
 
 
 
 
 
 

สมุดปกขาวเพ่ือถนนปลอดภัยภายในป 2593 
การประสบความสําเร็จในการลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

ที่เกิดข้ึนเกี่ยวเน่ืองกับการทํางานลงเหลือศูนย 
 
 
 
 

สมุดปกขาวเลมน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือเปนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือทศวรรษ
แหงความปลอดภัยทางถนน 

2554-2563 
 

คณะทํางานดานความปลอดภัยทางถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดยอ 
มีการคาดการณวา ในชวงเวลาคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 21 จะมีผูเสียชีวติ 75 ลานคนและ

ผูบาดเจ็บ 750 ลานคนจากอุบัติเหตุทางถนน 
องคการสหประชาชาติกระตุนใหประเทศตางๆดําเนินการลดจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนนผาน “ความรวมมือของทุกภาคสวน ท้ังจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน” (มติขององคการสหประชาชาติ ที่ A/64/L.44/Rev.1) อยางไรก็ตามยังไมมีการ
จําแนกจํานวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน 
(Work Related Traffic Accident) ออกจากยอดรวมทั้งหมดและยังไมมีการแกไขปญหาในประเด็น
นี้เปนการเฉพาะ 

เราเช่ือวาการระดมบริษัทเอกชนใหรวมชวยกัน เปนกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสูการปรับปรุง
อาชีวอนามัยความปลอดถัยทางถนน ( Occupational Road Safety) ดังนั้นคณะทํางานจึงเสนอแผนท่ี
ยุทธศาสตรสากล ( Global Road Map) เพื่อเปนแนวทางแกไขปญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน 

เปาประสงคท่ีคณะทํางานกําหนดไวอยางชัดเจนประกอบดวย 
 ตรึงตัวเลขผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน 
 ลดตัวเลขผูเสียชีวิตจากสาเหตุดังกลาวลงรอยละ 50 ภายในป 2573 
 ลดตัวเลขผูเสียชีวิตจากสาเหตุดังกลาวลงรอยละ 50 ภายในป 2583 
 ประสบความสําเร็จในการลดตัวเลขผูเสียชีวิตจากสาเหตุดังกลาวลงเหลือศูนยภายในป 

2593 
สมุดปกขาวเลมนี้ช้ีใหเห็นวาจะตองดําเนินการอยางไรจึงจะบรรลุเปาประสงคท่ีไดกําหนดไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
ความเปนมา 

จากการติดตามสถานการณท่ีนาหวั่นวิตกของอุบัติเหตุทางถนนท่ัวโลก ท่ีประชุมสมัชชา
ใหญแหงสหประชาชาติจึงไดมีมติ ท่ี A/64/L.44/Rev.1ประกาศใหป พ.ศ.2554-2563 เปนทศวรรษ
แหงความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety 2011-2020) โดยมีประเทศสมาชิก 
100 ประเทศรวมกันสนับสนุน เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2553 การประกาศดังกลาวเปนผลสืบเนื่องมาจาก
การประชุมระดับรัฐมนตรีวาดวยความปลอดภัยทางถนนคร้ังท่ี 1 หรือท่ีนิยมเรียกกันท่ัวไปวา การ
ประชุมมอสโก ซ่ึงรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย เปนเจาภาพจัดประชุมเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 

ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนมุงท่ีจะชวยชีวิตประชาชนโดยการพลิกผันแนวโนม
ของการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีกําลังเพิ่มสูงข้ึนท่ัวโลก การพลิกผัน
แนวโนมดังกลาวนี้สามารถท่ีจะปองกันประชาชนมากกวา 5 ลานคน ไมใหเสียชีวิตและกวา 50 
ลานคนไมใหไดรับบาดเจ็บ รวมไปถึงสามารถประหยัดคาใชจายไดประมาณ 3 ลานลานเหรียญ
สหรัฐ 

จากการต้ังเปาหมายระดับโลกเพ่ือรับมือกับวิกฤตความปลอดภัยทางถนนท่ัวโลก จึงไดมี
การเสนอกรอบปฏิบัติการสําหรับการดําเนินงานท่ีสําคัญ 5 ประการโดย สรุปรวมเปน “หาเสาหลัก”    
(Five Pillars) ประกอบดวย เสาหลัก 1-การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน: เสาหลัก 2- 
สภาพถนนและระบบการขนสงทางบกท่ีมีความปลอดภัยมากข้ึน: เสาหลัก 3 – ยานพาหนะท่ีมีความ
ปลอดภัยมากข้ึน : เสาหลัก 4 – ผูใชรถใชถนนมีความปลอดภัยมากข้ึน และเสาหลัก 5 : - ระบบการ
ดูแลรักษาผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึน  การดําเนินงานท่ีสําคัญท้ัง 5 ประการนี้
จะไดรับการสนับสนุนโดยความรวมมือระหวางประเทศ 

ขอสรุป : โดยการลงทุนปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน เราสามารถชวยชีวิตประชาชนได
ถึง 1.3 ลานคน และสามารถประหยัดคาใชจายไดปละ 5 แสนลานเหรียญสหรัฐ 
 
ความปลอดภัยทางถนนเปนวิกฤตการณระดับโลก 

องคการอนามัยโลกรายงานวา ในแตละปมีประชาชนจํานวน 1.3 ลานคนเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนและอีกประมาณ 50 ลานคนไดรับบาดเจ็บ ในปจจุบันกวารอยละ 90 ของการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดข้ึนในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลาง
และระดับตํ่า ซ่ึงมีจํานวนยานพาหนะท่ีมีการจดทะเบียนรวมกันเพียงแครอยละ 48 ของจํานวน
ยานพาหนะท่ีจดทะเบียนท่ัวโลก 

หากไมมีการลงมือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือยับยั้งอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนอยาง
ตอเนื่องต้ังแตเดี๋ยวนี้แลว องคการอนามัยโลกพยากรณวาอุบัติเหตุทางถนนจะเปนสาเหตุหลักของ
การเสียชีวิตสาเหตุท่ีหาภายในป 2573  สรางความเสียหายทางสังคม เศรษฐกิจ และการเงินเปน



มูลคามหาศาล นอกจากน้ีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทําใหรัฐบาล บริษัทเอกชน และสังคม
โดยรวมตองรับภาระเพิ่มข้ึน 
 องคการอนามัยโลกคาดการณวา เฉพาะมูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ
ทางถนนท่ัวโลกในแตละปสูงถึงประมาณ 5 แสนลานเหรียญสหรัฐ และประมาณ 465 แสนลาน
เหรียญสหรัฐตอปในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า 
 ขอสรุป : การประสานความรวมมือระหวางประเทศเปนกุญแจนําไปสูการลดการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน 
 
อุบัติเหตุทางถนนส่ิงท่ีสามารถคาดการณและปองกันได 
 จากการสํารวจขององคการอนามัยโลก มีเพียงรอยละ 15 ของบรรดาประเทศท่ัวโลกท่ีมี
กฎหมายครอบคลุมถึงการจัดการปจจัยเส่ียงหลักท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน อยางเชน การใช
ความเร็วบนถนน ไมมีเข็มขัดนิรภัยและไมใชหมวกนิรภัย และการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 ยิ่งกวานั้น มีเพียงหนึ่งในสามของบรรดาประเทศท่ัวโลกมีกลไกเชิงสถาบันเพื่อดําเนินการ
พัฒนากลยุทธท่ีสอดคลองกันและเพื่อการระดมเงินกองทุน; ความปลอดภัยทางถนนเปนเร่ืองท่ี
สลับซับซอนเกินกวาท่ีองคกรใดหรือประเทศหนึ่งประเทศใดสามารถดําเนินการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนไดตามลําพัง ดังนั้น การประสานความรวมมือระหวางประเทศจึงเปนวิธีการดําเนินงานเพียง
วิธีเดียวสําหรับการประสบความสําเร็จในการลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
 การจราจรหรือการใชรถใชถนนเพื่อทํางานเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการสัญจรไปมา
ของผูใชรถใชถนนในภาพรวม ดังนั้น องคกรธุรกิจท่ีเอาใจใสในเร่ืองคุณภาพของความปลอดภัย
ทางถนนในการดําเนินธุรกิจจะไดรับผลตอบแทนท่ีสูงกวาสถานประกอบการท่ีขาดความสนใจ 
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้ยังไมมีวิธีการท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพท่ีองคกรหรือสถาน
ประกอบการสามารถนําไปใชแกไขปญหาเกี่ยวกบัความปลอดภัยทางถนนได 
 ขอสรุป:  การสงเสริมเร่ืองความปลอดภัยทางถนนเปนวิธีดําเนินธุรกิจท่ีถูกตองเหมาะสม
สําหรับบริษัทเอกชน  
 
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดขึ้นเก่ียวเนื่องกับการทํางานและภาคเอกชน 
 ประมาณเกือบจะหนึ่งในสามของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดข้ึนในขณะท่ีใชรถ
ใชถนนเพื่อทํางาน ดังนั้น การเสียชีวิตดวยสาเหตุดังกลาวจึงหมายถึง “การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน” (Work Related Road Traffic Death) ตัวเลขดังกลาวจะเพิ่ม
สูงมากข้ึนกวานี้หากนับรวมอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเดินทางไปทํางานและกลับ
บานเขาดวย ในยอดของผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บมักจะไมมีการจําแนกผูประสบอุบัติเหตุดังกลาววา



เปนผูท่ีกําลังทํางานอยูหรือไม และยังไมมีการแยกประเด็นอุบัติภัยทางจราจรที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ทํางานออกมา เพื่อดําเนินการแกไขปญหาเปนการเฉพาะ 
 ไมเฉพาะแตภาคอุตสาหกรรมยานยนตและภาคการขนสงเทานั้น ภาคเอกชนโดยรวมมี
ความรับผิดชอบเปนกรณีพิเศษท่ีจะปองกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในขณะที่ทํางาน 
บริษัทเอกชนสามาถและควรตองดําเนินโครงการความปลอดภัยทางถนนกอนลวงหนาท่ีจะมีการ
ออกกฎหมายมาบังคับ บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจในเชิงรุกเชนนี้สมควรที่จะไดรับการยกยองหากมีการ
ดําเนินการดังกลาว 
 ภาคเอกชนสามารถและควรแสดงใหเห็นถึงความเต็มใจท่ีจะดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายการลดการเสียชีวิตจากอุบัติภัยทางถนนลงใหเหลือศูนย( (Zero Road Death) ท้ังในการ
ประกอบธุรกิจและในการเดินทางไปมาของลูกจาง โดยการดําเนินการรวมกับภาครัฐและดวยการ
บริจาคเงินทุนและการถายทอดความรูความชํานาญ การบรรลุเปาหมายดังกลาวสามารถชวย
ปรับปรุงการดําเนินธุรกิจใหดีข้ึนเพราะสามารถจะชวยลดตนทุนหรือคาใชจายในกรณีท่ีพนักงาน
ของบริษัทประสบอุบัติเหตุทางถนน รวมไปถึงการลดการสูญเสียวันทํางานของพนักงานท่ีประสบ
ภัยในขณะเดียวกันจะชวยลดคาน้ํามันเช้ือเพลิงและการปลอยไอเสียออกมา การสงเสริมโครงการ
ความปลอดภัยทางถนนจะเปนการดําเนินธุรกิจในเชิงบวกสําหรับบริษัทเอกชนและเปนกลไก
สําคัญในการพลิกผันแนวโนมหรือการลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวเนื่องกับ
การทํางาน 
 
คณะทํางาน- วิสัยทัศนสําหรับป 2593 
 เนื่องในโอกาสการจัดงาน Challenge Bibendum Rio 2010 ท่ีกรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศ
บราซิล คณะทํางาน ซ่ึงประกอบดวยผูเช่ียวชาญระหวางประเทศท่ีมีช่ือเสียง ไดประชุมรวมกันเพื่อ
หารือเกี่ยวกับปญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในขณะทํางาน งานข้ันเตรียมการได
ดําเนินการแลวเสร็จในชวงของการประชุมเชิงปฏิบัติการ และสามารถนําเสนอขอสรุปของการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในท่ีประชุมใหญไดทันการ 
 เปาประสงคของเราคือการลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวเนื่องกับการ
ทํางานลงเหลือศูนยภายในป 2593 และดวยการมองไปสูอนาคตถึงป 2563,2573,2583และป 2593 
เราไดกําหนดเครื่องมือการบรรลุเปาหมาย (Key Levers) หรือกิจกรรมจําเพาะท่ีจําเปนตอง
ดําเนินการในแตละทศวรรษเอาไวพรอมท้ังกําหนดตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของเพ่ือตรึงจํานวนผูเสียชีวิตจาก
อุบัติภัยทางถนนในขณะทํางานใหไดภายในป 2563; ลดจํานวนผูเสียชีวิตลงรอยละ 50 ภายในป 
2573; ลดจํานวนผูเสียชีวิตลงมากกวารอยละ 50 ภายในป 2583 และในท่ีสุดลดจํานวนผูเสียชีวิตลง
เหลือศูนยภายในป 2593; เราใชคําวา “เคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเปาหมาย” ในสมุดปกขาวเลมนี้ตลอด



เลมเพื่อส่ือถึงปฏิบัติการจําเพาะท่ีจําเปนตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และส่ือถึงพลัง
ผลักดันหรือตัวนําการเปล่ียนแปลง 
 เราเช่ือม่ันอยางยิ่งวาเปาหมายเหลานี้เปนเปาหมายท่ีสามารถบรรลุไดถาหากนํากิจกรรมท่ีมี
ความเปนรูปธรรมและมีลักษณะครอบคลุมท่ีกําหนดไวไปดําเนินการและหากไดรับการ
สนับนสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนอยางเต็มท่ี 
 
แผนท่ียุทธศาสตรระดับโลก (Global Road Map) 
 ในการจัดทําแผนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนของเราเอง เราไดเสนอแผนท่ี
ยุทธศาสตรเพื่อเปนสวนสนับสนุนของภาคเอกชนตอความพยายามของชุมชนนานาชาติในการ
จัดการสภาวะวิกฤตดานความปลอดภัยทางถนน;  ไดมีการสรุปประเด็นสําคัญไวในแผนท่ี
ยุทธศาสตรนี้อยางเชนวัตถุประสงค กิจกรรมจําเพาะและตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมจําเพาะท่ี
ระบุไวในเสาหลัก และในแตละทศวรรษจากป 2563 ถึงป 2593 เราไดระบุผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหมายไว
ในชวงเวลากอนท่ีจะส้ินสุดทศวรรษตามลําดับ จากการมองยอนกลับไป เราไดกําหนดกิจกรรม
จําเพาะท่ีตองดําเนินการเพื่อชวยใหบรรลุเปาหมายเหลานี้; เรานําเทคนิคการนําเสนอเนื้อหาสาระ
เชิงบรรยายท่ีไดรับการปรับปรุงใหมมาช้ีใหเห็นวาขอแนะนําของเราน้ันมีความเปนไปไดและ
สามารถนําไปดําเนินการใหบรรลุเปาหมายได 
 
ฐานรับรองการดําเนินงาน : การประสานงานระหวางประเทศ 
 เงินทุนท่ีเพิ่มจํานวนมากข้ึนเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงานทศวรรษแหงความ
ปลอดภัยทางถนนในระยะยาวใหบรรลุผลสําเร็จ ดวยการสนับสนุนขององคกรระหวางประเทศท่ี
เกี่ยวของ สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติสงเสริมใหมีการสนับสนุนเงินทุนจากท้ังภาครัฐและ
เอกชน และในขณะเดียวกันไดจัดต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจข้ึนมาเพื่อระดมเงินทุนจากประเทศตางๆ
และจากผูบริจาคภาคเอกชนโดยเฉพาะอยางยิ่งจากผูใจบุญและมูลนิธิการกุศล; การเพิ่มจํานวน
บริษัทท่ีทุมเทใหกับการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเปนเร่ืองท่ีจําเปนและสําคัญยิ่งตอ
ความสําเร็จในการใหความรวมมือของภาคเอกชน; ในขณะน้ีมีองคกรเอกชนจํานวนมากกําลัง
ดําเนินงานปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน องคกรเอกชนเหลานี้ประกอบดวยกลุมบริษัทเอกชนท่ี
ทํางานรวมกัน ตัวอยางเชน “เครือขายนายจางเพ่ือความปลอดภัยในการจราจร” (Network of 
Employers for Traffic Safety : NETS) สมาชิกของเครือขายคือบรรดาบริษัทท่ีอุทิศตนเพ่ือปองกัน
อุบัติภัยจราจรท้ังในและนอกเวลางาน; การสงเสริมการพัฒนาการรวมกลุมระหวางประเทศเพ่ือ
ดําเนินการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนของนายจางเปนวิธีการเพิ่มพูนความรวมมือและการ
ประสานงานระหวางบรรดาบริษัทเอกชน 



