูลให้ทาง WHO ต่อไป
ในส่วนที่เหลือเป็นการแนะนําตัวโครงการต่างๆที่อยู่ระหว่างดําเนินการ หรือ ภารกิจ ซึ่งสมาชิกอาจให้
ความสนใจและขอข้อมูลเพิ่มเติม
3. การสมัครเป็นสมาชิกใหม่
NETS และ RTMC ได้ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ UNRSC และได้รับการรับรองโดยสมาชิก สําหรับ
เงื่ อ นไขการรั บ สมาชิ ก นั้ น จะต้ อ งเป็ น องค์ ก ารที่ ทํ า งานด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนในระดั บ นานาชาติ
เนื่องจาก NETS มีสมาชิกอยู่ใน 50 ประเทศจึงผ่านเงื่อนไขดังกล่าว สําหรับ RTMC ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้าน
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศอาฟริกาใต้ที่มีบทบาทไม่เพียงแต่ประเทศของตนเอง แต่ยังมีบทบาทที่
สําคัญในกลุ่มประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของอาฟริกาหรือที่เรียกว่า SADC ประธานในที่ประชุม Dr Etienne
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Krug ได้ให้ความเห็นว่าน่าจะมีการพิจารณาเงื่อนไขการรับเข้ามาเป็นสมาชิกในการประชุมคราวหน้าเพื่อดึง
ประเทศที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นที่ไม่จําเป็นจะต้องมีผลงานในระดับนานาชาติ
4. การรายงานความคืบหน้าของทศวรรษความปลอดภัยทางถนนให้ที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติ
ได้รับทราบในเดือนกันยายน 2554
ตามเงื่อนไขของ UN Resolution 64/255 ได้กําหนดให้เลขาธิการขององค์การสหประชาชาติรายงาน
เกี่ยวกับความคืบหน้าให้กับที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติได้รับทราบ ทาง UNRSC ร่วมกับ
Commission for Global Road Safety จะได้ทําการยกร่างรายงานและเวียนให้สมาชิกได้รับทราบ
เพื่อเสนอต่อทีมเลขาของ UN พิจารณาต่อไป
ประธานได้กล่าวสรุป กําหนดการประชุมครั้งต่อไปในอีก 6 เดือนข้างหน้า และกล่าวปิดการประชุม
2. บทวิเคราะห์
จากการประชุมสามารถจําแนกประเด็นวิเคราะห์ได้ 2 ประเด็นดังนี้
1. สถานะของ UNRSC
2. ความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางของ 5 เสาหลักจากการได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์กับ UNRSC
3. การนําแนวทาง 5 เสาหลักมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
2.1 สถานะของ UNRSC
UNRSC เป็นการร่วมกลุ่มกันของหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่มาจากหลายภาคส่วนทั้ง
จากภาครัฐ ภาคองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร ภาคเอกชน ซึ่งต่างก็มีบทบาทที่สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับสากล เนื่องจากมีการรับรองด้านสถานะอยู่ใน UN Resolution 64/255
ทําให้นโยบายด้านความปลอดภัยในระดับสากลส่วนใหญ่มาจากการขับเคลื่อนของ UNRSC รวมทั้งแนวทาง
ของ 5 เสาหลัก ก็ผ่านการระดมสมองภายใต้เครือข่ายการทํางานของ UNRSC ดังนั้นการเข้าร่วมกับ UNRSC
ของประเทศไทยจะสร้างให้เกิดความเข้าใจของทิศทาง นโยบาย การขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทาง
ถนนในระดับสากล และสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม โดยในระยะแรกควรมีการ
จัดบุคลากรเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ําเสมอ รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการทํางานเรื่อง
ทศวรรษความปลอดภัย ทางถนนในระดั บสากลให้ กับ ผู้บ ริห ารระดั บสู งของประเทศได้รั บทราบและนํ ามา
ดําเนินการต่อไป เนื่องจากจะมีการนําเสนอในการประชุมขององค์การสหประชาชาติในเดือนกันยายน 2554
นี้
นอกจากบทบาทของการเข้าร่วมประชุมแล้ว จากโครงสร้างของ UNRSC จะเห็นได้ว่าเป็นการ
รวมกลุ่มของประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทําให้ทิศทางเชิงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนใน
ระดับสากลเป็นลักษณะกว้างๆ และเน้นมาตรการที่เป็นปัญหาในกลุ่มที่กําลังเกิดในประเทศที่มีบทเรียนด้าน
ความปลอดภัยทางถนนมาอย่างยาวนานแล้วและปัญหาที่พยายามเสนอให้มีการแก้ไขในปัจจุบันเป็นปัญหาที่
