สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ
การพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของโลก
ตามมติท่ปี ระชุ มที่ว่าด้ วยการพั ฒนาความปลอดภัยทางถนนของโลก 57/309 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม
2546, มติท่ี 58/9 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546, มติท่ี 58/289 ลงวันที่ 14 เมษายน 2547, มติท่ี
60/5 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2548, มติท่ี 62/244 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551, มติท่ี 64/255 ลงวันที่ 2
มีนาคม 2553, มติท่ี 66/260 ลงวันที่ 19 เมษายน 2555, มติท่ี 68/269 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557
มีข้อพิจารณาจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และการส่งต่อรายงานการพัฒนาความปลอดภัยทาง
ถนนของโลกและข้ อเสนอแนะ ซึ่งประกอบไปด้ วยหัวข้ อดังต่อไปนี้
 ยืนยันมติท่ปี ระชุ ม 70/1 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 ในหัวข้ อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงโลก :
2573 เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้ าหมายสูงสุดคือการให้ “คน” เป็ นศูนย์กลางในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน การดาเนินงานประเด็นนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ในปี 2573 ต้ องเน้ นและให้ ความสาคัญ
กับ ปั ญ หาความยากจนของประชาชนทุ ก รู ป แบบ ครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้ อม หากดาเนินการ 3 ส่วนนี้ด้วยความสมดุลและบูรณาการ จะสร้ างความสาเร็จให้ กับ
เป้ าหมายของการพัฒนาสหัสวรรษ (MDGs) ซึ่งเป็ นความท้ าทายอย่างยิ่งของโลกและจาเป็ น ต่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ยืนยันมติท่ปี ระชุ ม 69/313 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เกี่ยวกับวาระการประชุมที่ Addis
Ababa เอธิโอเปี ย : การประชุมนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่องการพัฒนาระบบการเงินและการคลัง ต้ อง
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบาย แผนปฏิบัติการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวให้ เป็ นรูปธรรม เพื่อเป็ น
การยืนยันอย่างหนักแน่นบวกความมุ่งมั่นทางการเมืองที่เข้ มแข็ง ในการรับมือกับความท้ าทายของ
การจัดหาเงินทุน การสร้ างและพัฒนาสภาพแวดล้ อมทุกระดับ ภายใต้ ความร่ วมมือจากทั่วโลก
อย่างเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของวาระในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2573
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 นอกจาก 3 ประเด็นหลักที่ต้องดาเนินการแบบบูรณาการเพื่ อการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้ างต้ นแล้ ว
การแจ้ งให้ ทราบถึงความสาคัญของเป้ าหมายในการดาเนิ นงานด้ านความปลอดภัยทางถนนที่
สาคัญ เช่น เป้ าหมาย ข้ อ 3.6
 การลดจานวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ ลงครึ่ งหนึ่งเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายของทศวรรษแห่ งการ
ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนในปี 2563 และเป้ าหมาย ข้ อ 11.2 ในปี 2573 ต้ อง
เข้ าถึงความปลอดภัย การเตรี ยมความพร้ อมในเรื่องการพั ฒนาระบบขนส่งมวลชนอย่างยั่งยื น
และต้ องมีการขยายระบบดังกล่าว โดยต้ องให้ ความสาคัญกับกลุ่มผู้มีสภาวะเปราะบาง (คนเดิน
เท้ า คนขี่จักรยาน เด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ และคนชรา) เพิ่มมากขึ้น
 ข้ อสังเกต ปัจจุบัน การดาเนินงานทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 2554
– 2563 ได้ ดาเนินการมาครึ่ งทางแล้ ว และที่ผ่านมา การดาเนินงานได้ มีการวางแผนในการ
ป้ องกันและแก้ ไขปั ญหามาโดยตลอด แต่กย็ ังไม่เพียงพอ เพราะในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศที่กาลังพั ฒนา ปั ญหานี้ ยังคงเป็ นปั ญหาสาคัญทางด้ านสาธารณสุข และขยายตัวเข้ าไป
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็น ทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ซึ่ ง ประเด็น เหล่ า นี้ มี ผ ลกระทบต่ อ การบรรลุ
ความสาเร็จในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDG.)
 การตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนคิดเป็ น 3-5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) การลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจึง
เป็ นเรื่องสาคัญเร่งด่วน ดังนั้นการลงทุนเพื่อป้ องกันอุบัติเหตุถือเป็ นเรื่องสาคัญต่อชี วิตประชาชน
และเศรษฐกิจของประเทศ
 การรับทราบถึงการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ยังเป็ นปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับ
ความเสมอภาคทางสังคม (Social Equity) เพราะส่วนใหญ่ผ้ ูสูญเสียหรือผู้ได้ รับผลกระทบจะเป็ น
กลุ่มผู้มีสภาวะเปราะบางได้ แก่ ผู้ข่ีจักรยาน คนขี่สามล้ อ คนเดินเท้ า ผู้โดยสารรถสาธารณะที่ไม่
ปลอดภัย ซึ่งมักจะเป็ นผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบกับรายได้ หากเกิดอุบัติเหตุกับกลุ่มคนดังกล่ าว ฉะนั้น
นโยบายความปลอดภัยทางถนนควรให้ ความสาคัญและคานึงถึงกลุ่ม คนเหล่ านี้ด้วยเพื่ อความ
เสมอภาคทางสังคม
 การตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน จาเป็ นต้ องคานึงถึ งความเท่าเทียมในการเข้ าถึงระบบ
ขนส่งสาธารณะและการส่งเสริ มให้ มีระบบขนส่งสาธารณะที่ย่ังยืน ซึ่ งเป็ นหั วใจสาคัญของเรื่ อง
ความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบสาธารณะ การเดินเท้ า และการใช้ รถจักรยาน
อย่างปลอดภัย
 การรั บ ทราบถึ ง ความส าคั ญ ของการสร้ า งความเข้ ม แข็ง ขององค์ ก ร และความร่ ว มมื อ ระดั บ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงความร่วมมือในระดับประเทศที่กาลังพัฒนา ความร่ วมมือระดับ
ไตรภาคี และความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้แ ละพั ฒนาในเรื่ องความปลอดภัยทางถนนระหว่ างกัน เพื่ อให้ บรรลุเป้ าหมายของ
ทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนในปี 2563 และบรรลุการพั ฒนาอย่าง
ยั่งยืน ในปี 2573
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 จุ ดเน้ น ในขณะที่แต่ละประเทศมีความรั บผิดชอบหลัก ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ตัวเอง และนโยบายระดับชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะไม่สามารถเน้ นในบริบทของ
การเข้ าถึงเป้ าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉะนั้น การเงินและการคลังระหว่างประเทศ จึงมี
บทบาทสาคัญ ในการช่ วยเหลื อ และระดมทรั พยากรให้ ป ระเทศนั้ น ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ใน
ประเทศที่ยากจน มีความเสี่ยงและมีทรัพยากรจากัดที่สดุ
 แม้ ว่าจานวนผู้เสียชีวิ ตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกในปี 2556 จะดู คงที่ แต่ จานวนการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนก็ยังคงสูงจนไม่สามารถยอมรับได้ เนื่องจากอุบัติเหตุเป็ นสาเหตุหลักของการ
บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยผู้เสียชีวิตทั่วโลกมีจานวนมากกว่า 1.25 ล้ านคน บาดเจ็บกว่า 50 ล้ าน
คนต่อปี โดย 90% เกิดขึ้นในประเทศกาลังพัฒนา และพบว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็ นสาเหตุหลัก
ของการเสียชีวิตในเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 29 ปี
 การยอมรับบทบาทการนาของประเทศโอมานและรัสเซียในการดึงดูดความสนใจของประชาคม
ระหว่างประเทศ ให้ สนใจในปัญหาวิกฤตความปลอดภัยทางถนนระดับโลก
 การยกย่องรัฐบาลของสหพันธรัฐ รัสเซีย สาหรับการเป็ นเจ้ าภาพความปลอดภัยทางถนนในการ
ประชุมระดับโลกครั้งแรกที่กรุงมอสโก เมื่อวันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2552 และรัฐบาล
บราซิล ได้ รับเป็ นเจ้ าภาพการประชุมระดับโลกครั้งที่สองที่กรุงบราซิเลีย เมื่อวันที่ 18 และ 19
พฤศจิกายน 2558 และประเทศโอมาน ที่มีบทบาทในการเตรียมความพร้ อม “สัปดาห์ความ