 บริษัทเอกชนเขาไปมีสวนรวมอยางแข็งขันในการสรางความตระหนักดานความปลอดภัย
ทางถนนใหกับประชาชนท่ัวไปและในการพูดโนมนาวฝายการเมืองเร่ืองการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัยทางถนน บริษัทเอกชนมีอิทธิพลทางการเมืองในระดับท่ีเทียบเทากับสถานะทางการเงิน
ของบริษัทตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทเอกชนจึงสามารถและควรใชอิทธิพลนี้แสดงให
เห็นถึงการเปนผูนําในดานความปลอดภัยทางถนนเชนเดียวกับการเปนผูนําในดานเทคโนโลยีและ
ดานอ่ืนๆ; บริษัทเอกชนเปนพลังขับเคล่ือนท่ีจะโนมนาวใหผูกําหนดนโยบายของประเทศลงมือ
ดําเนินการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนโดยไมลังเล 
 ไดมีการจัดต้ังกลุมความรวมมือดานความปลอดภัยทางถนนภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน
ความพยายามหรือการเคล่ือนไหวของบริษัทเอกชนใหดําเนินไปในทิศทางเดียวกันและเพ่ือเพิ่มพูน
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ; เพื่อเปนหลักประกันวาความพยายามดังกลาวของ
บริษัทเอกชนดําเนินตอไปอยางตอเนื่องและยาวนาน จึงจําเปนตองมีการติดตามและประเมินผล; 
ทุกวันนี้การขาดขอมูลท่ีนาเช่ือถือทําใหมีอุปสรรคในการแกไขวิกฤตความปลอดภัยทางถนน; การ
พัฒนาการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในยานพาหนะ และการจัดทําคูมือวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 
(Best Practice) ข้ึนมาเปนเคร่ืองมือท่ีมีคุณคาสามารถนํามาใชในการแกไขปญหาความปลอดภัยทาง
ถนนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานไดอยางกวางขวาง 
 เปาหมาย: ต้ังแตป 2563 เปนตนไป จํานวนเงินทุนท่ัวโลกท่ีสามารถทุมเทเพื่อแกไขปญหา
ความปลอดภัยทางถนนโดยท่ัวไป และเพื่อลดจํานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับการทํางานเปนการเฉพาะเพิ่มสูงข้ึนตามลําดับ; ภายในป 2593 ระดับเงินทุนท่ีบริษัทเอกชนใช
จายเพื่อการดังกลาวเพิ่มสูงข้ึนถึง 1.5 พันลานเหรียญสหรัฐ ประชาชนสวนใหญในสังคมมีความ
คิดเห็นวาการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเปนเร่ืองท่ีไมอาจยอมรับได; ภายในป 
2563 มีบริษัทขนาดใหญประมาณ 200 บริษัทสนับสนุนการนําเอาศตวรรษแหงความปลอดภัยทาง
ถนนไปดําเนินการใหเกิดผลและมีความเห็นสอดคลองกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับทศวรรษแหงความ
ปลอดภัยทางถนนขององคกรความรวมมือเพื่อความปลอดภัยทางถนนแหงสหประชาชาติ ( UN 
Road Safety Collaboration : NURSC) และภายในป 2593 บริษัทช้ันนําของโลกท่ีมีช่ือปรากฎอยูใน
บัญชีรายช่ือของ Fortune 500 ท้ังหมดมีความเห็นสอดคลองกับ NURSC 
 
เสาหลัก 1 – การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 
 การปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนจําเปนตองมีกลยุทธท่ีครบวงจรซ่ึงควบคุมดูแลโดย
คณะผูบริหารระดับสูง ภายในบริษัทเอกชนบรรดาผูบริหารสูงของบริษัทตองทําเปนตัวอยางเพ่ือให
เกิดความมั่นใจวาพนักงานของบริษัททุกคนรับผิดชอบรวมกันในการลดการเสียชีวิตและการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน; มีการแตงต้ังพนักงานของบริษัทเปน “ผู
พิทักษความปลอดภัยทางถนน” (Road Safety Champion) เพื่อทําหนาท่ีประสานความพยายามของ



บริษัทและสรางความเขาใจวาเปนเร่ืองเกี่ยวของกับพนักงานทุกคน; ผูจัดการฝายยานพาหนะและ
ขนสงตองยึดม่ันในกฏการปฏิบัติสวนรวมท่ีกําหนดไวแลวจึงขยายใหครอบคลุมบริษัทท้ังหมด; 
ดวยการสนับสนุนของบริษัทเอกชน ไดมีการจัดทํากลยุทธท่ีครอบคลุมและสอดคลองกันทุกดาน
รวมถึงการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนเกี่ยวกับเงินทุน การระบุเปาประสงคมาตรฐานและวิธีรวบรวม
ขอมูล; การที่บริษัทตางๆนําเอามาตรฐาน ISO 39001 ใหมเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัย
ในการจราจรทางถนน-ขอกําหนดและแนวทางในการใชไปดําเนินการใหเกิดผลนับวาเปนข้ันตอน
ท่ีเปนรูปธรรมขั้นตอนแรกในการสงเสริมวิธีดําเนินการท่ีเปนเอกภาพสําหรับการเพ่ิมพูนผลกระทบ
เชิงบวกใหมากท่ีสุด; รัฐบาลและหนวยงานราชการควรกําหนดใหการปฏิบัติตามหรือการยึดม่ันตอ
มาตรฐานสากลดานความปลอดภัยทางถนนเปนขอกําหนดทางกฎหมายสําหรับผูรับเหมาใน
โครงการของภาครัฐ 
 เปาหมาย : ภายในป 2563 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานไวเพื่อเปนหลักประกันวา
ทุกฝายท่ีเกี่ยวของยังยึดม่ันตอขอตกลงรวมกันและพันธกิจท่ีเกิดข้ึนจากการประชุมทศวรรษแหง
ความปลอดภัยทางถนนและคงไวจนถึงป 2563 และปตอๆไป; มีบริษัทประมาณ 1 แสนบริษัทจัดทํา
มาตรฐาน ISO และภายในป 2563มีบริษัท 1 แสนบริษัทไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO ; ภายในป 
2593 ทุกบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO; มีการแตงต้ัง “ผูพิทักษความปลอดภัยทางถนน”     
ในบริษัทขนาดใหญ 200 บริษัท เพื่อเปนหลักประกันวามีการนําเอาขอแนะนําและวัตถุประสงคของ
ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนไปดําเนินการใหเกิดผล; ภายในป 2593 ตําแหนงท่ีไดกําหนด
ข้ึนใหมนี้ปรากฎอยูในบริษัทท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนบริษัทช้ันนําของโลกโดย Fortune 500 
 
เสาหลัก 2 : ถนนและระบบการขนสงทางบกท่ีมีความปลอดภัยมากขึน้ 
 โครงสรางพื้นฐานทางถนนและองคประกอบอ่ืนๆของถนนท่ีไดรับการบํารุงรักษาเปน
อยางดีนับวาเปนวิธีการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนอีกวิธีหนึ่ง ถาหากคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผูใชรถใชถนนเปนหลักในการกอสราง บํารุงรักษา  และปรับปรุงถนนและองคประกอบอ่ืนๆ 
ของถนนดังกลาว; บริษัทเอกชนพยายามโนมนาว จัดหาเงินทุนใหและกระตุนใหมีการปรับปรุง
ระดับความปลอดภัยทางถนนของโครงขายถนนท่ีมีอยูเดิมและรวมถึงการคํานึงถึงความปลอดภัย
เปนหลักสําหรับโครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐานทางถนนในอนาคต นอกเหนือจากนี้
บริษัทเอกชนควรสงเสริมใหพนักงานวางแผนการเดินทาง และกระตุนใหใชบริการระบบการขนสง
ในเขตเมืองแบบยั่งยืนและปรับเปล่ียนรูปแบบการขนสงสินคา เปนระบบขนสงแบบยั่งยืนเม่ือใดก็
ตามท่ีเปนไปได; บริษัทเอกชนมอบเงินทุนของบริษัทเพื่อใชปรับปรุงระบบการขนสงสาธารณะซ่ึง
เปนประโยชนตอชุมชนโดยรวม 

เปาหมาย: ภายในป 2563 ผูบริจาคเงินทุนกําหนดใหประเด็น “ความปลอดภัย”เปนเง่ือนไข
สําหรับการลงทุนโครงการโครงสรางพื้นฐานทางถนน; ภายในป 2593 มีบริการระบบขนสง



มวลชนเขตเมืองแบบครบวงจรสําหรับทุกๆคน; เม่ือถึงชวงเวลานี้ประเด็นความปลอดภัยกลายเปน
สวนประกอบท่ีสําคัญในการออกแบบถนนท้ังหมดและในการจัดทําโครงขายถนน 
 
เสาหลัก 3 : ยานพาหนะท่ีมีความปลอดภยัมากขึ้น 
 ผูผลิตยานพาหนะทั้งหมดยึดม่ันและปฏิบัติใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าสวนรวม
และพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆอยางจริงจัง ดวยเหตุนี้ภายในยานพาหนะใหมทุกคันจึงมีอุปกรณความ
ปลอดภัยติดต้ังไวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใชยานพาหนะ; ดวยความพยายามในการโนมนาว
ของบริษัทเอกชนทําใหผูผลิตยานพาหนะท้ังหมดสามารถตกลงกันไดในประเด็นขอกําหนดดาน
ความปลอดภัยข้ันตํ่าเกี่ยวกับการนําเขายานพาหนะมือสอง; นอกเหนือไปจากนี้ยังไดพัฒนา
โปรแกรมทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะซ่ึงชวยใหผู ซ้ือและผูจัดการฝาย
ยานพาหนะและการขนสงมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานพาหนะ; ผูประกอบธุรกิจ
การขนสงทําเปนตัวอยางโดยการยอมรับเอาประเด็นความปลอดภัยไปใชเปนหลักเกณฑลําดับแรก
ในการตัดสินใจเลือกซ้ือยานพาหนะใหม 
 เปาหมาย : ผูผลิตยานพาหนะนําเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยสากลมาใชภายในป 2563; 
ภายในป 2593 ทุกประเทศมีกฎบังคับใหติดต้ังอุปกรณท่ีทันสมัยและระบบการหลีกเล่ียงการชน 
(Crash Avoidance System) ในยานพาหนะใหมทุกคัน: หามนํายานพาหนะท่ีไมไดมาตรฐานมาใช
บนถนนสาธารณะ 
 
เสาหลัก 4 : ผูใชรถใชถนนมีความปลอดภยัมากขึ้น 
 นอกเหนือจากการนําเอาขอตกลงระหวางประเทศไปปฎิบัติแลวทุกประเทศควรตองออก
กฎหมายหรือกําหนดบรรทัดฐานสําหรับแกไขปจจัยเส่ียงหลักโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยเส่ียงท่ี
องคการอนามัยโลกระบุไว 
 ในฐานะของผูท่ีมีบทบาทสําคัญบริษัทเอกชนเขาไปมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการโดย
การกําหนดนโยบายและบรรทัดฐานภายในบริษัท และจัดทําคูมือวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practice 
Manual) ซ่ึงสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน  คูมือปฏิบัติดังกลาวไดกําหนดคําแนะนําท่ีชัดเจน
เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงเกี่ยวกับการใชความเร็ว การไมมีเข็มขัดนิรภัยและไมใชหมวกนิรภัย การขับ
รถภายใตอิทธิพลของแอลกอฮอลและสารเสพยติด การขาดสมาธิ และความเหนื่อยลา; โดยการใช
ระบบการใหรางวัลและการลงโทษ ( Bonus – malus System) เปนฐานบริษัทไดกําหนดมาตรการ
ลงโทษเปนการภายในเพื่อบังคับใชนโยบาย “ความอดทนตอการกระทําความผิดเทากับศูนย (Zero 
Tolerance)” ของบริษัท; เพื่อเปนการเสริมสรางความชํานาญในการขับข่ียานพาหนะอยางปลอดภัย
และกระตุนพฤติกรรมการรับผิดชอบ นายจางจัดใหมีโครงการฝกอบรมภาคบังคับใหกับพนักงาน
ทุกคนและดําเนินโครงการดังกลาวอยางตอเนื่อง 



 เปาหมาย : ภายในป 2563 บริษัทมากกวา 100,000 บริษัท กําหนดบรรทัดฐานความ
ปลอดภัยและนําไปปฎิบัติเพื่อแกไขความเส่ียงหลัก; กอนส้ินสุดชวงเวลาเปาหมาย (ป2593) ทุก
บริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายและบรรทัดฐานและนํานโยบายของบริษัทไปดําเนินการ
เพื่อแกไขปจจัยเส่ียงหลัก 
 
เสาหลัก 5  : การดูแลรักษาผูบาดเจ็บจากอุบัติภัยทางถนนท่ีไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น 
 เนื่องจากมีการระบุถึงปญหาการขาดแคลนเงินทุนสําหรับการดูแลรักษาผูบาดเจ็บกอนถึง
โรงพยาบาล (Pre – hospital Care) บริษัทเอกชนใหความสนใจลงทุนสรางสถานพยาบาลใน
ประเทศท่ีภาครัฐไมมีขีดความสามารถหรือทรัพยากรเพียงพอ;  เพื่อเปนการแกไขปญหาผลกระทบ
ท่ีควบคูกับการประสบอุบัติภัยทางถนนท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน ไดมีการจัดทําแผน
ประกันภัยทางถนน (Road Insurance Plan) ซ่ึงครอบคลุมถึงคารักษาพยาบาล การฟนฟู และการ
กลับเขาสูสังคม  โครงการนี้จัดข้ึนเพื่อใหความชวยเหลือพนักงานบริษัทท่ีพิการจากอุบัติเหตุทาง
ถนนการชวยเหลือท้ังในกอนและหลังการกลับเขาไปทํางานใหม;  นอกเหนือจากนี้จําเปนตองมี
กระบวนการรายงานและการติดตามผลโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดเปนฐานเพื่อระบุถึง
ขอบกพรองและโอกาสเพื่อการปรับปรุง 
 เปาหมาย : ภายในป 2563 อัตราการเสียชีวิตของผูไดรับบาดเจ็บจากการประสบอุบัติภัย
ทางถนนลดลงรอยละ 50 โดยเร่ิมจากป 2554; จํานวนครึ่งหนึ่งของพนักงานบริษัทท่ีพิการจาก
อุบัติเหตุทางถนนสามารถกลับเขาไปทํางานในสถานประกอบภายในป 2563 และกอนส้ินสุดของ
ชวงเวลาตามเปาหมาย จํานวนสามในส่ีของพนักงานท่ีพิการจากอุบัติภัยทางถนนไดกลับเขาไป
ทํางานใหม; ภายในป 2593 ระบบการดูแลรักษาผูบาดเจ็บจากอุบัติภัยทางถนนกอนถึงโรงพยาบาล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาะและมีระบบการดูแลรักษาผูบาดเจ็บสาหัสภายในสถานพยาบาลใน
ประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับตํ่าและปานกลาง ท้ังนี้เปนเพราะผูบริจาคระดับ
นานาชาติภาคเอกชนใหการสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบ 1 : การดําเนินงานและเปาหมายสําหรับภาคเอกชนในการสนับสนุนทศวรรษแหง
ความปลอดภัยทางถนนท่ีผานมา (2554-2563) และในอนาคต (2563-2593) 

 การดําเนินงาน เปาหมาย 
การประสานงานระหวาง
ประเทศ 

ก า ร จั ดห า เ งิ น ทุน เพื่ อ ก า ร
ประสานงานระหวางประเทศ 

การแตงต้ังผูพิทักษความปลอดภัย
ทางถนนในบ ริษัท ใหญ  2 0 0 
บริษัทภายในป 2563 และในทุก
บริษัทช้ันนําระดับโลกท่ีมีรายช่ือ
ใน Fortune 500 ภายในป 2593 