อาจจะไม่อยู่ในลําดับที่สําคัญในประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังจะเห็นได้จากทิศทางของ 5 เสาหลักมีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับมาตรการความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์น้อยมาก การเข้าไปมีบทบาทของประเทศไทยในเวที
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UNRSC จะเป็นประโยชน์ในการที่จะนําเสนอทิศทางและนโยบายที่จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มประเทศที่กําลัง
พัฒนาแนวทางในการยกระดับความปลอดภัยทางถนนในประเทศของตนเอง ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงบทบาทของ
ประเทศไทยในเวทีระดับสากลต่อไปได้ ดังที่ประธานในที่ประชุมก็ได้มีการปรารภถึงแนวทางที่จะดึงสมาชิกที่
เป็นตั วแทนจากประเทศที่ กําลั งพัฒ นาแล้ วเข้ ามาเป็นสมาชิกมากขึ้นแต่ติดที่ เงื่อนไขว่ าสมาชิกจะต้องเป็ น
องค์กรที่ทํางานระหว่างประเทศเท่านั้น สําหรับประเทศไทยมีทางเลือกที่ควรดําเนิน 2 ทางเลือกหากพิจารณา
แล้วเห็นว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิก UNRSC จะเป็นประโยชน์ นั่นคือ
1. การร้องขอเข้าร่วมกับ UNRSC โดยขอให้ทบทวนมติเรื่องการรับเข้าเป็นสมาชิกของ UNRSC
2. การกําหนดบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นําด้านการจัดการความปลอดภัยในระดับ ASEAN
ซึ่งก็จะทําให้มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมกับ UNRSC ได้
2.2 ความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางของ 5 เสาหลักจากการได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์กับ UNRSC
จากการประชุมพบว่าทาง UNRSC ก็ยังขาดภาพความชัดเจนทั้งในด้านแนวทางที่จะแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติ ตลอดจนวิธีการติดตามประเมินผล โดยทิศทางของ Global Plan ยังคงเป็นทิศทางแบบกว้างๆ และ
ยังขาดการคู่ มือเพื่ อสร้า งความเข้าใจเกี่ย วกับแนวทาง 5 เสาหลัก และคู่ มือการแปลงไปสู่ การปฏิบัติใ น
ระดั บ ประเทศ ดั ง นั้ น การนํ า แนวทางดั ง กล่ า วมาใช้ สํ า หรั บ ประเทศไทยจํ า เป็ น จะต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์
สถานการณ์ สภาพปัญหา ความพร้อมในประเด็นวิชาการ ความรู้ สมรรถนะของฝ่ายปฏิบัติ โครงสร้างการ
บริหารจัดการที่มีอยู่ ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ ตลอดจนทิศทาง แนวทาง นโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนทั้งหมด เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ซึ่ง
อาจจะไม่จําเป็นจะต้องดําเนินการในทุกประเด็นที่ Global Plan ได้นําเสนอ และสามารถจะเพิ่มประเด็นที่
เห็นว่าเป็นความจําเป็นและเหมาะสมกับประเทศไทย อย่างเช่น รถจักรยานยนต์ เข้ามาก็ได้
2.3 การนําแนวทางของ 5 เสาหลักมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
แนวทาง 5 เสาหลักตาม Global Plan สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

สรุปแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติ
กรอบแนวทางสําหรับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (A Framework for the Decade of
Action)
หลักการสําคัญในกําหนดทิศทางของแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนนั้นยึดแนวคิดเรื่องระบบที่
เอื้อต่อความปลอดภัย (Safe System Approach) เป็นแนวทางหลัก เป้าหมายสําหรับระบบดังกล่าวก็
เพื่ อที่ จะพัฒ นาระบบขนส่งทางถนนที่ส ามารถรองรับ ความผิด พลาดของมนุษย์ที่อาจเกิด ขึ้น ได้ รวมไปถึ ง
ขีดจํากัดของร่างกายมนุษย์ต่อแรงที่มากระทํา แนวคิดดังกล่าวยอมรับว่ามนุษย์สามารถผิดพลาดได้เสมอ
ดังนั้นอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เป้าหมายของระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยจึงมีไว้เพื่อหากมี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นจะไม่นําไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง แนวคิดดังกล่าวคํานึงถึงขีดจํากัดของมนุษย์ในการรับแรง
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กระทําเชิงกลที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ซึ่งจําเป็นจะต้องได้รับการวางแผนป้องกันเมื่อออกแบบระบบขนส่งทาง