ปลอดภัยทางถนน” ทั่วโลก ครั้งแรกแห่งสหประชาชาติ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-29 เมษายน 2550
และการประชุม ครั้งที่ 6 ความร่วมมือในเรื่องความปลอดภัยทางถนนของสหประชาชาติ ที่จัดขึ้น
ในกรุงมัสกัต ประเทศโอมาน เมื่อวันที่ 27 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2550
 การยกย่องประเทศสมาชิกที่บังคับใช้ กฎหมายครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงสาคัญ ได้ แก่ การไม่ใช้ เข็มขัด
นิ ร ภัย การไม่ ใช้ ท่ีน่ั งเด็ก และไม่ สวมหมวกกัน น็อ ก การดื่ม เครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ แ ล้ ว ขับ รถ
ความเร็ว และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น ความสามารถในการมองเห็น ผู้ท่มี ีโรคประจาตัวและต้ องใช้ ยา
รักษาโรค ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับรถ ความอ่อนล้ า และการใช้ ยาเสพติด ที่
ออกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต ประสาท และสารออกฤทธิ์ ท างจิ ต การใช้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส่งข้ อความ
 ตระหนักถึงความก้ าวหน้ าของประเทศสมาชิกส่วนหนึ่งในการจัดบริการสุขภาพตั้งแต่ระยะก่อน
ระหว่ าง และหลั งเข้ า โรงพยาบาล รวมถึงการฟื้ นฟู แ ละการกลับ คืน สู่สภาพปกติสาหรั บ เหยื่อ
อุบัติเหตุทางถนนและครอบครัวอย่างทั่วถึง
 ส่งเสริมให้ ประเทศสมาชิก ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เห็นความสาคัญกับกลุ่มผู้มีสภาวะเปราะบาง และ
การดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้ นให้ กบั ผู้ท่ตี กเป็ นเหยื่อจากอุบัติเหตุทางถนน การฝึ กอบรม และการ
ให้ ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศที่กาลังพัฒนาและด้ อยพัฒนา
 รับทราบการทางานของระบบสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็ นผู้นาขององค์การอนามัย
โลก ในความร่ วมมืออย่างใกล้ ชิดกับคณะกรรมการในระดับภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ ในการ
จัดตั้ง / ดาเนินการ และการติดตามในประเด็นต่างๆ ของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
และองค์การเพื่ อการตั้งถิ่นฐานมนุ ษย์แห่งสหประชาชาติ ( UN- Habitat ) องค์การเพื่ อ
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สิ่งแวดล้ อ มแห่ งสหประชาชาติ องค์ก ารทุ น เพื่ อเด็กแห่ ง สหประชาชาติ และองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความพยายามเหล่านั้น เช่ น เดียวกับที่
ธนาคารโลกและธนาคารเพื่ อ การพั ฒนาระดับ ภูมิภ าค ได้ ดาเนิ น การโครงการเกี่ยวกั บ ความ
ปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกาลังพัฒนา
การยกย่ อ งองค์ก ารอนามั ย โลก ส าหรั บ บทบาทการเป็ นผู้ น าในการป้ องกัน การบาดเจ็บ จาก
อุบัติเหตุทางถนน และบทบาทในการดาเนิน การโดยใช้ ข้อปฏิบัติของสมัชชาใหญ่ แห่ งองค์การ
สหประชาชาติ ที่จะทาหน้ าที่ในการให้ ความร่วมมืออย่างใกล้ ชิดกับคณะกรรมการในระดับภูมิภาค
แห่งสหประชาชาติ เป็ นผู้ประสานงานในประเด็นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน และในการ
จัดเตรียม การเปิ ดตัวรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโลกในปี 2558 การรายงานครั้ง
ที่ 3 ที่ติดตามความคืบหน้ า ในช่ วงทศวรรษฯ ของการดาเนินการ ตามที่ร้องขอในมติสมัชชา
62/244 ลงวันที่ 31 เดือนมีนาคม 2551 และ 180 ประเทศสมาชิกที่เข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
สารวจ
การยกย่ององค์การสหประชาชาติท่ใี ห้ ความสาคัญกับการยกระดับการทางานด้ านความปลอดภัย
ทางถนน และเสนอให้ ผ้ ูบริหารประเทศให้ ความสาคัญกับเรื่องนี้ รวมถึงการจัดกรอบภูมิภาคเพื่อ