เสาหลัก 1 : การบริหาร
จัดการความปลอดภัยทาง
ถนน 

ทุ ก บ ริ ษั ท นํ า  “ร ะ เ บี ย บ
กฎเกณฑ” สวนรวมไปปฏิบัติ 

ภายในป 2563 บริษัท 100,000 
บริษัทมีระบบบริหารจัดการฝูง
ยานพาหนะและไดรับการรับรอง
มาตรฐานสากล ISO 39001 และ
ภายในป 2593 ทุกบริษัทมีระบบ
ดังกลาว 

เสาหลัก 2 : สภาพถนนและ
ระบบการขนสงทางบกท่ีมี
ความปลอดภัยมากข้ึน 

การวางแผนการเดินทางรวมถึง
การเลือกใชบริการระบบการ
ขนสงแบบยั่งยืน 

การยึด ถือความปลอดภัย เปน
สวนประกอบท่ี สํา คัญในการ
ออกแบบถนนและการจัดการ
โครงขายถนน 

เสาหลัก 3 : ยานพาหนะท่ีมี
ความปลอดภัยมากข้ึน 

การยึดม่ันและการปฏิบัติตาม
เกณฑมาตรฐานยานพาหนะซ่ึง
เปนท่ียอมรับรวมกัน 

ผู ผ ลิตยานพาหนะท้ังหมดนํ า
เ ก ณฑ ม า ต ร ฐ า น ด า น ค ว า ม
ปลอดภัยซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน
ท่ัวโลกไปใชภายในป 2563 

เสาหลัก 4 : ผูใชรถใชถนน
มีความปลอดภัยมากข้ึน 

ผู ใ ช แ ร ง ง า น ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมายท่ีกําหนดและบังคับใช
ภายในประเทศและปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานและกระบวนการที่
กําหนดไวภายในองคกรของ
ตน 

บริษัท 100,000 บริษัทปฏิบัติตาม
การรับรองมาตรฐาน ISO 39001 
ภายในป  2563 และทุกบริษัท
ภายในป 2593 

เสาหลัก 5 : การดูแลรักษา
ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนท่ีไดรับการปรับปรุง
ใหดีข้ึน 

การติดตามและการประเมินผล; 
องคกรใชวิธีการที่เปนระบบใน
การดูแลรักษาและการฟนฟู
ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

ภายในป 2563 อัตราการเสียชีวิต
ของ ผู ได รับบาด เจ็บหลังจาก
ประสบอุบัติเหตุทางถนนลดลง
รอยละ50 โดยเร่ิมจาก ป 2554 



บทนํา 
ความปลอดภยัทางถนน : วิกฤตการณระดับโลก 
 ในแตละปประชากรโลกมากกวา 1.3 ลานคนเสียชีวิตบนทองถนนและอีกเกือบ 50 ลานคน
ไดรับบาดเจ็บหรือพิการจากอุบัติเหตุรถชนกัน  หากยังไมมีการดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดเพ่ือลด
จํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บท่ีกําลังเพิ่มสูงข้ึนไดสําเร็จภายในป 2573 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนจะเปนสาเหตุหลักสาเหตุท่ีหาของการเสียชีวิตของประชากรโลก; ปจจุบันอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนนกลายเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในกลุมประชากรวัยหนุมสาว 
 ปจจุบันกวารอยละ 90 ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนเกิดข้ึนในประเทศที่มี
รายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับต่ําซ่ึงมีจํานวนยานพาหนะท่ีจดทะเบียน
รวมกันเพียงรอยละ 40 ของยานพาหนะท่ีจดทะเบียนท่ัวโลก สวนในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอ
บุคคลสูงถึงแมวาจํานวนอุบัติเหตุจราจรทางถนนลดลง แตอุบัติเหตุจราจรทางถนนยังคงเปนสาเหตุ
หลักของการเสียชีวิต การบาดเจ็บและทุพพลภาพอยู ; เกือบครึ่งหนึ่งของผูประสบภัยจราจรทาง
ถนนคือ บรรดาผูใชรถใชถนนท่ีมีความลอแหลม (คนเดินเทา คนข่ีจักรยาน ผูขับข่ีรถจักรยานยนต) 
และอัตราสวนของผูประสบภัยดังกลาวเพิ่มสูงข้ึนในประเทศที่มีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูใน
ระดับปานกลางและระดับตํ่า 
 อุบัติเหตุการจราจรทางถนนกอใหเกิดภาระดานคาใชจายเปนมูลคาถึงรอยละ 5 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ 500 แสนลานเหรียญสหรัฐในแตละป ซ่ึงเปนมูลคาเทากับ
ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศสวิตเซอรแลนด 
 
ภาพประกอบ 2 : จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนตอจํานวนรถท่ีจดทะเบียน 

 
ท่ีมา : องคการอนามัยโลก 

 
วิธีแกไขปญหาท่ีสามารถนํามาใชประโยชนได 
 อุบัติเหตุรถชนกันเปนเหตุการณท่ีสามารถคาดการณได ดังนั้นจึงเปนเหตุการณท่ีปองกัน
ได; มีวิธีดําเนินการท่ีงายซ่ึงสามารถนํามาใชเพื่อลดจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บไดอยางรวดเร็ว 
อยางเชน การกําหนดและการบังคับใชกฎขอบังคับท่ีเหมาะสมและมุงเนนการแกไขปจจัยเส่ียงหลัก



ท้ัง 5 ปจจัยตามท่ีองคการอนามัยโลกระบุไวก็สามารถลดจํานวนการเสียชีวิตไดเปนจํานวนมาก; .
ในปจจุบันมีเพียงรอยละ 15 ของประเทศท่ัวโลกท่ีมีกฎหมายเกี่ยวกับการขับข่ีรถในขณะเมาสุรา 
การใชความเร็วเกินกําหนด การไมสวมหมวกนิรภัยและการไมใชเข็มขัดนิรภัย และไมมีอุปกรณยึด
เหนี่ยวผูโดยสารท่ีเปนเด็กภายในรถ 
 การแกไขปญหาความปลอดภัยทางถนนในลักษณะท่ีครอบคลุมจําเปนตองไดรับความ
รวมมือและการเขามามีสวนรวมจากองคกรหลายภาคสวนและจากบรรดาผูท่ีมีบทบาทสําคัญทุก
ภาคสวน; แตมีเพียง 1 ใน 3 ของจํานวนประเทศท่ัวโลกเทานั้นท่ีมีองคกรหรือระบบท่ีทําหนาท่ี
พัฒนากลยุทธการประสานงานและการระดมเงินทุน ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนตองจัดต้ังกลไกเพื่อ
ประสานความรวมมือระหวางประเทศและเพ่ือแสวงหาเงินทุน นอกจากนี้การดําเนินการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและการใหคําแนะนําและแนวทางท่ีไดมาจากวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเปนอีก
วิธีการหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในการปรับปรุงสถานการณความปลอดภัยทางถนนได 
 ขณะนี้มีองคกรธุรกิจบางแหงไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยทางถนนและ
เปาหมายขององคกรลํ้าหนาเกินกวาท่ีกฎหมายของประเทศกําหนดไว บางสถานประกอบการได
ดําเนินการไปจนใกลประสบผลสําเร็จในการลดจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บลงเหลือศูนย; องคกร
ธุรกิจท่ีสามารถกําหนดเกณฑมาตรฐานและเปาหมายขององคกรเกินกวาท่ีกฎหมายของประเทศ
กําหนดไวจึงเปนผูนําในการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน 
 
ลงมือดําเนินการตั้งแตบัดนี้ 
 รัฐบาล   ตํ ารวจ  ผู เ ช่ี ยวชาญ  ส่ือมวลชน  ผู ใช รถใชถนน  องคกรพัฒนาเอกชน 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนมีความรับผิดชอบรวมกันในการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน
และพยายามรวมกันจัดการแกไขวิกฤตการณความปลอดภัยทางถนน; ภาระตนทุนมนุษย ตนทุน
ทางสังคม และตนทุนทางการเงิน เรงรัดใหเราตองรีบลงมือดําเนินการ; ความทุกขยากของเพื่อน
มนุษยของเราท่ัวโลกเปนเหมือนเสียงเรียกรองใหเราลงมือดําเนินการต้ังแตบัดนี้; การพูดสนับสนุน
และการสรางความตระหนักดานความปลอดภัยทางถนนจําเปนตองมีไมเฉพาะแตกลยุทธระดับโลก
เทานั้น ยังตองมีเงินทุนท่ีเพียงพอดวย และจําเปนตองมีไมเฉพาะแตนโยบายเทานั้น แตตองมีกรอบ
ปฏิบัติการพรอมท้ังกลไกสําหรับการติดตามและประเมินผลดวย  
 
การประชุมระดับรัฐมนตรีท่ัวโลกวาดวยความปลอดภัยทางถนนคร้ังท่ี 1 กรุงมอสโก 2552 
 องคการสหประชาชาติไดมอบหมายใหสหพันธรัฐรัสเซียเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับ
รัฐมนตรีท่ัวโลกวาดวยความปลอดภัยทางถนนคร้ังท่ี 1 ณ กรุงมอสโก เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 
2552 โดยมีองคการอนามัยโลกรวมดําเนินการ ผูมีอํานาจทางการเมืองจากทุกประเทศท่ัวโลกไดรับ
เชิญใหสงผูแทนเขารวมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเหนือส่ิงอ่ืนใดคือการคิดหาและการเสนอแนะ



วิธีการที่สามารถลดจํานวนผูเสียชีวิตบนทองถนนลงได; คร้ังนี้เปนคร้ังแรกท่ีผูนําระดับโลกมี
โอกาสเผชิญกับความรับผิดชอบของพวกเขาในดานความปลอดภัยทางถนน 
 
ภาพประกอบ 3 : จากกรุงมอสโกถึงกรุงนิวยอรก : จากการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ัวโลกคร้ังท่ี 1 ถึง
สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ 

 
ท่ีมา : องคการอนามัยโลก 

 
การประชุมคร้ังนี้ เปนการเปดโอกาสอยางท่ีไมเคยมีมากอนใหทุกฝายไดตอกย้ําถึงสภาวะ

วิกฤตและทําใหประเด็นการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนมีความคืบหนา การประชุมระดับ
รัฐมนตรีจบลงดวยการรวมกันออกประกาศปฎิญญา “ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน” ซ่ึง
ครอบคลุมขอเสนอแนะในการดําเนินกงานสําหรับป 2554-2563  ท่ีประชุมไดใหความเห็นชอบ
สนับสนุนการนําเอาขอแนะนําขององคการอนามัยโลกไปดําเนินการภายใตการนําและตามแนวทาง
ปฏิบัติของรัฐบาลและยอมรับบทบาทท่ีสําคัญและจําเปนของผูเกี่ยวของทุกภาคสวนในการ
ดําเนินการใหบรรลุผลคือความปลอดภัยทางถนนท่ีมีคุณภาพสูง ปฏิญญามอสโกเนนย้ําถึง
ความสําคัญของการกําหนดเปาหมายท่ีกระทําไดยากแตสามารถทําใหสําเร็จไดพรอมท้ังการกําหนด
วิธีการดําเนินการท่ีทําใหเกิดความปลอดภัยเชิงระบบ;  ผูเขารวมประชุมเรียกรองใหผูมีสวนไดเสีย
ทุกภาคสวนลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานดวยความมุงม่ันท่ีจะปกปองผูใชรถใชถนนท่ีมีความ
ลอแหลมมากท่ีสุดและท่ีประชุมใหการรับรองบทบาทท่ีอาจเกิดข้ึนในภายภาคหนาขององคกรตางๆ
ในการแกไขปญหาความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเพื่อทํางาน (Work Related Road Safety)  

ผูเขารวมประชุมเห็นชอบดวยกับความจําเปนในการปรับปรุงระบบการรวบรวมขอมูลท่ีใช
เปนฐานในการเสริมสรางระบบการดูแลรักษาอาการบาดเจ็บ; ท่ีประชุมสนับสนุนใหมีการพัฒนา
รูปแบบของการขนสงท่ีมีความปลอดภัยมากข้ึน และการปรับปรุงกฎขอบังคับเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางถนนและความปลอดภัยของยานพาหนะใหสอดคลองกัน;  ท้ังนี้ ผูเขารวมประชุมไดย้ํา



วาการดําเนินงานรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนและภาคประชาคมเปนวิถีทางท่ีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดในการรับมือวิกฤตการณความปลอดภัยทางถนน และไดชวนเชิญองคการตางๆใหรวมกัน
สนับสนุนอยางจริงจังเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเพื่อทํางานโดยการนําวิธี
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการบริหารจัดการและติดตามพิกัดตําแหนงของฝูงยานพาหนะ ( Fleet 
Management) ไปดําเนินการใหเกิดผล 

 
มติของสหประชาชาติและทศวรรษแหงการปฏิบัติการ ป 2554 
 หลังจากการประชุมท่ีกรุงมอสโก สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอรค ออก
เสียงเปนเอกฉันทเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2553 ใหการสนับสนุนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน 
มติดังกลาวเสนอโดยสหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศสมาชิก 100 ประเทศรวมสนับสนุน 
    
ภาพประกอบ 4 : เสาหลักแหงทศวรรษ 

 
ท่ีมา : องคการอนามัยโลก 

  
เปาประสงคโดยรวมของทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนคือการตรึงตัวเลขผูเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางถนนในปจจุบันเอาไวแลวจึงยอนกลับแนวโนมของตัวเลขผูเสียชีวิตท่ีกําลังเพิ่มข้ึน 
การบรรลุเปาประสงคดังกลาวนี้สามารถชวยชีวิตประชาชนได 5 ลานคน ปองกันไมใหไดรับ
บาดเจ็บ 50 ลานคน และประหยัดคาใชจายได 3 ลานลานเหรียญสหรัฐ เปาประสงคดังกลาวนี้
สามารถบรรลุผลไดโดยการกําหนดเปาหมายท่ีมุงม่ันเพื่อลดจํานวนผูเสียชีวิตบนทองถนน และเพื่อ
เสริมสรางรูปแบบถนนท่ีมีความปลอดภัยท่ัวโลก; เพื่อเปนการช้ีแนวทางการจัดการแกปญหา
วิกฤตการณความปลอดภัยทางถนนท่ัวโลก จึงไดมีการเสนอข้ันตอนการดําเนินงานไวใน
แผนปฏิบัติการทศวรรษในรูปแบบ “หาเสาหลัก” (Five Pillars) ดังตอไปนี้ 

 เสาหลัก 1 : การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 
 เสาหลัก 2 :  ถนนและระบบการขนสงทางถนนมีความปลอดภัยมากข้ึน 
 เสาหลัก 3 : ยานพาหนะท่ีมีความปลอดภัยมากข้ึน 



 เสาหลัก 4 :  ผูใชรถใชถนนมีความปลอดภัยมากข้ึน 
 เสาหลัก 5 : การดูแลรักษาผูบาดเจ็บท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติเนนถึงความสําคัญ

ของความรวมมือระหวางประเทศและการระดมเงินทุนสนับสนุน; มติของสหประชาชาติเรียกรอง
ใหมีการเพิ่มระดับของเงินทุนโดยรวมและการพัฒนาขีดความสามารถทางดานเทคนิคและของ
บุคลากร 
 
ภาพประกอบ 5 : เปาหมายการลดจํานวนผูเสียชีวิตบนทองถนนท่ัวโลก 

 
ท่ีมา : มูลนิธิ FIA 

  
ภายใตแผนปฏิบัติการดังกลาวไดมีการกําหนดไมเฉพาะแตวัตถุประสงคและเปาหมาย

เทานั้น แตยังไดกําหนดกิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายจําเพาะพรอมท้ังไดกําหนด
เงินทุนท่ีสอดคลองกับการดําเนินการดังกลาวไวดวย; ภายใตการอุปถัมภขององคการอนามัยโลกใน
การทํางานรวมกันกับหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชนแผนปฏิบัติการจะเปนแผนท่ียุทธศาสตร
สําหรับทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน 
 