ถนน ในขณะเดี ย วกั น องค์ ป ระกอบอย่ า งเช่ น ตั ว ถนนและยานพาหนะก็ ต้ อ งถู ก ออกแบบให้ ส อดคล้ องกั บ
ขี ด จํ า กั ด นี้ เ ช่ น เดี ย วกั น ผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถนน ยานพาหนะ และ โครงข่ า ยถนน/สิ่ ง แวดล้ อม จะต้ องถู กกํ า หนด
แนวทาง มาตรการ ที่ประสานสอดคล้องไปพร้อมๆกัน โดยให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับการจัดการความเร็ว
และยานพาหนะ และ การออกแบบถนน ซึ่งต่างไปจากแนวทางการแก้ปัญหาแบบเดิม
แนวทางนี้หมายความว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยบนท้องถนนจาก
เดิมที่เป็นของผู้ใช้รถใช้ถนน ไปสู่ผู้ที่รับผิดชอบในการออกแบบระบบขนส่งทางถนนโดยรวม ผู้ออกแบบระบบ
(System Designer) ประกอบด้วย ผู้จัดการด้านถนน อุตสาหกรรมยานยนต์ ตํารวจ นักการเมือง และฝ่ายนิติ
บัญญัติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงหน่วยงานอย่างเช่นสาธารณสุข กระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษา และ
องค์กรที่ไม่สังกัดภาครัฐ (Nongovernment organization) สําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑ์เหล่านั้น (หมายเหตุ ย่อหน้านี้ทั้งย่อหน้าหากทุกคนที่ถูกกล่าวถึงมาทั้งหมด
ทําหน้าที่ของตนเองนั่นก็คือความหมายที่แท้จริงของคําว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในแผนแม่บทฯ
นั่นเอง ทวีศักดิ์)
แผนทศวรรษเข้าใจถึงความจําเป็นของการกําหนดเจ้าภาพรับผิดชอบทั้งในระดับประเทศและในระดับ
ท้องถิ่น รวมทั้งการทํางานที่มีลักษณะเป็นแบบร่วมมือกันจากหลายหน่วยงาน (Multiple Sector) กิจกรรม
ต่างๆที่จะดําเนินการไปเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของทศวรรษจะต้องได้รับการแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละ
ระดั บอย่ างเหมาะสม และควรมุ่งส่งเสริ มการทํ างานร่ว มกั นของหลายหน่ว ยงาน (ภาคการขนส่ง สุขภาพ
ตํารวจ ยุติธรรม การวางผังเมือง เป็นต้น) องค์กรที่ไม่สังกัดภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ ภาคเอกชนควร
ได้รับการดึงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและการนําไปสู่การปฏิบัติในกิจกรรมเหล่านี้ทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
เป้าหมายของทศวรรษเพื่อรักษาและลดความสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตทางถนนในโลก
ในปี 2020 ด้วยแนวทางเช่น
• พัฒนาและนําไปสู่การปฏิบัติของยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อยกระดับความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
• ตั้ ง เป้ า หมายที่ ท้ า ทายแต่ เ ป็ น ไปได้ ที่ จ ะลดอั ต ราความสู ญ เสี ย ภายในปี 2020 โดยพิ จ ารณาจาก
เป้าหมายที่มีอยู่ในแต่ละภูมิภาค
• สร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการกําหนดแนวทางและกิจกรรมที่
จะช่วยยกระดับความปลอดภัยทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และระดับโลก
• ปรับปรุงคุณภาพของการจัดเก็บข้อมูลในระดับชาติ ภูมิภาค และ ระดับโลก
• ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดที่เป็นที่สนใจทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และ ระดับโลก
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• ส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของการสนับสนุนเงินทุนด้านความปลอดภัยทางถนน และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งผลักดั นให้ความปลอดภัยทางถนนเป็น ส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาโครงการก่อสร้างโครงสร้างถนน
กรอบแนวทางตาม 5 เสาหลัก
แต่ ล ะประเทศควรพิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ ที่จ ะนํ า แนวทางหลั ก 5 ด้ า นเพื่ อประกอบในการวาง
ยุทธศาสตร์ ศักยภาพและระบบการจัดการข้อมูล ของประเทศ ในบางประเทศอาจจะเริ่มอย่างค่อยเป็นค่อย
ไปในแต่ละด้านจนครบทุกด้านก็ได้

เสาหลักที่ 1
เสาหลักที่ 2
การบริหารจัดการ ถนนและการสัญจร
ความปลอดภัยทาง อย่างปลอดภัย
ถนน

กรอบระดับชาติ
เสาหลักที่ 3
ยานพาหนะ
ปลอดภัย

เสาหลักที่ 4
เสาหลักที่ 5
ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่าง การตอบสนองหลัง