ตั้งเป้ าหมายในการลดจานวนผู้ บ าดเจ็บ จากอุบั ติเ หตุ ลง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การท างานของ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ แห่ งยุโรป ในการรวบรวมวิ ธีการแก้ ปัญหา ตั้่งแต่ การหารื อในระดับ
นานาชาติและข้ อตกลง มาตรฐาน ข้ อเสนอแนะ และอีก 58 มาตรการระดับนานาชาติและภูมิภาค
เพื่อรั บรองกฎหมายและกรอบมาตรฐานในการพัฒนาความปลอดภั ยทางถนน ทางราง ทางน้า
และการขนส่งแบบผสมผสานกัน
ตระหนักถึงบทบาทขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็ นเสมือนกลไกที่ให้ คาปรึกษาเพื่ออานวยความ
สะดวกในการให้ ความร่วมมือระหว่างประเทศด้ านความปลอดภัยทางถนน
การ รั บ ท ร าบ ถึ ง ก าร ท าง า นข องค ณะก ร ร ม าธิ ก าร เ ศ ร ษฐกิ จ แห่ งยุ โ ร ป ทั้ ง 2 คณ ะ
ในการปรับปรุงป้ ายเตือน สัญญาณไฟ และจุดตัดรถไฟให้ มีความปลอดภัย ควรดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่ องและตระหนั กถึงข้ อกาหนดทางเทคนิ คยานยนต์ของสหประชาชาติ ในการปรั บเปลี่ ยน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับยานพาหนะเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
การรั บ ทราบและยอมรั บ โครงการเศรษฐกิ จ แห่ ง ยุ โ รป ซึ่ งเป็ นความร่ วมมื อ ระหว่ า ง
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ และสังคมแห่ ง เอเซียและแปซิ ฟิค คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่ ง
ละตินอเมริ ก าและแคริ บเบียน และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่ งแอฟริ กา ภายใต้ บัญชี การ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Account) เพื่อสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ กบั ระบบการจัดการด้ านความปลอดภัยทางถนนในประเทศที่ถูกคัดเลือก
การรับทราบถึงการศึกษาขององค์การสหประชาชาติระดับภูมิภาค เรื่องการพัฒนาด้ านการขนส่ง
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการขนส่งทางบก ซึ่งศึกษาโดยสหภาพการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ
และสหภาพการรถไฟระหว่างประเทศ ที่ช้ ีให้ เห็นสถานการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนใน 5
ทวี ป การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ แ นวปฏิบั ติท่ีดี (Best Practices) รวมทั้งแนวทางการแก้ ไขที่มี
ประสิทธิภาพ

 การรั บทราบถึงกรมการขนส่งทางนา้ ระหว่ างประเทศ หรื อ IMO ( International Maritime
Organization) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป ได้
จัดทาแนวทางปฏิบัติท่เี รียกว่า CTU Code (Code of Practice for Packing of Cargo Transport
Units) ให้ ประเทศต่างๆได้ นาไปปฏิบัติซ่ึงมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ
 การรับทราบถึงความสาคัญในความพยายามของสหภาพการขนส่งระหว่างประเทศในการพัฒนา
และสร้ างให้ เกิด การยอมรั บในระดับสากลในการฝึ กอบรมวิชาชีพ ด้ านความปลอดภัยทางถนน
รวมทั้งการพัฒนาคู่มือฉบับล่าสุดเกี่ยวกับการใช้ งานด้ านความปลอดภัยทางท้ องถนน โดยสมาคม
ระบบขนส่งโลก ซึ่งให้ คาแนะนาแก่เจ้ าหน้ าที่ในหลายๆ ระดับ ซึ่งสามารถขยายผลมาตรการเพิ่ม
ความปลอดภัยของโครงสร้ างพื้นฐาน
 การจัดตั้งกลุ่ มที่ปรึ กษาระดับสูงแห่ งสหประชาชาติ ด้านระบบการขนส่งที่ย่ังยืน และการแต่งตั้ง
ผู้ แ ทนพิ เศษของเลขาธิก ารความปลอดภัยทางถนน ด้ วยการสนั บ สนุ น จากคณะกรรมาธิก าร
เศรษฐกิจแห่งยุโรป ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้จะเป็ นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนข้ อตกลงทาง
นโยบาย โดยจะสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ สร้ างความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ กฎหมายแห่ ง
สหประชาชาติว่าด้ วยเรื่องความปลอดภัยทางถนน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้แนวปฏิบัติท่ดี ี โดยการ