ธุรกิจและความปลอดภัยทางถนน 
 การดําเนินธุรกิจทําใหเกิดการเคล่ือนตัวไปขางหนาและจําเปนตองอาศัยการสัญจรไปมา
เพื่อประกอบธุรกิจ ดังนั้นการเขามามีสวนรวมของบริษัทตางๆ ในดานความปลอดภัยทางถนนจึง
เปนส่ิงท่ีจําเปน;  ในฝายตางๆ ของสถานประกอบการจําเปนตองใชยานพาหนะในการทํางาน และ
ในบางบริษัทมียานพาหนะไวใชประกอบธุรกิจจํานวนมากไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม 
ยิ่งกวานั้นพนักงานบริษัทสวนใหญขับรถจากบานไปทํางานและกลับ  ดังนั้นไมเฉพาะแตฝาย
ยานพาหนะและการขนสงของบริษัทเทานั้นท่ีตองรับผิดชอบในการปรับปรุงความปลอดภัยทาง
ถนนแตยังรวมไปถึงบริษัทและพนักงานทุกคนดวย; ภาคเอกชนควรแสดงใหเห็นถึงความเต็มใจ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการลดการเสียชีวิตจากการใชรถใชถนนเพื่อทํางานและในการ



เดินทางางจากบานไปทํางานและกลับของพนักงานโดยการใหความรวมมือกับภาครัฐและการ
สนับสนุนเงินทุน  
 บริษัทระดับโลกท่ีมีทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเขาไปชวยดําเนินงานความ
ปลอดภัยทางถนนในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า 
เนื่องจากภาครัฐของประเทศเหลานี้ไมมีขีดความสามารถเพียงพอ; จากการดําเนินมาตรการความ
ปลอดภัยทางถนน บริษัทสามารถชวยปกปองพนักงานบริษัทจากภัยทางถนนและการดําเนินการ
ดังกลาวของบริษัทเทากับเปนการปรับปรุงการดําเนินธุรกิจใหประสบผลสําเร็จยิ่งข้ึน เพราะ
สามารถลดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดเม่ือเกิดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้วิธีการเชิงรุกดังกลาว
สามารถชวยใหบริษัทกาวลํ้าหนากฎขอบังคับท่ีมีอยูและยังชวยใหมีความไดเปรียบเชิงการแขงขัน
เหนือบริษัทอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความปลอดภยัในการใชรถใชถนนเพื่อการทํางาน 
ความเปนมา 
 ปจจุบันนี้คาดวาเกือบหนึ่งในสามของจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
เปนผูท่ีกําลังอยูในระหวางการทํางาน; อัตราสวนรอยละดังกลาวอาจเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 50 ถาหาก
รวมจํานวนผูท่ีเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนในขณะเดินทางไปทํางานและ
กลับเขาดวยกัน; ประมาณรอยละ 30 ถึงรอยละ 50 ของการเสียชีวิตของลูกจางสถานประกอบการ
โดยรวมมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุทางถนน จํานวนรอยละดังกลาวแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค
ของโลก; การขับข่ียานพาหนะเพื่อประกอบอาชีพถือเปนเร่ืองปกติวิสัยและมีรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ตัวอยางเชน การขับข่ียานพาหนะเพื่อขนสงสินคา การขับข่ียานพาหนะในชวงเวลาทํางาน 
(ตัวอยางเชน คนขับรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ และคนขับรถตู รวมถึงพนักงานขาย) ผู
ปฎิบัติงานบนทองถนน(เชนเจาหนาท่ีซอมบํารุงทาง) และผูขับรถไปกลับท่ีทํางาน โดยท่ัวไปแลว
องคกรเอกชนใหความสนใจในเร่ืองความปลอดภัยทางถนนของพนักงานท่ีขับรถไปกลับระหวาง
บานกับสถานประกอบการนอยกวารูปแบบอ่ืนๆ ท้ังๆท่ีทุกบริษัทกําลังมีปญหาในเร่ืองนี้อยู;  ใน
ประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่าซ่ึงมีสัดสวนของการเดินทาง
เพื่อประกอบอาชีพสูงกวาประเทศที่มีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลสูง และดูเหมือนวามีกฎขอบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนนอยกวาดวย 
 
การแกไขปญหาความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเพื่อทํางาน 
 ถึงแมวาประเด็นปญหาความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเพื่อทํางานมีผลกระทบตอความ
ปลอดภัยทางถนนโดยรวม แตปญหาในประเด็นดังกลาวไมไดรับการจัดการแกไขอยางจริงจัง; การ
ริเ ร่ิมดําเนินการโดยสมัครใจเพ่ือแกไขปญหามีอยูหลากหลายรูปแบบเชนการเสริมสราง
จรรยาบรรณ การกําหนดเกณฑมาตรฐาน นโยบายและกระบวนการภายในองคกร รวมถึง
ขอแนะนําแนวทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามนโยบายท่ีนายจางกําหนดข้ึนมักมีแนวโนมท่ีมุงเนนการ
แกไขปญหาเพียงจุดเดียวไมครอบคลุมสภาพปญหาโดยรวมซ่ึงมีความซับซอนสงผลใหบริษัทไม
สามารถแกไขปญหาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ตัวอยางวิธีการแกไขปญหาความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเพื่อทํางานแบบครบวงจร 
(Comprehensive Approach) สามารถพบเห็นไดในวงการอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซ ในบริษัทปูน
ซิเมนตและบริษัทรับสงสินคา วิธีการนี้ชวยใหสามารถรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพนักงานขับ
ยานพาหนะและขอมูลสัญจรบนทองถนนของยานพาหนะท่ีใช อยางไรก็ตามบริษัทขนาดกลางและ
ขนาดเล็กไมมีความชํานาญและทรัพยากรเพียงพอท่ีจะแกไขปญหาความปลอดภัยทางถนนไดอยาง
ถูกตอง ดังนั้น   จึงจําเปนตองใชวิธีการแกปญหาท่ีเรียกกันวา “วิธีสหวิทยาการ” (Multilisciplinary 
Approach)  



การสรางฉันทามติ 
 ในระหวางการประชุม Challenge Bibendum ท่ีกรุงริโอเดอจาเนโร ผูเขารวมประชุมไดรับ
เชิญใหเขารวมลงมติเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยทางถนน การลงมติเร่ิม
ดวยการตั้งคําถามใหผูเขารวมตอบวาวิธีดําเนินการใดที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการตรึงแลวจึง
ลดจํานวนผูเสียชีวิตบนทองถนนลงไดสําเร็จภายในป 2563  จากผลการลงมติปรากฎวารอยละ 29.9 
ของผูลงมติเห็นวา การรวมมือกันจัดทําโครงการความปลอดภัยทางถนนในประเทศท่ีมีรายไดท่ี
แทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่าเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด; รอยละ19.2 
เห็นวาการสนับสนุนของผูบริหารสูงสุดขององคกรท้ังในภาครัฐและเอกชนในดานจรรยาบรรณ
การขับข่ียานพาหนะดวยความปลอดภัยของเจาหนาท่ีหรือพนักงานทุกคนขององคการเปนวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด; ผูเขารวมประชุมอ่ืนๆเห็นวาการสนับสนุนการจัดโครงการรณรงคเพื่อ
ประชาสัมพันธทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนท่ัวโลก(รอยละ15.4); การพัฒนาเครือขาย
บริษัทเพื่อใชวิธีปฏิบัตท่ีดีท่ีสุด(Best Practice) และกรณีศึกษาเชิงธุรกิจรวมกัน(รอยละ11.5) การใช
มาตรฐานสากล ISO 39001 เพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (รอยละ11.5) สวนท่ี
เหลือรอยละ 15.4 ของผูลงมติเห็นชอบกับวิธีดําเนินการอ่ืนนอกเหนือจากนี้ 
 
ภาพประกอบ 6 : วิธีดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการตรึงและลดจํานวน 
การเสียชีวิตบนทองถนนท่ัวโลกลงไดภายในป 2563 

 
ท่ีมา : Challenge Bibendum กรุงริโอ ป 2553 

  
หลังจากนั้นผูเขารวมประชุมไดรับเชิญใหแสดงความคิดเห็นวา วิธีดําเนินการรูปแบบใด

สามารถกระตุนองคกรของผูเขารวมประชุมพรอมจะใหการสนับสนุนปฏิบัติการทศวรรษแหงความ
ปลอดภัยทางถนน ผูเขารวมประชุมสวนใหญเห็นวาการรวมมือกันจัดทําโครงการเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถและความชํานาญดานการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนในประเทศท่ีมีรายได
ท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า (รอยละ 35.4) ; นอกจากนี้รอยละ 20 ของผู



แสดงความคิดเห็นตอบรับท่ีจะสนับสนุนการรณรงคใหโครงการทศวรรษแหงความปลอดภัยทาง
ถนนเปนท่ีรูจักกันท่ัวไป; ผูเขารวมประชุมอ่ืนๆ ระบุวาจะพยายามกระตุนผูบริหารระดับสูงของ
องคกรเชิญชวนพนักงานของบริษัททุกคนยอมรับจรรยาบรรณการขับข่ียานพาหนะดวยความ
ปลอดภัย(รอยละ 15.4); ดําเนินโครงการมาตรฐาน ISO 39001 (รอยละ 13.8) และสนับสนุนการ
จัดต้ังเครือขายบริษัทเพื่อใชวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดและใชกรณีศึกษาดานธุรกิจรวมกัน (รอยละ 10.8) 
และอีก 4.6% ของผูเขารวมประชุมใหการสนับสนุนวิธีดําเนินการอ่ืนๆ 
 
ภาพประกอบ 7 : วิธีดําเนินการท่ีองคกรเอกชนพรอมท่ีจะดําเนินการเพื่อสนับสนุนทศวรรษ 
แหงความปลอดภัยทางถนน 

 
ท่ีมา : Challenge Bibendum Rio 2010 

 
ความปลอดภัยทางถนนในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับต่ํา 
 รูปแบบของการจราจร การใชถนน พฤติกรรมของผูขับข่ีและภูมิหลังทางวัฒนธรรมใน
ประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่ามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญจากประเทศที่มีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลสูง; ความแตกตางท่ีเห็นไดชัดเจนคือโครงสราง
เชิงสถาบันรวมถึงขีดความสามารถขององคกรและการระดมเงินทุน ตัวอยางเชน การเปล่ียนแปลง
ไปใชเคร่ืองยนต (Motorization) ท่ีเปนไปอยางรวดเร็วในประเทศเวียดนามทําใหมีการใช
รถจักรยานยนตขนาดเล็กราคาถูกเพิ่มมากข้ึน และสวนใหญท้ังผูขับข่ีจักรยานยนตและผูนั่งซอน
ทานไมสวมหมวกนิรภัยเปนเหตุทําใหจํานวนผูไดรับบาดเจ็บท่ีศีรษะจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่ม
สูงข้ึนอยางรวดเร็ว ดังนั้นการลดแนวโนมจํานวนผูไดรับบาดเจ็บดังกลาวลง จําเปนตองใชวิธีการ
แกไขท่ีเฉพาะเจาะจงตลอดจนการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ตัวอยางเชน การกระตุนใหมีการใช
หมวกนิรภัยในประเทศแถบเอเชียใตโดยการอํานวยความสะดวกในการซ้ือหาหมวกท่ีมีน้ําหนักเบา 
ราคาไมแพงมาก และตองคํานึงถึงสภาพอากาศและฐานะทางการเงินของผูใชรถใชถนนดวย 
 



การกาวไปขางหนา : แผนท่ียุทธศาสตรป 2593 
วัตถุประสงคของเราคือ ประสบความสําเร็จในการลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ี

เกี่ยวเนื่องกับการทํางานลงเหลือศูนยภายในป 2593 การพบปะชุมนุมของบรรดาผูนําทางการเมือง 
ผูจัดการบริษัท ผูเช่ียวชาญและนักวิชาการที่มีช่ือเสียงและสมาชิกขององคกรพัฒนาเอกชนในงาน 
Challenge  Bibendum Rio 2553 ทําใหงานดังกลาวเปนสถานท่ีท่ีสมบูรณแบบสําหรับการ
ปรึกษาหารือเพื่อจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเพื่อทํางาน  ในชวงของ
งาน Challenge ดังกลาวไดมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน หนึ่งใน
บรรดากิจกรรมสําคัญคือผลงานของคณะทํางานท่ีมุงเนนถึงการรับมือกับปญหาการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนท่ีเเกี่ยวเนื่องกับการทํางานและไดนําเสนอผลงานดังกลาวในท่ีประชุม Rio 
Challenge Bibendum Forum ความมุงม่ันอยางสูงของเราคือการประสบความสําเร็จในการลดการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานลงเหลือศูนยภายในป 2593 เปาประสงคนี้
ไมใชวิสัยทัศนในอุดมคติแตเปนความพยายามท่ีเปนจริงเพื่อหาวิธีการแกไขสถานการณท่ียอมรับ
ไมไดใหเปนผลสําเร็จ เรามีความเช่ือม่ันอยางหนักแนนวาเปาประสงคดังกลาวอยูไมไกลเกินเอ้ือม
ถาหากวาใชความพยายามและรวมมือดําเนินการกันอยางจริงจัง และหากม่ันใจวาไดรับการ
สนับสนุนจากองคกรภาครัฐและเอกชนอยางแนนอน 
 วิธีการดําเนินการของเราคือ การใชแผนท่ียุทธศาสตรเพื่อทศวรรษแหงความปลอดภัยทาง
ถนนป 2554-2563 และตอเนื่องไปในอนาคตจากป 2563 ถึงป 2593 ; จากการใหการรับรอง
วิสัยทัศนดังกลาวและการจัดทํารางแผนของเราเอง เราไดเสนอแผนท่ียุทธศาสตรระดับโลกซ่ึง
กําหนดวิธีการรับมือกับปญหาความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเพื่อประกอบอาชีพท่ีไดผลและ
ครบวงจร ในชวงท่ีเราต้ังปณิธานเพื่อดําเนินการลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การทํางานลงเหลือศูนยใหสําเร็จภายในป 2593 นั้น เราไดคํานึงถึงการดําเนินงานไมเฉพาะแต
ในชวงทศวรรษแรกเทานั้นแตไดคํานึงถึงทศวรรษตอๆไปจากป 2563 ถึงป 2593 ดวย 
 ในการทํางานรวมกันเราพยายามเสนอคําตอบสําหรับคําถามดังตอไปนี้:  

 อะไรคือองคประกอบเฉพาะเจาะจงของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับการทํางานรวมถึงบริบทขององคประกอบ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและผลท่ี
เกิดข้ึนตามมา 

 ในชวงทศวรรษตอทศวรรษ แผนท่ียุทธศาสตรตองครอบคลุมถึงอะไรบางเพื่อตรึง
จํานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานภายในป 2563 และ
ประสบความสําเร็จในการลดจํานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึน
เกี่ยวเนื่องกับการทํางานลงเหลือศูนยภายในป 2593 



 ในการดําเนินกิจกรรมหลักเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนท่ีกําหนดไวในแตละ
เสาหลักท้ังหาภายใตแผนฏิบัติการมีกิจกรรมอะไรบางท่ีภาครัฐและเอกชนสามารถให
การสนับสนุนได 

เรามองไปยังศตวรรษท่ีกําลังจะมาถึงจากชวงป 2563 ถึงป 2593 เพื่อกําหนด “วิธีการเพื่อ
บรรลุเปาหมาย”หรือกิจกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงในแตละทศวรรษพรอมท้ังกําหนดเปาหมายของแตละ
ทศวรรษไวดวยและเรารับเอาแนวคิดของการเลาเร่ืองราวท่ีปรับปรุงใหมมาใชในการนําเสนอ
บทความเพื่อแสดงใหเห็นวาเปาหมายท่ีเราไดกําหนดไวเหลานั้นมีความเปนไปไดและสามารถ
ดําเนินการใหประสบความสําเร็จได 