ปลอดภัย
เกิดอุบัติเหตุ

เสาหลักที่ 1 การสร้างความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety
Management)
ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือของภาคีจากทุกภาคส่วนและกําหนดหน่วยงานหรือคณะทํางานหลัก
เพื่อพัฒนาและผลักดันยุทธศาสตร์ แผน เป้าหมายชาติด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้ระบบฐานข้อมูล
และฐานงานวิจัยที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อออกแบบ นําไปปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล ประสิทธิภาพ
มาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน
กิจกรรมที่ 1 กํ า หนดหน่ ว ยงานหลั กพร้ อ มทั้ ง กลไกในการประสานงานกั บ เครื อ ข่ า ยและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนดังนี้
• กําหนดหน่วยงานหลักและกลุ่มงานเลขาธิการที่เกี่ยวข้อง
• กําหนดกลุ่มการประสานงานในระดับปฏิบัติการ
• กําหนดแผนงานหลัก (Core Work Program) ที่จะดําเนินการ
กิจกรรมที่ 2 พัฒ นาแผนยุ ทธศาสตร์ ชาติ (ในระดับ ครม หรื อกระทรวง) ผ่ านการประสานงานของ
หน่วยงานหลัก
• กําหนดแนวทางในการได้มารวมถึงจัดลําดับความสําคัญในการลงทุนระยะยาวในเรื่องความปลอดภัย
ทางถนน
• กําหนดตัวชี้วัดหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงานหลัก เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลการทํางาน
• กําหนดแผนงานหลักรวมถึงแผนปฏิบัติการ
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
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• ส่งเสริมโครงการใหม่ๆด้านการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการความปลอดภัยเช่น มาตรฐาน ISO
39001
• วางระบบจัดเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่องเพื่อกําหนดข้อมูลฐาน และการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดหลัก
คือ การบาดเจ็บ และเสียชีวิต รวมถึงตัวชี้วัดย่อยที่สําคัญ เช่น ต้นทุน
กิจกรรมที่ 3 วางเป้า หมายระยะยาวที่ มีความเป็ นไปได้จ ริ งของกิจ กรรมต่ างๆที่ จ ะดํ าเนิน การจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรที่มีอยู่ ด้วยการ
• กําหนดเป้าหมายหลักที่จําเป็นจะต้องยกระดับการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ประมาณการผลสําเร็จที่คาดว่าจะได้จากการดําเนินการตามเป้าหมายหลัก
กิจกรรมที่ 4 กําหนดแนวทางในการแสวงหางบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างอย่างเพียงพอด้วยการ
• ชี้ให้เห็นถึงความคุ้มค่าและคุ้มทุนของแนวทางการลงทุนด้านมาตรการที่ตอบสนองต่อผลสําเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้
• วางเป้าหมายงบประมาณรายปีและระยะปานกลางในแผนงานหลัก
• ส่งเสริมให้เกิดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณในแต่ละแผนงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
• วางหลั กเกณฑ์ เ พื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากงบประมาณร้ อยละ 10 ที่ จํ า เป็ น จะต้ อ งลงทุ น ในการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับความปลอดภัย
• ศึกษาและส่งเสริมให้เกิดกลไกการสนับสนุนทุนรูปแบบใหม่
กิจกรรมที่ 5 สนั บ สนุ น ระบบข้ อ มู ล เพื่ อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลที่ ส ามารถติ ด ตามได้ ทั้ ง ในระดั บ
กระบวนการและระดับผลลัพธ์ โดย
• วางแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นเพื่อติดตามสถานการณ์การเสียชีวิต
บาดเจ็บ และการเกิดอุบัติเหตุ
• วางแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นเพื่อติดตามผลลัพธ์ ระดับกลาง
(Intermediate Outcome) เช่น ความเร็วเฉลี่ย อัตราการสวมหมวก การคาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น
• วางแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นเพื่อติดตามผลผลิต (Output) จาก
การดําเนินมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ
• วางแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นเพื่อติดตามผลกระทบ (Impact)
เชิงเศรษฐศาสตร์ของอุบัติเหตุ