เข้ าร่วมประชุมในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมทั้งก่อตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน
 ตระหนักถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลประเทศสมาชิก และภาคประชาสังคมในการจัด “สัปดาห์ความ
ปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ ” ที่จัดขึ้นทุกปี ในสัปดาห์ท่สี ามของเดือนพฤษภาคม โดย ปี
พ.ศ.2558 ได้ ประกาศที่จะดาเนินการและให้ ความสาคัญกับความปลอดภัยทางถนนในเด็กทั่ว
โลก และตระหนั ก ถึ ง การจั ด งานร าลึ ก วั น เหยื่ อ โลกที่ จั ด ขึ้ นทุ ก ปี ในสั ป ดาห์ ท่ีส ามของเดื อ น
พฤศจิกายน
 ตระหนั กถึงการเตรียมสภาพแวดล้ อมขั้นพื้นฐานและการจัดการปั ญหาความปลอดภัยทางถนน
ซึ่งถือเป็ นความรับผิดชอบเบื้องต้ นของรัฐบาล และเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน ที่
ต้ องบูรณาการร่วมกัน ทั้งผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ
องค์กรเอกชน และสื่อมวลชน เพื่อลดจานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
1) เชิญชวนประเทศสมาชิกและประชาคมระหว่างประเทศเพื่อให้ เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในการดาเนินงานความปลอดภัยทางถนนให้ บรรลุ เป้ าหมาย
ทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และบรรลุวาระแห่งการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ในปี 2573
2) รับรองปฏิญญาบราซิลเลีย ซึ่งเป็ นสาระสาคัญจากการประชุม Global High level Conference
on Road Safety ครั้งที่ 2 ณ กรุงบราซิเลีย เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558
3) กระตุ้นให้ เกิดการประชุมสหประชาชาติว่าด้ วยเรื่องที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
ครั้ งที่ 3 เน้ นประเด็นการเสียชีวิตและบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นในเขตเมือง โดยพิ จารณาเรื่องการ
เข้ าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย ราคาถูก และสามารถเข้ าถึงได้ อย่างยั่งยืน โดยให้
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ความสนใจเป็ นพิเศษกับความต้ องการของกลุ่มผู้มีสภาวะเปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้พิการ และ
ผู้สงู อายุ ซึ่งเป็ นวาระเมืองใหม่ในอนาคต
เชิญชวนเข้ าร่ วมการประชุม การส่งเสริมสุขภาพระดับโลกครั้ งที่ 9 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศ
จีน ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภาครัฐและภาคประชาสังคม
ให้ ป ฏิบั ติ ต ามปั จ จั ยก าหนด สุขภาพทางสังคม รวมทั้ง เป็ นการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
ระหว่างภาคส่วนเพื่อให้ คานึงถึงบทบาทของภาคบริการสุขภาพในการส่งเสริมความปลอดภัย
ทางถนน
เชิญชวนประเทศสมาชิกที่ยังไม่ได้ จัดทาแผนความปลอดภัยทางถนนในระดับชาติ ให้ พิจารณา
กาหนดกฎหมายให้ สอดคล้ องกับ ทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ปี
2554 -2563 โดยมีเป้ าหมาย คือการเพิ่มอัตราการบังคับใช้ กฎหมายที่ครอบคลุมปั จจัยเสี่ยง
หลัก ได้ แก่ การไม่ คาดเข็มขัดนิรภัย การไม่ใช้ ท่ีน่ั งเด็ก และไม่สวมหมวกกันน็อ ก การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้ วขับรถ ความเร็วในการขับขี่ จากร้ อยละ 15 เป็ นอย่างน้ อยร้ อยละ
50 ในปี 2563 ตามมติสมัชชา 64/255 ลงวั นที่ 2 มีนาคม 2553 และต้ องพิจารณาการ
บังคับใช้ กฎหมายให้ เหมาะสม มีประสิทธิภาพในปั จจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขับขี่ท่ไี ม่
ปลอดภัยด้ วย
ยื น ยั น อี ก ครั้ ง ถึ ง บทบาทและความส าคั ญ ของกฎหมายแห่ ง สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยความ
ปลอดภัยทางถนน เช่ น อนุ สัญ ญาว่ าด้ วยการจราจรทางถนนปี 2492 อนุ สัญญาว่ า ด้ วย