 
ฐานรองรับการดําเนินงาน – การประสานงานระหวางประเทศ 
สภาพและประเด็นสําคัญ 
 “การประสานงาน” เปนปจจัยท่ีจําเปนอยางยิ่งตอการระดมทรัพยากรตางๆโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งทรัพยกรดานเงินทุนและกุศลเจตนาหรือคาความนิยม (Goodwill) นอกจากนี้ยังจําเปนตอง
ประสานงานเพ่ือระดมความรวมมือจากท่ัวโลกเพื่อนํากรอบปฏิบัติการทศวรรษแหงความปลอดภัย
ทางถนนไปดําเนิการใหบรรลุผลรวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน; ไดมีการกําหนด
กรอบปฏิบัติการไวในทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนเปนที่เรียบรอยแลว ซ่ึงสามารถใชเปน
กลไกในการรวบรวมทรัพยากรตางๆ และชักนําผูมีบทบาทสําคัญๆใหมารวมตัวกัน; แต
องคประกอบเหลานี้ยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จได ยังจําเปนตองมี
เงินทุนท่ีเพียงพอและไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวางโดยเฉพาะอยางยิ่งจากบุคคลสําคัญใน
ระดับสูง 
 ในการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน ประเทศและบริษัทตางๆจําเปนตองไดรับการช้ีนํา
เพื่อเสริมสรางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนใหมีประสทิธภาพมากข้ึนและสอด
คลองกับสภาวะและทรัพยากรของประเทศและบริษัท  นอกจากนี้ยังจําเปนตองมีการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลและการบันทึกขอมูลไวเปนอยางดีเพื่อใชในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการท่ี
นําไปดําเนินการ 
 
0.1 เงินทุนระดับโลก 
เคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 

การดําเนินกิจกรรมท่ีระบุไวในกรอบปฏิบัติของทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนใน
ระยะยาวจําเปนตองมีการลงทุนเพิ่มข้ึน; ดวยการสนับสนุนจากองคกรความรวมมือเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนนแหงสหประชาชาติ (United Nations Road Safety Collaboration: UNRSC) 
สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติมีมติใหจัดต้ังกองทุนระหวางประเทศข้ึน บรรดาผูท่ีมีบทบาท



เกี่ยวของภาครัฐและเอกชนสามารถใหการสนับสนุนโดยการอุปถัมภโครงการความปลอดภัยทาง
ถนนขนาดใหญโดยตรง หรือผานองคกรระหวางประเทศอยางเชน ธนาคารโลก 

นอกเหนือจากนี้บรรดาประเทศตางๆทั่วโลกแบงสรรรอยละ10 ของงบลงทุนโครงสราง
พื้นฐานทางถนนไวสําหรับการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน; ถาหากบริษัทเอกชนและบริษัทท่ี
เปนสมาชิกขององคกรแมขายเอกชนเชนองคกรรณรงคความปลอดภัยทางถนน (Global Road 
Safety Initiative : GRSI) และองคกรเครือขายผูวาจางเพ่ือความปลอดภัยทางถนน ( Network of 
Employers for Traffic Safety : NETS) ดําเนินการในทํานองเดียวกันสามารถชวยทําใหปริมาณ
เงินทุนโดยรวมเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว 
จากป 2563 ถึงป 2593 : ประเด็นหลักและตัวชี้วัด 
 ดวยความพยายามขององคกรระหวางประเทศและประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลสูง
สามารถรวบรวมเงินกองทุนจํานวน 2 พันลานเหรียญสหรัฐ เพื่อใชสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนภายในป 2563; บริษัทเอกชนใชจายงบประมาณของบริษัท
จํานวน 500 ลานเหรียญสหรัฐเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของบริษัท; มี
การแบงสรรงบลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศไวสําหรับปรับปรุงความปลอดภัยทาง
ถนน; ภายในป 2563 มีองคกรภาคเอกชนประมาณ 20 องคกรดําเนินงานดานความปลอดภัยทาง
ถนน 
 ภายในป 2573 และปตอๆไปประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลสูงมีเงินทุนเพียงพอ
สําหรับดําเนินกิจกรรมทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน  ดังนั้น จึงตองมุงเนนการตอบสนอง
ความตองการเงินทุนของประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า ซ่ึง
ธนาคารเพื่อการพัฒนาและองคการระหวางประเทศเปนหนวยสนับสนุนการลงทุนในประเทศ
เหลานี้; ประเทศตางๆท่ัวโลกแบงสรรรอยละ15 ของงบลงทุนโครงสรางพื้นฐานของประเทศไว
สําหรับปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน; บริษัทเอกชนเขามามีสวนรวมอยางจริงจังในการ
สนับสนุนกิจกรรมโดยใชจายงบประมาณของบริษัทจํานวน 700 ลานเหรียญสหรัฐเพื่อปรับปรุง
ความปลอดภัยทางถนน; จํานวนองคกรภาคเอกชนท่ีอุทิศตนในการปรับปรุงความปลอดภัยทาง
ถนนเพิ่มข้ึนเปนสองเทาเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนองคกรภาคเอกชนในทศวรรษกอนหนานี้ 
 ภายในป 2583 ถึงแมวาระดับเงินทุนของประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลสูงและอยูใน
ระดับปานกลางมีเพียงพอ แตประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับ
ตํ่ายังคงขาดแคลนเงินทุนเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน;  มีการแบงสรร 15% ของงบลงทุน
โครงสรางพื้นฐานของประเทศไวสําหรับปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน 
 ภายในทศวรรษตอมาท่ัวโลกมีเงินทุนเพียงพอสําหรับการดําเนินการปรับปรุงความ
ปลอดภัยทางถนน; บริษัทเอกชนใชงบประมาณของบริษัทจํานวน1.5 พันลานเหรียญสหรัฐ ในการ



ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน; มีองคกรภาคเอกชนอยางนอยท่ีสุดสององคกรท่ีอุทิศตนเพ่ือการ
ทํางานดานความปลอดภัยทางถนนในแตละประเทศ 
 
0.2 การไดรับการสนับสนุนจากระดับสูง 
เคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 การไดรับการสนับสนุนเพิ่มมากข้ึนเปนส่ิงท่ีจําเปนในการลดจํานวนอุบัติเหตุรถชนกัน; 
การพูดโนมนาวเพื่อใหไดรับการสนับสนุนเปนกระบวนการพลวัตซ่ึงประกอบดวยการใหเหตุผล 
การโนมนาวจูงใจและการใหขอมูลแกผูท่ีมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจทาง
การเมือง จุดมุงหมายของการพูดสนับสนุนคือการสรางความตระหนักและการใหความรูดานความ
ปลอดภัยทางถนนและเพื่อการไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวาง; มีความจําเปนตองสราง
ความสัมพันธระหวางบรรดาผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีดําเนินงานการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน
อยางเชน หนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชน และทําใหการดําเนินงานของแตละ
หนวยงานและองคกรมีความสอดคลองกันและเกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนใหมากท่ีสุด 
 ทุกฝายมีบทบาททั้งในการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนโดยท่ัวไปและความปลอดภัย
ในการใชรถใชถนนเพื่อทํางานเปนการเฉพาะ; จากการช้ีนําของมติของสมัชชาใหญแหง
สหประชาชาติและการโนมนาวขององคกรความรวมมือเพื่อความปลอดภัยทางถนนแหง
สหประชาชาติ (United Nations Road Safety Collaboration : UNRSC) ไดมีการกําหนดวิธีการ
ดําเนินงานรวมกันข้ึน; ผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดรับเชิญเขารวมโครงการ “การรณรงคเพื่อถนนท่ีมี
ความปลอดภัย” (Make Road Safe Campaign) และการจัดการประชุมท่ีไดรับความสนใจจาก
สาธารณชนอยางกวางขวาง; ผูบริหารระดับสูงของบริษัทมีสวนรวมในการปรับปรุงความปลอดภัย
ทางถนนอยางแข็งขัน; ผูบริหารระดับสูงภาครัฐใหการสนับสนุนโครงการ Clinton Global 
Initiative; บริษัทเอกชนบูรณาการความปลอดภัยทางถนเขากับแผนคมนาคมขนสงของบริษัท; การ
สรางตราสินคา (Branding) สามารถดําเนินการควบคูไปกับพันธกิจเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
จากป 2563 ถึงป 2593 : สาระสําคัญและตัวชี้วัด 
 การประชุมระดับรัฐมนตรีวาดวยความปลอดภัยทางถนนท่ีจะจัดข้ึนในป 2558 ทําใหเกิด
แรงผลักดันและแนวความคิดใหมๆและการระดมความรวมมืออยางกวางขวาง; ภายในป 2563 
ประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลสูงจัดลําดับความสําคัญของปญหาความปลอดภัยทางถนนและ
มีองคกรระดับประเทศรับผิดชอบการปรับปรุงแกไขปญหา; บรรดาผูนํารัฐบาลและผูบริหาร
ระดับสูงเขามามีสวนรวมโดยตรงดวยตนเอง 
 บริษัทเอกชนท่ีเขารวมดําเนินการมีจํานวนมากข้ึน; บริษัทเหลานี้ไดเขาเปนสวนหนึ่งของ
กลุมผูเรียกรองท่ีมีพลังเพื่อใหมีการดําเนินงานปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน; การรายงานอยาง
สมํ่าเสมอของเลขาธิการสหประชาชาติทําใหทุกภาคสวนยังคงยึดม่ันในพันธกิจและมีการดําเนิน



กิจกรรมอยางตอเนื่อง; เม่ือถึงชวงเวลาท่ีกําหนดมีบริษัทขนาดใหญ 200 บริษัทดําเนินกิจกรรมความ
ปลอดภัยทางถนนสอดคลองกับขอเสนอแนะของ UNRSC ในขณะท่ีประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอ
บุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่าใหการสนับสนุนการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน 
 เม่ือเวลาหลายปผานไป ประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาความปลอดภัยทางถนน; ภายในป 2593 บริษัทขนาดใหญ และบริษัทท่ีมี
รายช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือบริษัทท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคงที่สุดในโลก ของ Fortune 500 
ท้ังหมดดําเนินกิจกรรมรวมกับ UNRSC เพื่อปองกันการเสียชีวิตบนทองถนน 
 
0.3 การตระหนักในความเส่ียง 
เคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 เพื่อเปนการแกไขสภาวะวิกฤตดานความปลอดภัยทางถนน ไดมีการจัดทํามาตรฐานสากล 
ISO 39001 เพื่อระบุปจจัยเส่ียงหลักและเพื่อใหคําแนะนําในการสงเสริมความปลอดภัยทางถนน; 
ปจจัยหลักท่ีเช่ือมโยงกับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานนั้นเปนท่ีทราบ
กันดี แตยังไมมีความเขาใจอยางชัดเจนตอความสําคัญเชิงสัมพัทธของปจจัยหลักดังกลาว; 
บริษัทเอกชนมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการมาตรฐานสากล ISO 39001 และกําหนดความเส่ียง
รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมในการจัดมหกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนเพ่ือทําให
สาธารณชนเกิดความตระหนักในความเส่ียง  อยางเชน การจัดมหกรรม “สัปดาหความปลอดภัยท่ัว
โลก” (Global Safety Week) ในป2554,2558 และป 2561 
จากป 2563 ถึงป 2593 : สาระสําคัญและตัวชี้วัด 

ภายในป2563 บริษัทเอกชนสามารถจัดมหกรรมสัปดาหความปลอดภัยทางถนนเปน
ผลสําเร็จไดอยางตอเนื่องเปนประจํา; จากการประสานงานท่ัวโลกทําใหงานสัปดาหความปลอดภัย
ทางถนนกลายเปนสัญญลักษณแหงพันธมิตรดานความปลอดภัยทางถนนของบริษัทเอกชน; 
ประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลสูงยอมรับวาการกําหนดปจจัยความเส่ียงเปนสวนประกอบท่ี
สําคัญของการบริหารจัดการการคมนาคมขนสงท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจ อยางไรก็ตามชุด
ขอมูลท่ีมีอยูยังมีความแตกตางกันและไมสามารถท่ีจะนําไปวิเคราะหความเส่ียงเชิงสัมพัทธได 
เพราะฉะน้ัน จึงจําเปนตองใชความพยายามเปนพิเศษในการกําหนดความเส่ียงและการแกไขปญหา
ท่ีเกิดจากความจําเปนท่ีตองสัมผัสกับความเส่ียง; มีการรณรงคเพื่อใหความรูและสรางความ
ตระหนักในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่าภายในป 2573; 
ภายในป 2583 ปจจัยความเส่ียงหลักเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย แตการรณรงคเพื่อสรางความ
ตระหนักยังจําเปนตองดําเนินการในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับตํ่า; และอีก
ทศวรรษตอมาปจจัยความเส่ียงหลักเปนท่ีรูจักอยางดีท่ัวโลก 

 



0.4 แนวทางการดําเนินงานสําหรับประเทศและบริษัทตางๆ 
เคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 แนวทางการดําเนินงานชวยทําใหเช่ือม่ันไดวาองคกรท่ีเกี่ยวของท้ังหลายไมวาจะเปน
ภาครัฐหรือเอกชนลงมือดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสานสอดคลองกัน; การแลกเปล่ียน
วิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดหรือวิธีดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จระหวางประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอ
บุคคลสูงรวมถึงการถายทอดวิธีปฏิบัติดังกลาวไปสูประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับ
ปานกลางและระดับตํ่าเปนอีกหนทางหนึ่งท่ีชวยใหมีการดําเนินอยางตอเนื่องแตท้ังนี้ตองคํานึงถึง
บริบทเฉพาะถ่ินของประเทศท่ีรับการถายทอดดวย 
 รูปแบบตัวอยางซ่ึงเปนประโยชนนั้นมีอยูแลวในระดับภูมิภาคอยางเชนในยุโรป “สภา
ความปลอดภัยดานการขนสงแหงยุโรป”( European Transport Safety Council : ETSC) ไดจัดทํา
ขอเสนอแนะสําหรับประเทศตางๆ และสําหรับบริษัทเอกชนผานโครงการที่เรียกวา “การปองกัน
อุบัติเหตุทางถนนและการบาดเจ็บเพื่อความปลอดภัยของลูกจาง” (Preventing Road Accidents and 
Injuries for Safety of Employer :PRAISE); นอกจากนั้นในสหภาพยุโรปยังมีกฎบัตรความปลอดภัย
ทางถนน (Road Safety Charter) อยางไรก็ตามเนื่องจากความจํากัดของขอบเขตทําใหกฎบัตร
ดังกลาวเปนเหมือนกลไกกระตุนหรือแรงจูงใจใหมีการยอมรับพันธกิจมากกวาเปนคําแนะนําใน
การดําเนินงาน 
 ในระดับประเทศมีหลายองคกรท่ีมีความกระตือรือรนท่ีจะแจกจายเอกสารการวิจัยและ
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน ตัวอยางเชน “องคกรการกุศล BRAKE” ในสหราชอาณาจักร หรือ  
“หนวยปฏิบัติการวิจัยการขนสง” (Transport Research Laboratory : TRL) นอกจากนี้การดําเนิน
โครงการมาตรฐานสากล ISO 39001 เปนแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการใหขอมูลและคําแนะนําท่ี
เกี่ยวของแกบริษัทเอกชนอีกทางหนึ่ง 
จากป 2563 ถึง ป 2593 : สาระสําคัญและตัวชี้วัด 
 ภายในป 2563 ประเทศท่ีมีรายไดเฉล่ียตอบุคคลสูงประสบความสําเร็จในการจัดทําคูมือ
และแผนความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเพื่อทํางาน ตัวอยางเชน สถาบันความปลอดภัยทาง
ถนนและอาชีวอนามัยแหงชาติ (National Institute for Vocational Safety and Health) และองคการ
ความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวงแหงชาติ (National Highway Traffic Safety Agency) .ใน
สหรัฐอเมริการไดจัดทําคูมือดังกลาวแลวเสร็จ; กลุมพันธมิตรภาคเอกชนอยางเชน “เครือขาย
นายจางเพื่อความปลอดภัยในการจราจร” (Network of Employers for Traffic Safety) มีขีด
ความสามารถในการพัฒนาคูมือความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเพื่อทํางานสําหรับใชใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆท่ัวโลก; อยางไรก็ตาม ยังมีความจําเปนตองขยายความรวมมือเพื่อ
จัดทําคูมือดังกลาวสําหรับประเทศในทวีปยุโรป; ภายในป 2583 ประเทศท่ีมีรายไดเฉล่ียตอบุคคล



อยูในระดับปานกลางและระดับตํ่าจัดทําคูมือและแผนความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเพื่อ
ทํางานและนําไปประยุกตใชเต็มรูปแบบภายในป 2593 
 