• วางแนวทางในการจัดเก็บ ข้อมูล ทั้งในระดับชาติ และระดั บท้องถิ่ นเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์เสี่ย ง
(Exposure) จากการเกิดอุบัติเหตุ
เสาหลักที่ 2

ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย (Safer Roads and Mobility)
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สร้างมิติความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงข่ายถนนและยกระดับคุณภาพในการป้องกัน
หรือคุ้มครองการบาดเจ็บ และสู ญเสียสํ าหรับ ผู้ใ ช้ร ถใช้ ถนนทุ กประเภท โดยเฉพาะกลุ่มที่ มีความอ่ อนไหว
(Vulnerable) ต่อการสูญเสียสูง เช่น คนเดินเท้า ผู้ใช้รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้
จากการวางระบบติดตามประเมินผล (Assessment) ของโครงสร้างพื้นฐานถนน (Road Infrastructure) การ
ส่งเสริมการวางแผนออกแบบ ก่อสร้าง และสภาพขณะทํางานของถนนที่ให้ความสําคัญกับความปลอดภัย
กิจกรรมที่1 ส่งเสริมสํานึกความเป็นเจ้าของและสํานึกความรับผิดชอบในกลุ่มหน่วยงานด้านถนน วิศวกร
การทาง และ นักวางผังเมือง ด้วยแนวทางดังต่อไปนี้
• ผลักดันให้ภาครัฐและหน่วยงานด้านถนนกําหนดเป้าหมายที่จะลดถนนที่อันตรายสูง (High Risk
Roads) ให้หมดไปภายในปี ค.ศ. 2020
• ผลักดันให้หน่วยงานด้านถนนจะต้องลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของงบประมาณเพื่อแผนงานด้าน
ความปลอดภัยทางถนน
• กําหนดกลไกกํากับดูแลที่เป็นทางการให้หน่วยงานด้านถนนต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะด้านความ
ปลอดภั ย หากไม่ ดํ า เนิ น การในโครงข่ า ยที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบ ด้ วยการดํ า เนิ น การในมาตรการที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพและคุ้ มค่ า ตลอดจนการรายงานต่อสาธารณะให้ รั บ ทราบถึ งสถานการณ์ แนวโน้ ม
มาตรการที่ได้ดําเนินการ ทุกปี
• พัฒนาหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อคอยติดตาม และปรับปรุงถนนภายใน
โครงข่าย
• ส่งเสริมแนวทางระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย (Safe System) และ บทบาทของถนนที่รับรู้ได้ง่ายใน
การสัญจร (Self-Explaining) และคุ้มครองยามผิดพลาด (Forgiving)
• มีระบบติดตามประเมินผลความคุ้มค่าของการลงทุนโดยหน่วยงานด้านถนน ธนาคารที่เป็นเจ้าของ
เงินกู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความต้องการในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภทให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
วางผังเมือง การจัดการอุปสงค์การเดินทาง และ การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
• การวางผังเมืองที่ตอบสนองต่ออุปสงค์การเดินทางที่ปลอดภัยของคนทุกกลุ่ม รวมถึงการจัดการอุป
สงค์การเดินทาง ความต้องการการเข้าถึงจุดหมายปลายทาง สถานะด้านการลงทุนของตลาด สภาพ
ทางภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์
• รวมการประเมิ น ผลกระทบด้ า นความปลอดภั ย ให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของขั้ น ตอนในการวางแผนและ
ตัดสินใจในการพัฒนาเมือง หรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน
• กํา หนดแนวปฏิ บั ติ ที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพซึ่ งสามารถควบคุ มการพั ฒ นาและใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ น และการ
กําหนดทางเชื่อม ทางเข้าออก ที่ไม่ปลอดภัย
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสภาพการใช้งานของถนนที่ปลอดภัย การบํารุงรักษา และการปรับปรุงถนนที่มีอยู่
โดยกําหนดให้หน่วยงานด้านถนนจะต้อง
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• ทราบถึงจํานวนและตําแหน่งที่เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บตามประเภทของผู้ใช้รถใช้ถนน และปัจจัย
หลักของโครงสร้างถนนที่มีผลต่อความเสี่ยงของกลุ่มคนเหล่านั้น
• ทราบถึงตําแหน่งถนนที่เกิดอันตรายสูงและมีมาตรการในการแก้ไข
• ทําการประเมินความปลอดภัยของถนนที่มีอยู่และมีมาตรการแก้ไขเพื่อปรับปรุงความปลอดภัย
• เป็นผู้นําด้านการจัดการความเร็วและการออกแบบและการใช้งานที่อ่อนไหวต่อการใช้ความเร็ว
• กําหนดความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
กิจกรรมที่ 4 ส่ งเสริ มการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานใหม่ ที่บ รรลุ ความต้ อ งการในการสั ญ จร การเข้ า ถึ ง
จุดหมายปลายทางของคนทุกกลุ่มโดยกําหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
• พิจารณาทุกรูปแบบประเภทของการเดินทางในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่
• สร้างเกณฑ์ความปลอดภัยขั้นต่ําของการลงทุนเพื่อออกแบบถนนใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของ
คนทุกกลุ่มและกําหนดเป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดในการก่อสร้าง
• ใช้ประโยชน์จากผลการประเมินของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่เป็นอิสระในการวางแผน
ออกแบบ ก่อสร้าง และการบํารุงรักษาของโครงการก่อสร้างถนนใหม่ และควรสร้างความมั่นใจว่า
ข้อเสนอจากการตรวจสอบความปลอดภัยทุกข้อได้รับการนําไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้างที่ปลอดภัยโดย
• สร้างภาคีเครือข่ายกับทุกกลุ่ม เช่น ธนาคารที่ให้กู้เงินเพื่อการพัฒนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานภาครัฐ
ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มคนเหล่านั้นเข้าใจถึง
พื้นฐานการออกแบบที่ปลอดภัย และความจําเป็นจะต้องก่อสร้างถนนที่ปลอดภัย
• ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ด้านมาตรการที่ลงทุนต่ําด้านวิศวกรรมความปลอดภัย การตรวจสอบ
ความปลอดภัย และการประเมินผลความปลอดภัย
• พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการออกแบบและการใช้งานของถนนที่ปลอดภัยที่สามารถบูรณาการ
ร่วมกับปัจจัยของมนุษย์และการออกแบบยานพาหนะ
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านถนนและการสัญจรที่ปลอดภัยโดย
• รวบรวม ทําให้สมบูรณ์ และแบ่งปันงานวิจัยถึงกรณีศึกษาในเชิงธุรกิจที่ทําให้โครงสร้างพื้นฐานทาง
ถนนปลอดภัยมากขึ้น รวมไปถึงระดับของการลงทุนที่พึงมีเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของทศวรรษ
ความปลอดภัย
• ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายถนนใน
กลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง
• ส่งเสริมผลการประเมินโครงการนําร่องที่พัฒนานวัตกรรมด้านการปรับปรุงความปลอดภัยโดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีความอ่อนไหวต่อการบาดเจ็บและสูญเสีย
เสาหลักที่ 3

ยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer Vehicles)
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ส่งเสริ มการนํ า มาใช้ งานจริงอย่ า งครอบคลุ มของเทคโนโลยี่ ที่ทําให้ ย านพาหนะปลอดภั ย ขึ้ น ด้ ว ย
มาตรการทั้งเชิงรับ (Passive Safety) และเชิงป้องกัน (Active Safety) ด้วยการส่งเสริมมาตรฐานที่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันทั่วโลก การให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภค และการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้เทคโนโลยี่
ใหม่ๆได้ถูกนํามาใช้
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนให้แต่ละประเทศเข้าร่วมและประกาศใช้มาตรฐานความปลอดภัยตามกฎข้อบังคับ
เรื่องยานพาหนะของ UN World Forum for the Harmonization of Vehicle Regulations (WP 29)
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนแผนงานการประเมินความปลอดภัยของรถรุ่นใหม่ (New Car Assessment
Program) เพื่อประโยชน์ในการให้ความรู้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถ
กิจกรรมที่ 3 กําหนดให้รถใหม่จะต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยและมีระบบยึดรั้งที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และจากมาตรฐานที่ได้จากการทดสอบการชน
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการนํ ามาใช้งานจริงของเทคโนโลยี่ เพื่ อหลีกเลี่ ยงการชนที่ได้รั บการทดสอบด้ า น
ประสิทธิภาพ เช่น Electronic Stability Control และ Anti-Lock Braking Systems
กิจกรรมที่ 5 สร้างแรงจูงใจทางการเงินผ่านระบบสนับสนุนงบประมาณหรือมาตรการสร้างแรงจูงใจเชิง