การจราจรทางถนนครั้ งที่ 5 ปี พ.ศ. 2511 อนุสัญญาสัญญาจราจรครั้งที่ 6 ปี พ.ศ.2511
ข้ อตกลงเกี่ยวกับเทคนิคยานยนต์ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ.2501 และปี พ.ศ. 2541 ข้ อตกลงเกี่ยวกับ
การตรวจสอบทางเทคนิคยานยนต์และข้ อตกลงปี พ.ศ.2540 และ ข้ อตกลงปี พ.ศ. 2500
เกี่ยวกับการขนส่งสินค้ าอันตรายในการอานวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนในระดับ
โลก ภูมิภาค และระดับชาติ และยกย่องประเทศสมาชิกที่ทาตามกฎหมายระหว่างประเทศว่า
ด้ วยความปลอดภัยทางถนนเหล่านี้
สนับ สนุ น ให้ ป ระเทศสมาชิ กที่ยังไม่ ได้ จั ดทาแผนความปลอดภัยทางถนนระดับชาติ ให้
พิจารณากฎหมายแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยความปลอดภัยทางถนนเป็ นเครื่องมือ ซึ่งสามารถ
เข้ าถึง ประยุกต์ใช้ ในการดาเนินการ และส่งเสริมบทบัญญัติความปลอดภัย
สนั บสนุ น ให้ ประเทศสมาชิ ก สร้ า งความมั่นใจในความปลอดภัยและคุ้มครองผู้ใช้ ทางผ่า น
โครงสร้ างพื้นฐานที่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางถนนที่มีความเสี่ยงสูงสุดและมีอัตราการ
เกิดปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับระบบขนส่งสาธารณะสูง ซึ่งควรมีการวางแผนที่เหมาะสมและการ
ประเมินความปลอดภัย การออกแบบการก่อสร้ า ง และการบารุงรั กษาถนน โดยคานึ งถึง
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
เชิ ญ ชวนให้ ป ระเทศสมาชิ ก ที่ยั ง ไม่ ไ ด้ จั ด ทาแผนความปลอดภั ยทางถนน ให้ พิ จ ารณาใช้
กฎหมายแห่ ง สหประชาชาติ ว่า ด้ ว ยเรื่ อ งความปลอดภัย ทางถนน เทีย บเท่า กับ มาตรฐาน
ระดับชาติ เพื่อให้ แน่ใจว่ายานยนต์ใหม่ตอบสนองต่อกฎระเบียบพื้นฐาน ที่จะต้ องดาเนินการ

ติดตั้งเข็มขัดนิ ร ภัย ถุ งลมนิร ภั ย และระบบความปลอดภั ย ซึ่ งเป็ นอุ ป กรณ์ มาตรฐานที่ใช้
ป้ องกันผู้โดยสารและผู้ใช้ ถนนอื่นๆ
10) เชิญชวนประเทศสมาชิกที่ยังไม่ได้ จัดทาแผน เริ่มต้ นการดาเนินงานด้ วยการจัดระบบการ
จัดการความปลอดภัยทางถนน รวมไปถึงความร่ วมมือกับหน่ วยงานที่มีหน้ าที่ในการพั ฒนา
ความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ จัดทาแผนความปลอดภัยให้ สอดคล้ องกับแผนทศวรรษแห่ง
การปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
11) สนับสนุ นให้ ประเทศสมาชิก ส่งเสริมความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ความปลอดภัย การ
เดินทางที่สามารถเข้ าถึงได้ ราคาไม่แพง และการขนส่งที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ขนส่งสาธารณะ รวมถึงการเดินทางที่ไม่ใช้ เครื่องยนต์ ซึ่งถือเป็ นการปรับปรุงความปลอดภัย
ทางถนนและบูรณาการการขนส่งที่ปลอดภัย ความเท่าเทียมทางสังคม สาธารณสุขและการวาง
ผังเมือง รวมถึงการเชื่อมโยงเมืองกับชนบท ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวจะเป็ นส่วนหนึ่งของ
ความพยายามที่จะก่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
12) นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ ประเทศสมาชิก ที่จะดาเนินการบังคับใช้ นโยบายและมาตรการที่
จะปกป้ องและส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ของคนเดิ น เท้ า และคนขี่ จั ก รยาน มี มุ ม มองที่จ ะ
ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนและผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่กว้ างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ป้ องกันการบาดเจ็บและโรคไม่ติดต่อ
13) เชิญชวนให้ ประเทศสมาชิกพัฒนาและจัดทาแคมเปญการตลาดตามความเหมาะสม เพื่อ
สร้ างความตระหนักและเพื่อเป็ นอนุสรณ์ถึงความสูญเสียในวันเหยื่อโลก ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์
ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
14) สนับ สนุ นให้ ประเทศสมาชิ กสร้ างความเข็มแข็งในการดูแ ล ทั้งก่อนนาส่งโรงพยาบาล