0.5 คุณภาพของขอมูล 
เคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 ตราบถึงปจจุบันยังไมมีคําจํากัดความท่ีสมบูรณของคําวา “อุบัติเหตุทางถนนท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับการทํางาน” ดังนั้น มีไมกี่ประเทศท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บไมรายแรงถึงข้ันเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนในระหวางการใชรถใชถนนเพื่อทํางาน การรวบรวมและการจัดเก็บขอมูลท่ี
เกี่ยวของดังกลาวเปนเร่ืองท่ีมีความซับซอนเนื่องจากบรรดาตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของกระจายอยูในระบบ
ขอมูลของหนวยงานตางๆของรัฐ ตัวอยางเชน ในหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการคมนาคม
และขนสง; ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย; การบังคับใชกฎหมาย; การประกันสังคมหรือการจาย
คาชดเชยใหแกลูกจาง เปนตน ยิ่งกวานั้นมีบางประเทศเรียบเรียงหรือแปลขอมูลในระดับประเทศใน
ขณะท่ีหลายประเทศอื่นๆดําเนินการในระดับภูมิภาคหรือระดับจังหวัด อยางไรก็ตามยังมีความ
จําเปนตองมีระบบการเก็บขอมูลท่ีดีกวานี้เพื่อใชในการระบุความตองการ ช้ีนําความพยายามในการ
ดําเนินงาน ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน และประเมินนโยบายและการบังคับใชกฎหมาย 
 มีการกระตุนใหประเทศตางๆยอมรับและใชระบบการวิเคราะหอุบัติเหตุทางถนนท่ีเปน
แบบมาตรฐานโดยการกําหนดขอมูลหลักท่ีสามารถใชประโยชนรวมกันไดและการกําหนดตัวช้ีวัด
ท่ีเกี่ยวของ ตัวอยางเชน การยอมรับระยะเวลามาตรฐานของกรณีการเสียชีวิตใน 30 วันหลังจาก
ประสบอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน 
 นอกจากนี้ ยังไดกระตุนใหรวมเอาขอมูล”เจตนารมณของการเดินทาง”  ไวในขอมูล
อุบัติเหตุทางถนนในระดับประเทศดวยเพื่อใหม่ันใจวาผูประสบอุบัติเหตุทางถนนเปนผูท่ีอยูใน
ระหวางการทํางานการงานในขณะท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือกําลังเดินทางไปหรือกลับจากการทํางาน 
ยิ่งกวานั้นประเด็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานการงานจะตองไดรับ
การยอมรับวาเปนสวนหน่ึงของยอดจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ัวโลก และไดรับการ
ผนวกเขากับระบบระหัสโรคICD-11;ICD หรือ International Classification of Diseases เปนเกณฑ
มาตรฐานระดับโลกที่กําหนดขึ้นสําหรับการรายงานและการจําแนกทางสถิติระหวางประเทศของ
โรคและสาเหตุภายนอกของการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ;  การรวบรวมขอมูลในลักษณะดังกลาว
ทําใหไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนและสามารถใชเปรียบเทียบระหวางประเทศตางๆได 
 ดวยการแนะนําขององคการอนามัยโลกในฐานะท่ีเปนองคกรนําทําใหเกิดการพัฒนาและ
สรางระบบการวิเคราะหอุบัติเหตุทางถนนและระบบการติดตามในระดับประเทศภายใตการกํากับ
ดูแลของหนวยงานดานสุขภาพอนามัย แรงงาน และดานการจายเงินชดเชยคนงาน; สําหรับประเทศ
ท่ีมีรายไดเฉล่ียตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า การสรางระบบดังกลาวจําเปนตอง



ไดรับการสนับสนุนดานวิชาการและเงินทุนจากองคการระหวางประเทศเพื่อเพิ่มพูนขีด
ความสามารถใหทัดเทียบกับประเทศท่ีมีรายไดเฉล่ียตอบุคคลสูง 
 ฝายตางๆท่ีรับผิดชอบจําเปนตองประสานการเช่ือมโยงของระบบตางๆเพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพของแตละระบบตัวอยางเชน ขณะท่ีระบบขอมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนอาจมีขอมูล
นายละเอียดของสภาวะหรือภาวการณท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนและขอมูลเกี่ยวกับปจจัยเส่ียง 
ในขณะเดียวกันระบบขอมูลเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของผูประกอบอาชีพ
และการรักษาอนามัยอาจมีขอมูลในรายละเอียดมากกวาโดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของ
การจางงานอยางเชน  อาชีพ ประเภทของอุตสาหกรรมท่ีทําและช่ัวโมงการทํางานเปนตน 
 ในภาคเอกชน ทุกบริษัทมีระบบการบันทึกเหตุการณทุกประเภทที่เกิดข้ึนรวมถึงอุบัติเหตุ
ทางถนน; จํานวนบริษัทท่ีเขารวมกลุมศึกษาเกณฑมาตรฐานของเครือขายนายจางเพ่ือความ
ปลอดภัยในการจราจรทางถนนของลูกจางเพ่ิมมากข้ึน กลุมศึกษาดังกลาวเปนการเคล่ือนไหวเพื่อ
ชวยใหพวกเขาสามารถประเมินขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของฝูงยานพาหนะของบริษัทไดอยาง
สอดคลองกันและสามารถเปรียบเทียบกันไดระหวางบริษัท 
จากป 2563 ถึงป 2593 : สาระสําคัญและตัวชี้วัด 
 ภายในป 2563 มีความคืบหนาท่ีนาสังเกตในดานการใหคําจํากัดความ การติดตามและการ
ประเมินผลการประสบอุบัติเหตุทางถนนท่ีท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานการงาน; มีการตกลงใชคํา
จํากัดความรวมกันและรวมไวในระบบ ICD-11 และมีตัวชี้วัดความปลอดภัยซ่ึงสามารถนํามาใช
ประโยชนได; ในขณะท่ีองคการอนามัยโลกติดตามการสนับสนุนประเทศท่ีมีรายไดเฉล่ียตอบุคคล
อยูในระดับปานกลางและระดับตํ่าใหจัดเก็บขอมูลหลักตามเกณฑข้ันตํ่านั้น ไดมีการผนวกขอมูล
การประสบอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานไวในรายงานสถานภาพความปลอดภัยทาง
ถนนท่ัวโลก 
 มีการติดต้ังระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีสามารถใชขอมูลขาวสารรวมกันระหวางตํารวจและ
หนวยงานดานระบบการดูแลการบาดเจ็บข้ึนในประเทศท่ีมีรายไดเฉล่ียตอบุคคลอยูในระดับปาน
กลางและระดับตํ่า 10  ประเทศ 
 ภายในป 2573 มีการจัดเก็บขอมูลหลักดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรและการรับรองคุณภาพของ
ขอมูลในสวนท่ีเกี่ยวกับขอมูลท่ีจัดเก็บท่ัวโลก ในชวงเวลาเดียวกันนี้ประเทศท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
บุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า 25 ประเทศ จัดเก็บขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิคส; อีก
หนึ่งทศวรรษตอมาจํานวนประเทศท่ีใชระบบดังกลาวเพ่ิมข้ึนเปน 60 ประเทศและภายในป 2593 
ทุกประเทศท่ัวโลกมีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีเหมือนกัน 
 
 
 



เสาหลัก 1 – ความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 
สถานภาพและประเด็นสําคญั 
 การปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเปนภารกิจรวมของผูท่ีเกี่ยวของจากหลายองคกร โดย
ท่ีจริงแลวเร่ืองความปลอดภัยทางถนนน้ันไมไดเปนภารกิจเฉพาะของหนวยงานตํารวจและ
หนวยงานคมนาคมขนสงเทานั้น แตรวมถึงหนวยงานสาธารณสุขและสถาบันการศึกษาดวย; การ
จัดต้ังพันธมิตรเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนซ่ึงประกอบดวยหนวยงานจากหลายภาคสวน 
(Multisectorial Partnership) ภายใตการควบคุมดูแลขององคกรนํานั้น ทําใหม่ันใจไดวามีการจัดทํา
กลยุทธท่ีสอดคลองกันและมีประสิทธิภาพและนําเอากลยุทธไปดําเนินการอยางถูกตองเหมาะสม; 
การผลักดันใหเกิดผลที่ดีกวานั้น จําเปนตองกําหนดเปาประสงคระยะยาวไวเพื่อการประเมินการ
ปฏิบัติงานในระดับประเทศ และเพื่อระบุโอกาสที่เอ้ืออํานวยในการปรับปรุงดานตางๆ; ถึงแมวา
ภารกิจการแกไขปญหาความปลอดภัยทางถนนมักถูกกําหนดใหมีลักษณะเปนเหมือนกับภารกิจของ
บริษัทเอกชนก็ตาม เรายังจําเปนตองแสดงใหเห็นจริงวาการดําเนินงานปรับปรุงความปลอดภัยทาง
ถนนของบริษัทเอกชนสามารถสรางรูปแบบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจเชิงบวก (Positive Business Case) 
เปนตัวอยางสําหรับบริษัทเอกชนท้ังหลายโดยรวม 
 
1.1 องคกรนําและกลยุทธ 
เคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 องคกรนํา (Lead Agency)  ซ่ึงทําหนาท่ีเปนหนวยงานกลาง (Centralized Body )  ไดพิสูจน
ใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานความปลอดภัยทางถนนในประเทศท่ีมีรายไดตอ
บุคคลสูง;  รัฐบาลสนับสนุนใหมีการจัดต้ังองคกรนําในระดับชาติซ่ึงมีหนาท่ีความรับผิดชอบใน
การควบคุมดูแลไมเฉพาะแตยานยนตท่ีมีกฎหมายควบคุมเทานั้น  แตรวมไปถึงการควบคุมดูแล
ความเสี่ยงของลูกจางท่ีไมใชพนักงานขับรถแบบเต็มเวลาและแมกระท่ังผูท่ีทํางานอยูในภาคธุรกิจ
นอกระบบดวย องคกรนําเหลานี้มีแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนในการแกไขปญหาความ
ปลอดภัยทางถนน; องคกรนํามีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและประสานการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานภาคัฐ นอกเหนือจากนี้ยังเปนหนวยท่ีสามารถเขาถึงเงินทุนท่ีเพียงพอ
สําหรับการทํางานและเปนหนวยท่ีตองรับผิดชอบในการตัดสินใจของหนวยตอสาธารณะ 
 อีกข้ันตอนหน่ึงในทิศทางท่ีถูกตองคือการจัดต้ัง “หนวยประสานงานขามพรมแดน” (Cross 
border Agencies) เพื่อรับผิดชอบในการประสานงานท่ัวโลก หนวยงานนี้ทําหนาท่ีจัดใหมีเวทีการ
ประชุมเพื่อสรางโอกาสสําหรับการปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางองคกรตางๆ
และคิดหาวิธีการปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลและกําหนดตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวของ 
 มีการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public – Private Partnerships) เพื่อ
ปรับปรุงการถายทอดความรูดานวิชาการระหวางกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมไปถึงความ



รวมมือในการกําหนดมาตรฐานและการเก็บรวบรวมขอมูล การเชิญชวนผูบริหารบริษัทเอกชนเปน
ประธานคณะกรรมการขององคกรนําสามารถชวยใหการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและ
เอกชนบรรลุผลสําเร็จ; องคกรตางๆแสดงใหเห็นถึงการเปนผูนําในดานการปรับปรุงความปลอดภัย
ทางถนนโดยการบริหารคุณภาพของความปลอดภัยทางถนนผานทางผลิตภัณฑและบริการของ
บริษัท 
 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีประสบผลสําเร็จจําเปนตองมีการ
ประสานงานและขอตกลงรวมกันท่ัวท้ังบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการปรับปรุง
ความปลอดภัยทางถนน การทุมเทของผูบริหารระดับสูงเปนส่ิงจําเปนในการทําใหประเด็นความ
ปลอดภัยทางถนนมีลําดับความสําคัญสูงภายในบริษัทและเพ่ือใหม่ันใจไดวาลูกจางทุกคนในบริษัท
เขามามีสวนรวมเพราะเปนเร่ืองท่ีทุกคนตองรับผิดชอบรวมกัน; มีความจําเปนตองแตงต้ังตัวแทน
จากฝายบริหารเปน  “ผูประสานงานความปลอดภัยทางถนน” (Safety Coordinatior) เพื่อทําหนาท่ี
รับผิดชอบการจัดทําแผนความปลอดภัยประจําป และการทบทวนเปาหมายและประสิทธิภาพใน
การดําเนินการ; จากการที่ข้ึนตรงตอผูบริหารระดับสูงของบริษัท ผูประสานงานควรตองรับผิดชอบ
ในการจัดทํารางรายงานประจําป และเผยแพรผลการดําเนินงาน และมีอํานาจในการตัดสินใจ; ผู
ประสานงานตองรายงานใหผูบริหารระดับสูงทราบอยางตอเนื่อง;  สวนผูท่ีทําหนาท่ีเปน “ผูพิทักษ
ความปลอดภัยทางถนน” (Safety Champion) สามารถทําหนาท่ีเปนตัวเช่ือมระหวางผูบริหาร
ระดับสูงกับคณะทํางานปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนไดเปนอยางดี 
จากป 2563 ถึงป 2593 : ประเด็นหลักและตัวชี้วัด 
 มีการถายทอดความรูและการสรางความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชรถใช
ถนนเพื่อทํางานจากประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลสูงไปสูประเทศท่ีมีรายไดตอบุคคลอยูใน
ระดับปานกลางและระดับตํ่าในลักษณะคอยเปนคอยไป; ภายในป 2563 ประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริง
ตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่าไมนอยกวา 20 ประเทศจัดต้ังองคกรนําเพื่อทําหนาท่ี
ดําเนินงาน ; นอกเหนือจากนี้ภายในปเดียวกันมีบริษัทมากกวา 100,000 แหงจัดทําระบบการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนขององคกร และในปตอๆไปมีการสงเสริมโครงการสรางศักยภาพและจัดต้ัง
องคกรนําในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่าเพิ่มข้ึนเปนสอง
เทาเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนท่ีมีอยูในทศวรรษท่ีผานมา; ภายในป 2583 มีการจัดต้ังองคกรนําใน 
60 ประเทศ; ภายในป 2593 ประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า
มีโครงการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  และมีการจัดต้ังองคกรนําในทุกประเทศท่ัวโลก ;  
บริษัทเอกชนเกือบท้ังหมดจัดทําระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของบริษัทภายในป 
2593 
 
 



1.2 กลยุทธ 
เคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 วิธีการดําเนินงานเชิงพหุวิทยาการท่ีใชแบบจําลองการดําเนินงานแบบครบวงจรเปนฐาน
เชน วิธี “แฮดดัน แมทริกซ” (Haddon Matrix) เปนวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับการนําไปใชในการ
สรางความรวมมือและการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนในระยะยาว; องคกรนํา (ซ่ึงไดกลาวถึง
แลว) มีบทบาทสําคัญในการจัดทําแผนการทํางานหลักและติดตามตรวจสอบระบบเก็บรวบรวม
ขอมูลและความคืบหนาในการดําเนินงาน นอกจากน้ีองคกรนํายังตองบูรณาการประเด็นความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนนเพื่อประกอบอาชีพเขากับการวางแผนงานและการดําเนินงานของ
องคกรใหสําเร็จเพราะวาพนักงานทุกคนเปนกลุมผูใชรถใชถนนท่ีมีความสําคัญกลุมหนึ่ง; 
จําเปนตองกําหนดวิธีปฏิบัติท่ีเปนสากลสําหรับใชในการพัฒนากลยุทธรวมและโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการระดมเงินทุนและทรัพยากรรวมถึงใชในการกําหนดเปาประสงคและเปาหมาย; ใน
บริษัทเอกชนมีผูเช่ียวชาญดานความปลอดภัยทางถนนคอยใหคําแนะนําในการนําวิธีปฏิบัติที่ดีท่ีสุด
มาประยุกตใชเปนแบบอยางในการดําเนินการใหบังเกิดผล; กลยุทธรวมในท่ีนี้หมายถึงการรวม
ทรัพยากรตางๆท้ังของภาคัฐและเอกชนเขาดวยกันเพื่อชวยใหสามารถระบุไดชัดเจนถึงสวนท่ีขาด
หายหรือไมเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน เพื่อใชกําหนดลําดับความสําคัญ และการวางแผน 
จากป2563 ถึงป 2593 : ประเด็นหลักและตัวชี้วัด 
 ภายในป 2563 มีการกําหนดวิธีปฏิบัติหรือกระบวนการไวเปนท่ีเรียบรอยเพ่ือทําใหม่ันใจ
วาทุกฝายยังคงยึดม่ันในความคิดริเร่ิมและพันธกรณีซ่ึงเปนผลจากการประชุมทศวรรษแหงความ
ปลอดภัยทางถนน; การสนับสนุนจากบริษัทเอกชนในการสรางขีดความสามารถและการจัดทํา
โครงการสาธิตเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี; องคการระหวางประเทศทุกองคกรยอมรับหรือกําลัง
ยอมรับวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการบริหารจัดการฝูงยานพาหนะ; ในทศวรรษตอไปท้ังองคกรภาครัฐ
และเอกชนลงมือจัดทําแผนความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเพื่อประกอบภารกิจในประเทศที่มี
รายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า 
 ภายในป 2593 ประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่ามีขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนดวยตัวเอง ในขณะเดียวกันบริษัทเอกชน
ลงมือพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนนและแตงต้ังผู
ประสานงานดานความปลอดภัย; ภายในป 2593 ทุกบริษัทแตงต้ัง “ผูพิทักษความปลอดภัยทาง
ถนน”ประจําบริษัท 
 