ธุรกิจอื่นๆสําหรับยานพาหนะที่มีระบบคุ้มครองผู้ใช้รถใช้ถนนในระดับสูง และกีดกันการนําเข้ายานพาหนะ
ใหม่หรือยานพาหนะใช้แล้วที่มีมาตรฐานความปลอดภัยต่ําลงเมื่อนําเข้ามาในประเทศ
กิจกรรมที่ 6 กําหนดเกณฑ์ด้านระบบความปลอดภัยที่ป้องกันคนเดินเท้าและเพิ่มงานวิจัยด้านเทคโนโลยี่
ความปลอดภัยที่ออกแบบเพื่อลดการบาดเจ็บและสูญเสียในกลุ่มที่มีความอ่อนไหว
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนที่รับผิดชอบด้านการจัดหายานพาหนะมาใช้งานในองค์กร
เลือกยานพาหนะที่มีเทคโนโลยี่ด้านความปลอดภัยและระบบป้องกันผู้โดยสารที่ดี
เสาหลักที่ 4 ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย (Safer Road Users)
พัฒนาแผนงานเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ครอบคลุม เพิ่มและรักษาไว้ซึ่งมาตรการ
บังคับใช้กฏหมายและมาตรฐาน ควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มอัตราการคาดเข็มขัด
นิรภัยและการสวมหมวกนิรภัย การลดปัญหาเมาแล้วขับ ความเร็ว และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ
กิจกรรมที่ 1 สร้างความตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัย และมาตรการป้องกันที่
เหมาะสม รวมไปถึงการรณรงค์การตลาดเชิงสังคม (Social Marketing) เพื่อช่วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ความเข้าใจเกี่ยวกับความจําเป็นในการกําหนดมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนต่างๆ
กิจกรรมที่ 2 กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และกําหนดแนวทางในการกํากับควบคุมขีดจํากัดความเร็วที่
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักฐาน (Evidense-based)
กิจกรรมที่ 3 กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และกําหนดแนวทางในการกํากับควบคุมปัญหาเมาแล้วขับบน
พื้นฐานของหลักฐาน (Evidense-based) เพื่อลดการชนและการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอลล์
กิจกรรมที่ 4 กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และกําหนดแนวทางในการกํากับควบคุมการสวมหมวกนิรภัย
สําหรับรถจักรยานยนต์บนพื้นฐานของหลักฐาน (Evidense-based) เพื่อลดการบาดเจ็บที่ศีรษะ
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กิจกรรมที่ 5 กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และกําหนดแนวทางในการกํากับควบคุมการสวมเข็มขัดนิรภัย
และระบบยึดรั้งสําหรับเด็กบนพื้นฐานของหลักฐาน (Evidense-based) เพื่อลดการบาดเจ็บจากการชน
กิจกรรมที่ 6 กําหนดกฎหมาย มาตรฐาน หลักเกณฑ์ ด้านการขนส่ง อาชีวอนามัย และความปลอดภัยใน
การทํางาน เพื่อการปฏิบัติงานของยานพาหนะเพื่อการขนส่งสินค้า การขนส่งผู้โดยสาร เพื่อลดการบาดเจ็บ
กิจกรรมที่ 7 วิจัยและพัฒนา รวมถึงสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ช่วยลดการบาดเจ็บการทํางาน
ด้า นการขนส่ ง ในภาครัฐ เอกชน และภาคส่ ว นอื่ น ๆ เพื่ อสนั บ สนุน มาตรฐานสากลด้ า นการจั ด การความ
ปลอดภัยทางถนน และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
กิจกรรมที่ 8 กําหนดระบบการให้ใบขับขี่แบบเป็นลําดับขั้นสําหรับผู้ขับขี่หน้าใหม่
เสาหลักที่ 5 การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ (Post Crash Response)
สร้ า งเสริ ม ความพร้ อ มต่ อ การตอบสนองในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น หลั ง เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ และพั ฒ นา
ความสามารถของระบบสุขภาพและระบบอื่นๆในการดูแลรักษาภาวะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เหมาะสม
รวมถึงการดูแลในระยะยาวเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติเหตุ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบดูแลก่อนถึงโรงพยาบาล รวมไปถึงระบบการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุออก
จากยานพาหนะที่ประสบเหตุที่เหมาะสม วางระบบโทรศัพท์เพื่อรับการแจ้งเหตุที่ใช้เบอร์เดียวได้ทั้งประเทศ
รวมถึงการนําตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ไปสู่การปฏิบัติจริง