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการดูแลหลังการบาดเจ็บ รวมถึง แนวปฏิบัติสาหรับการ
ดูแลการบาดเจ็บและการฟื้ นฟู สมรรถภาพ โดยใช้ น โยบายและมาตรการที่เ หมาะสม การ
เสริมสร้ างศักยภาพและปรับปรุงการเข้ าถึงการให้ บริการดูแลสุขภาพได้ ทัน เวลา และขอให้
องค์การอนามัยโลกสนับสนุนประเทศสมาชิกในความพยายามเหล่านี้
15) เรี ยกร้ องให้ ประเทศสมาชิกส่งเสริ ม และน านโยบายความปลอดภัยทางถนนไปปรั บใช้
เพื่อป้ องกันกลุ่มผู้มีสภาวะเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก เยาวชน ผู้สงู อายุ และคนพิการ
ตามกฎหมายแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งอนุ สัญญาว่าด้ วยสิทธิของเด็กและอนุ สัญญาว่าด้ วย
สิทธิคนพิการ
16) สนับสนุนให้ ประเทศสมาชิกใช้ มาตรการอย่างเหมาะสม เพื่อให้ ม่ันใจว่าคนพิการและผู้ใช้
ถนนอื่นๆ สามารถเข้ า ถึงสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของถนนและพื้ นที่โดยรอบได้ อย่ า ง
คล่องตัว รวมทั้งการขนส่งทั้งในเมืองและในชนบท บนพื้นฐานความเท่าเทียม และเชิญชวน
ให้ ประเทศสมาชิกยอมลงนามในสนธิสญ
ั ญาอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิคนพิการ
17) เชิญชวนให้ ประเทศสมาชิก นามุมมองเรื่องเพศสภาพมาบูรณาการร่ วมกับนโยบายด้ าน
การขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะสภาพแวดล้ อมและการขนส่งสาธารณะ
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18) สนั บ สนุ น ให้ ประเทศสมาชิ ก พั ฒ นาและ ด าเนิ น การครอบคลุ ม นโยบายเกี่ ย วกั บ
รถจักรยานยนต์ รวมทั้งการฝึ กอบรม การออกใบอนุ ญาตขับรถ การจดทะเบียน และการใช้
งาน การขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ พ ร้ อมสวมหมวกนิ ร ภั ย และอุ ป กรณ์ ป้ องกั น ภายใต้
มาตรฐานสากลที่มี ซึ่งพบว่าสัดส่วนตัวเลขของผู้เสียชีวิตและผู้ได้ รับบาดเจ็บรถจักรยานยนต์
เพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา
19) เชิญชวนให้ ประเทศสมาชิกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อลดการบาดเจ็บจากการทางานที่
เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยทางถนน เน้ นการมีส่วนร่ วมระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ างที่จะช่ วย
ผลักดันการใช้ มาตรฐานสากลในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทางาน ทั้งในเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน ความพอเพียงของถนน สภาพรถ โดยมีประเด็นที่ให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ
เกี่ยวกับผู้มีอาชีพขับขี่รถ
20) นอกจากนี้ยังเชิญชวนให้ ประเทศสมาชิกเตรียมการฟื้ นฟู สมรรถนะ รวมถึงพื้ นที่ในการ
ท างานส าหรั บ ผู้ ท่ีไ ด้ รั บ บาดเจ็บ และพิ ก ารที่เ กิ ด จากปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ จ ราจร รวมถึ ง การ
ช่วยเหลือผู้ท่ตี กเป็ นเหยื่อและครอบครัว
21) เชิญชวนประเทศสมาชิกดาเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะความเชี่ยวชาญของ
ผู้มีอาชีพขับรถที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับในระดับสากล รวมถึงการฝึ กอบรม การ
รั บ รองและการได้ รั บ ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ การจากัดจานวนชั่ วโมง และสภาพแวดล้ อมในการ
ท างานที่เ ป็ นสาเหตุ ห ลั ก ของการเกิด อุ บั ติ เ หตุ ร วมถึ ง รถยนต์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ข นาดใหญ่ พึ ง
ตระหนักเสมอว่าการขาดสติหรือมีส่งิ ที่ทาให้ ไขว้ เขวเป็ นสาเหตุสาคัญของการเกิดอุบัติเหตุ
22) เชิญชวนให้ ประเทศสมาชิกให้ การสนับสนุนกิจกรรมของผู้แทนพิเศษ ของเลขาธิการความ
ปลอดภัยทางถนนตามความเหมาะสม
23) ร้ องขอให้ องค์ก ารอนามัยโลกและสหประชาชาติ รวมทั้งหน่ วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้
สนับสนุนการดาเนินการอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมาย
ของทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปี 2573 อย่างมั่นใจได้ ว่ามีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
24) ยืนยันคาเชิญ ของรั ฐบาลซึ่งมีบทบาทเป็ นผู้นาในการดาเนินกิจกรรมทศวรรษแห่ งการ
ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนในปี 2573 ซึ่งเป็ นการทางานร่ วมกัน หลายภาคส่วน
รวมทั้งความพยายามของสถาบันการศึกษาภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ ประชาสังคม รวมทั้ง
สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดง องค์กรที่ไม่ใช่ ภาครั ฐ องค์กรที่ตกเป็ นเหยื่อ องค์กร
เยาวชน และสื่อสารมวลชน
25) เชิ ญ ชวนให้ องค์ ก ารอนามั ย โลกด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตรวจสอบผ่ า นรายงาน
สถานการณ์โลก ถึงความคืบหน้ า ในการบรรลุเป้ าหมายแห่งทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อ
ความปลอดภัยทางถนน
26) ร้ องขอให้ องค์การอนามัยโลก โดยการทางานร่ วมกันกับองค์กรอื่นๆ แห่งสหประชาชาติ
ในการอานวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกความร่วมมือด้ านความปลอดภัย ทางถนน
แห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่โปร่ งใส ยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ เสีย
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ที่ให้ ความช่วยเหลือประเทศที่สนใจในการพัฒนาเป้ าหมาย ผลการดาเนินงานโดยสมัครใจซึ่ง
เป็ นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญ และเป็ นกลไกที่จะช่วยลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และการ
บาดเจ็บ กระบวนการนี้ น าไปสู่ตัวชี้ วัดเป้ าหมายที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยในวาระการ
ประชุมในปี พ.ศ 2573 และแผนทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
27) ร้ อ งขอให้ องค์การอนามัยโลกและสหประชาชาติอานวยความสะดวกจั ดกิจกรรมในปี
พ.ศ. 2560 สาหรับสัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 4
28) เชิญชวนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด องค์การระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการ
พัฒนา และหน่วยงานระดมทุน มูลนิธิ สมาคมวิชาชีพภาคเอกชนที่ช่วยเรื่องระดมทุนผ่าน
กองทุนที่มีอยู่ พร้ อมช่วยกันหาวิธีใหม่ๆ ในการระดมทุน เพื่อสนับสนุ นการดาเนินงานตาม
แผนสาหรับทศวรรษของการดาเนินการ ปี พ ศ 2030 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกาลัง
พัฒนา
29) ขอให้ เลขาธิการพิจารณาตามความเหมาะสมถึงความเป็ นไปได้ ในการจัดตั้งกองทุน เพื่อ
ความปลอดภัยทางถนน ด้ วยความสมัครใจเพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติสากล
สาหรับทศวรรษความปลอดภัยทางถนนซึ่งเกี่ยวข้ องกับเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
รายงานต่อประเทศสมาชิก
30) ตัดสินใจที่จะรวมวาระการประชุมในข้ อ 72 "การปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนระดับ
โลก" โดยขอให้ เลขาธิการรายงานต่ อที่ประชุ มสมัชชา และรายงานความคืบหน้ าการบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ห่ ง ทศวรรษของการดาเนิ น การ และเชิ ญ ชวนให้ ป ระเทศสมาชิ ก พิ จ ารณา
ช่วงเวลาสาหรับการรายงานในการประชุมครั้งต่อไป
_______________________________

นางสาวสุนันทา วงศ์ชาลี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แปล
จัดทาโดย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธนิ โยบายถนนปลอดภัย (มนป.)
สนับสนุนโดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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