 
 
 



1.3 เปาหมายระยะยาว 
เคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 ท้ังภาครัฐและเอกชนเห็นชอบแผนงานท่ีมีความมุงม่ัน และกําหนดเปาหมายเชิงรุกโดยการ
ใชการเทียบวัดแบบแมทริกซหรือตัวช้ีวัดมาตรฐาน พรอมท้ังกําหนดกระบวนการติดตามและ
ประเมินผล; องคกรภาครัฐแสดงออกถึงความเต็มใจในการทํางานรวมกับบริษัทเอกชนในทุกดาน; 
ภาครัฐและภาคเอกชนนําระบบจัดเก็บขอมูลมาใชหรือปรับปรุงระบบดังกลาว; บรรดา
บริษัทเอกชนประสานความพยายามโดยการเขารวมกับองคการระหวางประเทศท่ีดําเนินงานดาน
ความปลอดภัยทางถนนและพัฒนาเครือขายพันธมิตร; มีการระดมเงินทุนเพิ่มเติมและการสนับสนุน
การถายทอดความรู; โดยอาศัยระบบมาตรฐาน ISO39001 และระบบการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนอ่ืนๆเปนฐานทําใหบริษัทเอกชนมีเคร่ืองมือในการแกไขปญหาความปลอดภัยใน
การใชรถใชถนนเพื่อทํางาน 
จากป 2563 ถึงป 2593 : ประเด็นหลักและตัวชี้วัด 
 ประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลสูงถายทอดความรูและการสรางความตระหนักในดาน
ความปลอดภัยทางถนนสูประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า; 
ผลจากการดําเนินการดังกลาวทําใหประเทศท่ีมีรายไดตอบุคคลอยูในระดับปานกลางไดรับการ
พัฒนาขีดความสามารถภายในป 2583 ซ่ึงสามารถนําไปใชในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคล
อยูในระดับตํ่าภายในทศวรรษตอไป; .ในขณะท่ีจํานวนประเทศท่ีดําเนินโครงการมาตรฐาน 
ISO39001 กําลังเพิ่มมากข้ึนทําใหบริษัทตางๆนิยมใชระบบการตรวจสอบและการประเมินโดย
บุคคลภายนอกองคกรกันอยางกวางขวาง; มีบริษัทประมาณ 100,000 บริษัทดําเนินโครงการ
มาตรฐาน ISO39001 และไดรับการรับรอง ISO; ภายในป 2593 บริษัทท้ังหมดยอมรับและปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน ISO 
 
1.4 กรณีศึกษาธุรกิจ (Business Case) 
เคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 กรณีศึกษาธุรกิจชวยใหบริษัทมีกรอบหรือเคาโครงท่ีสมเหตุสมผลสําหรับใชวิเคราะห
ผลกระทบโดยรวมของความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเพื่อทํางานในแงของตนทุนและกําไร
รวมถึงในแงของการปฏิบัติตามกฎหมายและภาพลักษณของบริษัท กรณีศึกษาธุรกิจสามารถแสดง
ใหเห็นวาการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนมีผลในเชิงบวกตอบริษัทโดยรวม ตัวอยางเชน
สามารถลดจํานวนวันทํางานท่ีตองสูญเสียไปหรือสามารถลดตนทุนการดําเนินงานการขนสงอีกท้ัง
ยังชวยใหบริษัทสามารถระบุถึงทรัพยากรที่จําเปนตองใชไวในกระบวนการจัดทํางบประมาณหลัก
ประจําปหรืองบประมาณกลางป นอกจากนี้กรณีศึกษาธุรกิจยังชวยเสริมสรางวัฒนธรรมดานความ
ปลอดภัยเชิงบวกภายในบริษัทโดยการเชิญชวนใหผูบริหารระดับสูงและพนักงานบริษัทเขามามี



สวนรวม; องคกรภาคเอกชนอยางเชนองคกรเครือขายนายจางเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
(Network of Employers for Traffic Safety : NETS) จัดทําแบบจําลองกรณีศึกษาธุรกิจโดยพิจารณา
ถึงตนทุนหรือคาใชจายท่ีเกิดจากการประสบอุบัติเหตุทางถนนในขณะทํางาน  ตัวอยางเชน 
คาใชจายท่ีเกิดจากทรัพยสินท่ีเสียหายเน่ืองจากอุบัติเหตุทางถนน การสูญเสียรายไดจากการขาย
สินคา ผลกระทบตอภาพลักษณตรายี่หอ ตนทุนทรัพยากรมนุษยเปนตน; ทุกบริษัทสามารถนํา
แบบจําลองดังกลาวไปดัดแปลงและประยุกตใชได;  นอกจากน้ีแบบจําลองดังกลาวสามารถ
นําไปใชเปนเกณฑหรือฐานในการเปรียบเทียบและใชในการกําหนดวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดหรือแบบ
ตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จ 
จากป2563 ถึงป 2593 : ประเด็นหลักและตัวชี้วัด 
 ภายในป 2563 องคกรเอกชนจัดทํากรณีศึกษาธุรกิจแลวเสร็จและกําลังดําเนินการเผยแพร
พรอมกับสนับสนุนใหมีการนําไปใชอยางแพรหลาย; มีการนํามาตรการทางการเงินมาใชเพื่อทําให
เกิดความม่ันใจวากรณีศึกษาธุรกิจสามารถนําเสนอในรูปแบบจําลองท่ีเหมาะสมและทันการ; 
บริษัทเอกชนเห็นผลตอบแทนเชิงบวกจากการเขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงความปลอดภัยทาง
ถนน; ประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า คอยๆรับและนํา
กรณีศึกษาธุรกิจไปใชภายในทศวรรษหนา; บริษัทระดับโลกใหความม่ันใจวาจะนํากรณีศึกษาธุรกิจ
ไปใชในบริษัทสาขาของตนและใชในสัญญาจางกับบริษัทขนสงสินคาคูสัญญา; มีการเผยแพร
กรณีศึกษาธุรกิจไปท่ัวโลก; ภายในป 2583 ประเทศท่ีมีรายไดตอบุคคลอยูในระดับปานกลางนํา
แบบจําลองกรณีศึกษาธุรกิจท่ีจัดทําข้ึนเม่ือหลายปกอนไปใชกันอยางกวางขวาง; ประโยชนเชิงบวก
ท่ีไดรับจากปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนกระตุนใหบริษัทเอกชนสานตอความพยายาม;  ภายใน
ป 2593 ทุกบริษัทท่ัวโลกจัดทํากรณีศึกษาธุรกิจ; ผลประโยชนโดยรวมของการปรับปรุงความ
ปลอดภัยทางถนนที่เกิดข้ึนกับกิจการธุรกิจของบริษัทปรากฎใหเห็นอยางชัดเจน ตัวอยางเชน
สูญเสียวันทํางานนอยลง คาใชจายการประกันภัยลดลงมากและมีการปรับปรุงมาตรการอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของใหดียิ่งข้ึน 
 
1.5 มาตรฐานความปลอดภัยดานการขนสง 
เคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 ผูปฏิบัติงานในภาคการขนสงมีความเส่ียงตออุบัติเหตุทางถนนคอนขางสูง การยอมรับและ
นําเอามาตรฐานและวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไปใชในการพัฒนาถนน การบํารุงรักษา และการบริหาร
จัดการการจราจรสามารถชวยปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนไดมาก; จําเปนตองปรับเปล่ียน
กฎระเบียบการขนสงสรางความม่ันใจวาบริษัทขนสงดําเนินกิจการโดยใชพนักงานท่ีขับรถดวย
ความปลอดภัยบนถนนท่ีมีความปลอดภัย; บริษัทมีความหวงใยตอความปลอดภัยของพนักงาน
เหนือความหวงใยตอดานอ่ืนๆไมวาจะเปนสภาวะเศรษฐกิจหรือการคาขาย; เพื่อใหบริษัทขนสง



คํานึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน จําเปนตองผนวกบทบัญญัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
พนักงานเขากับกฎขอบังคับการขนสงท่ีมีอยูแลวเปนการเพิ่มเติม 
 ตามการรายงานขององคการแรงงานระหวางประเทศระบุวาสาเหตุสําคัญของอุบัติเหตุทาง
ถนนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานคือ ความเม่ือยลาหรือความออนเพลียของพนักงานขับ; ความชํานาญ
เฉพาะตัวไมเพียงพอ; วิธีการจัดเก็บสินคาใสตูคอนเทนเนอรและการจัดวางบนรถบรรทุกเชิง
พาณิชยไมไดมาตรฐานและปญหาเกี่ยวกับการขับรถบรทุกสินคาขามพรมแดน สาเหตุท่ีไดระบุไว
ดังกลาวแตละสาเหตุควรตองไดรับการแกไขอยางเหมาะสม 
 ความเมื่อยลาเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาความปลอดภัยทางถนนท่ีผูประกอบการในภาค
การขนสงกําลังเผชิญอยูในปจจุบัน ส่ิงท่ีเปนอันตรายท่ีสุดท่ีผูขับข่ียานพาหนะตองเผชิญคือ การ
เผลอหลับขณะกําลังขับข่ียานพาหนะ  ความเมื่อยลายังทําใหเกิดการตัดสินใจผิดพลาดและทําให
เวลาปฏิกิริยาตอบสนองชาลงและความต่ืนตัวลดลง ความเมื่อยลาไมไดเปนประเด็นปญหาเฉพาะ
ดานอุตสาหกรรมเทานั้น แตยังเปนประเด็นปญหาในดานการประกอบอาชีพดวย ความเม่ือยลาเปน
ปญหาสําหรับผูขับข่ียานพาหนะเชิงพาณิชยทุกคนและสําหรับคนทํางานท่ีตองเดินทางไปและกลับ 
ถึงแมวาความเม่ือยลาเปนเร่ืองท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงได แตเราสามารถนํากลยุทธการปองกันมา
ดําเนินการใหเกิดผลได; แทจริงแลวในการขับข่ียานพาหนะกะกลางคืนถามีการบริหารจัดการอยาง
ถูกตองแลวจะไมนําไปสูการเกิดความเม่ือยลาของพนักงานขับรถ 
 การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบเกี่ยวกับชวงเวลาทํางานให
เหมาะสมข้ึนมีสวนชวยในการแกไขปญหาความเม่ือยลาของพนักงานขับรถไดมาก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการจํากัดหรือปรับลดช่ัวโมงการทํางานท่ีมากเกินไปและช่ัวโมงการทํางานนอกเหนือเวลาปกติ 
และการใหสิทธิพนักงานขับรถหยุดพักหลังจากขับข่ียานพาหนะเปนเวลาติดตอกันครบตามจํานวน
ช่ัวโมงท่ีกําหนด ดังนั้น การปรับปรุงแกไขช่ัวโมงการทํางานและระยะเวลาในการขับข่ียานพาหนะ
อยางตอเนื่องจําเปนตองกระทําโดยกฎระเบียบฉบับเดียวกัน 
 การเพิ่มพูนความรูและการยกระดับความชํานาญของพนักงานขับรถสามรถนําไปสูการ
ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนใหบังเกิดผลไดอยางแนนอน; ในหลายประเทศไดกําหนดระดับ
ของคุณสมบัติของพนักงานขับรถยนตไวตํ่าเกินไป; คาดวาอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนหลายคร้ังมี
สาเหตุมาจากวิธีการจัดเก็บสินคาใสตูคอนเทนเนอรและการจัดวางบนรถบรรทุกเชิงพาณิชยไมดีพอ 
 นอกจากนี้พนักงานขับรถขนสงสินคาระหวางประเทศตองเผชิญกับปญหาอีกประการหนึ่ง
คือ ความเครียด และการพบอุปสรรคเก่ียวกับการขามพรมแดน; ระยะเวลาท่ีตองรอในการขาม
พรมแดนอาจจะยาวนานและนารําคาญโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยู
ในระดับปานกลางและระดับตํ่า; การที่ตองรอทําใหเกิดความเครียดและความออนลาซ่ึงอาจทําใหมี
ความเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มข้ึน 



 การยอมรับและนําเอากฎระเบียบระหวางประเทศในดานตางๆดังตอไปนี้ไปใชสามารถ
ชวยในการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนไดเปนอยางมาก 

 ช่ัวโมงการทํางาน ระยะเวลาของการขับรถ และการหยุดพักในระหวางขับรถขนสง
สินคา 

 การฝกอบรม/การฝกอบรมเพิ่มเติม และการออกใบรับรองสําหรับพนักงานขับรถ
ระดับมืออาชีพ 

 มาตรฐานดานสุขภาพอนามัยของพนักงานขับรถ 
 การสรางความม่ันใจวาสินคาท่ีขนสงทางถนนไมกอใหเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ 
 การบรรจุสินคาใสตูคอนเทนเนอร 
 พื้นท่ีสําหรับจอดรถและจุดพักริมทางสําหรับพนักงานขับรถระดับมืออาชีพ 
 ส่ิงอํานวยความสะดวกและขั้นตอนปฏิบัติในการขามพรมแดนสําหรับพนักงานขับรถ

ขามพรมแดน 
 
จากป 2563 ถึงป 2593 : ประเด็นหลักและตัวชี้วัด 
 ภายในป 2563 มีการยอมรับกฎหมายท่ีเหมาะสมของประเทศเก่ียวกับระยะเวลาการทํางาน 
การฝกอบรมพนักงานขับรถ การออกใบอนุญาตขับรถ มาตรฐานดานสุขภาพ การสรางความม่ันใจ
ความปลอดภัยของการขนสงสินคาและการบรรจุสินคา รวมไปถึงกลไกในการบังคับใช; จํานวน
ประเทศสมาชิกองคการหสประชาชาติมากกวารอยละ 50 ออกขอกําหนดทางกฎหมายในดานตางๆ
ดังกลาว; นอกเหนือจากนี้จํานวนประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติมากกวารอยละ 50 ลงนาม
ในขอตกลงระหวางประเทศ; จํานวนนายจางในภาคธุรกิจการขนสงทางถนนมากกวาคร่ึงหนึ่งจัดทํา
โครงการฝกอบรม; จํานวนพนักงานขับรถระดับมืออาชีพในประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ
มากกวาคร่ึงหนึ่งไดรับการฝกอบรมอยางเพียงพอ 
 ในทศวรรษตอมามีการบังคับใชกฎหมายของประเทศท่ีเหมาะสมในประเทศสมาชิกองคกร
สหประชาชาติมากกวารอยละ 80 และจํานวนประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติเกินกวารอยละ 
80 ปฏิบัติตามขอตกลงระหวางประเทศ ยิ่งกวานั้นกวารอยละ 80 ของนายจางในภาคธุรกิจการ
ขนสงมีนโยบายในฝกอบรมพนักงานขับรถและกวารอยละ 80 ของพนักงานขับรถระดับมืออาชีพ
ผานหลักสูตรการฝกอบรม 
 
 
 
 