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบศูนย์อุบัติเหตุ การติดตามประเมินผลด้านคุณภาพของการให้บริการรักษาด้วย
การวางกลไกประกันคุณภาพ และการขยายผลตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีไปสู่การดําเนินการในทุกระดับ
กิจกรรมที่ 3 วางระบบฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจจากผู้ได้รับผลจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมระบบประกันภัยให้เป็นกลไกหลักที่จะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของการให้บริการเพื่อ
การฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติเหตุ ด้วย
• กําหนดให้มีระบบประกันภัยบุคคลที่ 3
• ส่งเสริมแนวทางร่วมกันของการมีระบบประกันระหว่างประเทศเช่น ระบบกรมธรรม์เขียว (Green
Card System) ในยุโรป
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมกลไกการสอบสวนเหตุการชนบนถนนและรูปแบบการดําเนินงานทางกฏหมายที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อผู้ประสบอุบัติเหตุ
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมเจ้าของงานที่ว่าจ้างผู้พิการเนื่องจากอุบัติเหตุ
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงการจัดการหลังเกิดอุบัติเหตุ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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สําหรับทิศทางของ 5 เสาหลักตามแนวทางของ UNRSC ที่ควรนํามาพิจารณาดําเนินการในทศวรรษความ
ปลอดภัยทางถนนได้แก่
1. การบริหารจัดการ
ถึงแม้การทํางานที่ผ่านมาจะสามารถดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ แต่เป้าหมายใหม่ของทศวรรษ
ความปลอดภัยทางถนนตามมติคณะรัฐมนตรีที่ตั้งเป้าจะลดให้ได้ต่ํากว่า 10 ต่อแสนประชากร เป็นเป้าหมายที่
ท้าทาย แม้แต่ในระดับสากลเอง ควรมีการทบทวนความเหมาะสม ความพร้อม ศักยภาพ จุดอ่อน จุดแข็ง
ของแนวทางการบริหารจัดการที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ ทั้งในด้านของความเข้มแข็งของหน่วยงานเลขานุการ หน่วยงานหลักในด้านการปฏิบัติ
จํานวนบุคลากร ความพร้อมขององค์ความรู้ และการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการแปลงนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ
2. ถนนและการสัญจรที่ปลอดภัย
การจัดการด้านถนนจะไม่จํากัดเฉพาะการแก้ปัญหา แต่ควรจะเน้นไปถึงมาตรการด้านการป้องกันตั้งแต่ระดับ
การจัดการอุปสงค์การเดินทางด้วยการออกแบบโครงข่ายถนนที่สอดคล้องกับการวางผังเมืองที่เหมาะส การ
พัฒนาทางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัยกว่าอย่างเช่น ระบบขนส่งสาธารณะ
3. ยานพาหนะที่ปลอดภัย
การจัดการดูแลองค์กรด้านการให้บริการขนส่งให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับพนักงานของตนเองและมี
ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ผ่านการนํามาตรฐาน ISO 39001 มาใช้ในบริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่ง
ในประเทศไทยทั้งกรณีของรถบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะ นอกจากนี้ควรร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
พัฒนาให้มีศูนย์ทดสอบการชนมาตรฐาน เพื่อทดสอบความแข็งแรงของยานพาหนะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ
ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อยานพาหนะที่ปลอดภัย
4. การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย
ควรให้ความสําคัญกับประเด็นความเร็ว เมาไม่ขับ การคาดเข็มขัดนิรภัย การพัฒนาสมรรถนะการขับขี่ที่
ปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัย
5. การดูแลหลังเกิดอุบัติเหตุ
การให้บริการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ ควรมีการขยายให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการรอดชีวิตของผู้ประสบเหตุ และควรให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือไม่เพียงแต่คนไทย แต่ควร
พิจารณาถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ให้สามารถมีระบบการช่วยเหลือที่มี
คุณภาพ ในสถานพยาบาล ระบบประกันภัย และการเยียวยา
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