เสาหลัก 2 – ถนนและระบบการขนสงท่ีมีความปลอดภยัมากขึ้น 
สถานภาพและประเด็นสําคัญ 
 การบูรณาการประเด็นความปลอดภัยเขากับการออกแบบถนนโดยการปรับปรุงรูปแบบ
และคุณภาพของโครงสรางพื้นฐานใหเปนประโยชนตอผูใชรถใชถนนโดยรวมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมผูใชรถใชถนนท่ีมีความลอแหลมท่ีสุด; โอกาสที่เหมาะสมในการเพ่ิมความปลอดภัยปรากฎอยู
ในข้ันตอนการวางแผน การออกแบบการกอสราง การใชและการบํารุงรักษาองคประกอบของถนน; 
จําเปนตองประเมินผลโครงการขายถนนท่ีมีอยูเดิม เพื่อระบุจุดและเสนทางอันตราย 
 
2.1 การวางแผนการกอสรางถนน 
เคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 การบูรณาการความปลอดภัยทางถนนเขากับการออกแบบถนนเปนปฏิบัติการจําเพาะเพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยใหกับผูใชรถใชถนนมากข้ึน; เพื่อการบรรลุเปาหมายดังกลาวนี้ จําเปนตองแบง
สัดสวนงบประมาณโครงการกอสรางโครงสรางพื่นฐานทางถนนทั้งหมดอยางนอยรอยละ 10 ไว
สําหรับดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน บริษัทเอกชนและแหลงบริจาคเงินสาธารณะ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสหภาพยุโรปและธนาคารโลก ซ่ึงเปนผูลงทุนในดานโครงสรางพื้นฐานเรียกรอง
ใหมีการบูรณาการความปลอดภัยเขากับโครงการโครงสรางพื้นฐานทุกโครงการ การจัดทําระบบ
มาตรฐานสากลในการจัดกลุมและประเภทโครงสรางพื้นฐานข้ึนมาหรือการนํามาตรฐาน ISOมาใช
เปนอีกหนทางหนึ่งท่ีชวยใหผูใชรถใชถนนม่ันใจวาถนนท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีจะกอสรางใน
อนาคตมีความปลอดภัยมากข้ึน; ประเทศตางๆตองปฏิบัติตามขอตกลงหรือสัญญาท่ีมีอยู 
 หนวยงานภาครัฐระบุจุดและเสนทางอันตราย; มีการวางแผนดําเนินการสรางโครงขาย
ถนนท่ีมีอยูข้ึนใหมแบบคอยเปนคอยไป เพื่อใหมีความปลอดภัยมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อเพิ่ม
ทัศนวิสัยและสรางทางแยกท่ีปลอดภัย มาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนใหมสงเสริมใหมีการแบงแยกพื้นท่ี
ถนนสําหรับผูใชรถใชถนนสวนใหญซ่ึงมีความลอแหลมหรือความเส่ียงสูงเชนคนเดินเทาและผูขับ
ขี่รถจักรยานยนตใหหางจากผูใชรถใชถนนประเภทอื่น ท้ังนี้เพื่อปองกันอันตรายใหกับผูใชรถใช
ถนนประเทภท่ีมีความลอแหลมสูงกวา; อัตราการเสียชีวิตและการไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของ
ผูใชรถใชถนนประเภทที่มีความลอแหลมสูงไมมีความสมดุลยกับหรือสูงกวาผูใชรถใชถนน
ประเภทอ่ืน ความไมสมดุลยดังกลาวนี้เปนจริงและเห็นไดชัดเจนโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศท่ีมี
รายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า เนื่องจากในประเทศเหลานี้มีประเภท
ของผูใชรถใชถนนหลากหลายกวา มีปริมาณการจราจรที่คับค่ังกวา และไมมีการแบงแยกพื้นที่ถนน
เปนการเฉพาะสําหรับผูใชรถใชถนนบางประเภท  

ภาคสวนวิศวกรรมทางหลวงและภาคสวนพัฒนาเมืองตองไมลืมประเด็นความปลอดภัย
ของผูใชรถใชถนนในขณะท่ีดําเนินการเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานทางถนน  และมีความ



กระตือรือรนในการลดจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากยิ่งข้ึน; เม่ือตองการออกแบบถนน
ตองคํานึงถึงประเด็นความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ พรอมท้ังผนวกหลักการออกแบบท่ีดีต้ังแตเร่ิมลง
มือออกแบบจะสามารถชวยทําใหการออกแบบมีประสิทธิภาพมาข้ึนในระยะยาว; เพื่อใหบรรลุ
เปาประสงคดังกลาว มหาวิทยาลัยตางๆ ควรบรรจุกิจกรรมการฝกอบรมดานความปลอดภัยทาง
ถนน การตรวจสอบความปลอดภัยของถนนและการดูงานไวในหลักสูตรวิศวกรรมการทางหลวง; 
ประการสุดทายคือ เม่ือไหรก็ตามหากเปนไปไดนายจางกระตุนใหลูกจางวางแผนการเดินทาง โดย
เลือกระบบการขนสงสาธารณท่ียั่งยืนหรือใชวิธีการเตรียมการทํางานทางเลือก เชน การเลือกใช
รูปแบบการทํางานท่ีบานแทนการทํางานท่ีสํานักงาน (Telecommuting); ช่ัวโมงการทํางานท่ี
ยืดหยุน; การประชุมทางไกล และการประชุมทางไกลผานจอภาพ หรือเลือกใชเสนทางท่ีปลอดภัย
ท่ีสุดในกรณีท่ีไมมีทางเลือกอ่ืนนอกจากการขนสงทางบกเทานั้น  
จากป 2563 : ประเด็นหลักและตัวชี้วัด 
 ภายในป 2563 มีการรวบรวมประเด็นความปลอดภัยทางถนนเขาเปนสวนประกอบท่ีสําคัญ
ในการวางผังเมือง; แหลงบริจาคเงินทุนกําหนดใหประเด็นความปลอดภัยทางถนนเปนเง่ือนไข
สําหรับโครงการถนนท่ีใหการสนับสนุน; ในการวางแผนการกอสรางถนนควรสงเสริมใหมีการ
แบงแยกพื้นท่ีถนนสําหรับผูใชรถใชถนนประเภทตางๆ การปรับปรุงพื้นท่ีริมถนน การกอสราง
สะพานลอยสําหรับคนเดินขามถนนท่ีบริเวณส่ีแยก โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศท่ีมีรายไดท่ี
แทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า; ในการดําเนินธุรกิจผูประกอบการตองคํานึง
ขอจํากัดดานโครงการพ้ืนฐานทางถนนดวย ตัวอยางเชน การหลีกเล่ียงการบรรทุกเกินพิกัดซ่ึงเปน
สาเหตุทําใหโครงสรางพื้นฐานชํารุดกอนเวลาอันควร โดยเฉพาะอยางยิ่งบนเสนทางขนสงหลัก;
ในชวงหลังป 2563 เปนตนไปมีการนําเทคโนโลยีเพื่อปองกันอุบัติเหตุแบบเช่ือมโยงระหวาง
ยานพาหนะกับโครงสรางพื้นฐาน (Vehicle-to-Infrastructure Technology) มาบูรณาการเขากับการ
วางแผนความปลอดภัยทางถนนในลักษณะคอยเปนคอยไป  
 นายจางกระตุนใหพนักงานใชวิธีการปรับเปล่ียนรูปแบบการขนสงหรือการเดินทาง 
(Modal Shift) กลาวคือใหเลือกใชวิธีการขนสงหรือวิธีการเดินทางท่ียั่งยืนใหบอยท่ีสุดเทาท่ีเปนไป
ไดและในระยะยาว; ภายในป 2580 ประเด็นความปลอดภัยเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการ
ออกแบบถนนและการบริหารจัดการโครงขายถนนท้ังหมด และภายในป 2563 ประเด็นความ
ปลอดภัยไดรับการบูรณาการเขากับระบบการขนสงเขตเมืองท่ัวโลก; เพื่อใหบรรลุเปาประสงค
ดังกลาวจําเปนตองมีการผนวกประเด็นความปลอดภัยทางถนนเขากับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
ของมหาวิทยาลัย; มหาวิทยาลัยขนาดใหญประมาณ 25 แหง ในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคล
อยูในระดับปานกลางและระดับตํ่าจัดทําหลักสูตรแบบครบวงจรสําหรับฝกอบรมนักศึกษา
วิศวกรรมในการออกแบบถนนท่ีมีความปลอดภัย การตรวจสอบความปลอดภัยของถนนและการดู



งาน; ภายในป 2570 จํานวนมหาวิทยาลัยดังกลาวเพิ่มข้ึนเปน 60 แหง และภายในป 2583 ทุก
มหาวิทยาลัยขนาดใหญมีหลักสูตรการอบรมดังกลาวใหกับนักศึกษา 
 
2.2 การประเมินความปลอดภัยทางถนน เกณฑมาตรฐาน และการสํารวจเพื่อประเมินเคร่ืองมือเพื่อ
การบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 การประเมินผลโครงสรางพื้นฐานท่ีมีลักษณะครอบคลุมและการประเมินโครงขายถนนท่ีมี
อยูอยางตอเนื่องเปนวิธีการตรวจสอบการดําเนินงานปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน; การ
ตรวจสอบในระหวางกําลังดําเนินการกอสรางทําใหม่ันใจวาไดดําเนินการตามขอกําหนดดานความ
ปลอดภัยของถนนอยางเต็มท่ี; การตรวจสอบดังกลาวสามารถดําเนินการไดในหลายข้ันตอนของ
โครงการกอสรางถนนเพื่อเปนหลักประกันวาการกอสรางเปนไปตามขอกําหนดดานความปลอดภัย
ของถนนทุกประการ; การวิเคราะหผลกระทบและการสํารวจเพื่อใหคะแนนดานความปลอดภัยของ
โครงขายถนนท่ีมีอยูอยางตอเนื่องเปนเร่ืองท่ีสําคัญยิ่งเชนกัน; ปจจุบันมีโครงการใหความชวยเหลือ
ในการปรับปรุงความปลอดภัยอยูแลว เชนโครงการประเมินถนนระหวางประเทศ (International 
Road Assessment Programs : IRAP) ไดใหความชวยเหลือประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยู
ในระดับปานกลางและระดับตํ่าในรูปของใหความรูดานวิชาการ ข้ันตอนปฏิบัติ การฝกอบรม และ
เคร่ืองมือการรายงานผลท่ีจําเปนสําหรับการกอสรางและบํารุงรักษาใหถนนมีความปลอดภัยมาก
ข้ึน; โดยการใชวิธีการแลกเปล่ียนประสบการณและการถายทอดความรูเปนฐานทําใหโครงการ
ดังกลาวประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
จากป 2563 ถึงป 2573 : ประเด็นหลักและตัวชีวัด 
 ภายในป  2563 ประเทศท่ีมีรายได ท่ีแทจริงตอบุคคลอยู ในระดับปานกลางมีขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนเพ่ิมข้ึน; มีการสรางหองปฏิบัติการวิจัย
ดานการขนสงทางถนนท่ัวโลก; มีการนําโครงการเปรียบเทียบความปลอดภัยของถนน โดยใช
เกณฑมาตรฐานสากลอยางเชน โครงการ: IRAP ไปใชท่ัวโลก โดยการสนับสนุนจากประเทศท่ีมี
รายไดท่ีแทจริงตอบุคคลสูง เพื่อเปนการสรางหลักประกันวาในประเทศของตนเองมีการวางแผน
ความปลอดภัยทางถนนอยางเต็มท่ีเชนเดียวกัน 
 ภายในป 2573 เสนทางทุกสายไมวาจะต้ังอยูในทองถ่ินใดก็ตามตองไดรับการสํารวจ 
ประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานและจัดลําดับคะแนนความปลอดภัยตามโครงการ
เปรียบเทียบความปลอดภัยระหวางประเทศ; ประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปาน
กลางและระดับตํ่าอยูในระหวางการดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถในการเปรียบเทียบความ
ปลอดภัยทางถนนกับเกณฑมาตรฐานสากล โดยการสนับสนุนขององคกรภาครัฐและภาคเอกชน 
ซ่ึงถายทอดความรูและวิธีท่ีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดใหกับประเทศเหลานี้; ภายในป 2593 ประเทศท่ีมีรายได



ท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่าท่ัวโลกมีขีดความสามารถในการเปรียบเทียบ
ความปลอดภัยทางถนนกับเกณฑมาตรฐานสากล และการจัดลําดับคะแนนความปลอดภัยทางถนน 
 

เสาหลัก 3 ยานพาหนะมีความปลอดภัยเพิม่มากขึ้น 
สถานภาพและประเด็นสําคัญ 
 ในจํานวนอุบัติเหตุรถชนกันท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดมีรถท่ีใหมกวาและรถที่ไดรับการบํารุงรักษา
อยางดีเขาไปเกี่ยวของเพียงรอยละ 7 – 8 เทานั้น; อุปกรณสําหรับยึดเหน่ียวผูโดยสารท่ีติดต้ังใน
ยานพาหนะและเทคนิคในการออกแบบรถใหมีความปลอดภัยเปนปจจัยสําคัญท่ีสามารถชวย
ปองกันผูขับข่ีและผูโดยสารในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุรถชนกันในขณะท่ีวิ่งดวยความเร็วท่ีเทากัน; มี
การกําหนดกฏระเบียบและมาตรฐานสากลเพ่ือกระตุนและสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีเพื่อความ
ปลอดภัยของยานพาหนะกันอยางแพรหลาย; การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศสมาชิก
องคกรสหประชาชาติทําใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีใหมๆ และเพิ่มตอดวยการพัฒนาโครงการ
ประเมินความปลอดภัยทางถนน การทําใหทุกคนยอมรับวาการใชเข็ดขัดนิรภัยและระบบการ
หลีกเล่ียงการชนทายรถคันหนา(Crash – avoidance System) เปนเร่ืองท่ีมีลําดับความสําคัญสูง; การ
สนับสนุนและการใหเงินทุนการวิจัยเทคโนโลยีความปลอดภัยทางถนนรวมถึงการสนับสนุนการ
ปรับใชเทคโนโลยีดานความปลอดภัยเปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง 
 
3.1 มาตรฐานสากลท่ีกําหนดโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจเพื่อยุโรปแหงสหประชาชาติ (United 
Nations Economic Commission for Europe: UNECE)  
เคร่ืองมือเพื่อบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 การทําใหผูผลิตยึดม่ันปฏิบัติตามมาตรฐานสวนรวมหรือมาตรฐานท่ีเฉพาะเจาะจงเปน
วิธีการที่ดีท่ีสุดท่ีทําใหม่ันใจวายานพาหนะใหมท่ีจําหนายท่ัวโลกมีการติดต้ังอุปกรณเสริมความ
ปลอดภัยเหมือนกันท้ังหมด; หากพิจารณาถึงลักษณะโดยท่ัวไปของตลาดยานยนตท่ัวโลกแลว การ
มอบหมายใหฝายหนึ่งฝายใดกําหนดมาตรฐานเพียงฝายเดียวเปนเร่ืองท่ีเปนไปไมไดและในการ
กําหนดมาตรฐานสวนรวมตองมีการประสานงานระหวางฝายตางๆ จึงจําเปนตองแสวงหาฐาน
ทางการเมืองเพ่ือสรางการยอมรับ; คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจเพื่อยุโรปแหงสหประชาชาติทําหนาท่ี
เปนประธานในการประชุมระดับโลกเพ่ือปรับปรุงกฏระเบียบเกี่ยวกับยานยนตใหสอดคลองกันเพื่อ
สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศ 
 บริษัทเอกชนมีพลังและบทบาทที่สําคัญยิ่งในการโนมนาวใหประเทศตางๆ ปฏิบัติตาม
ขอตกลงระหวางประเทศและในการเรงรัดใหประเทศตางๆ ยอมรับมาตรฐานสากล; มีการยอมรับ
วามีการติดต้ังอุปกรณเสริมความปลอดภัยทางถนนอยางเชนเข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัยและอุปกรณท่ี
ชวยชีวิตเปนขอกําหนดข้ันพื้นฐานไมใชเปนอุปกรณทางเลือก; ระบบการบํารุงรักษาท่ีเหมาะสม



และการบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอเปนวิธีการที่ทําใหม่ันใจไดวาการเพ่ิมระดับความปลอดภัยของ
ยานพาหนะใหสูงกวาเดิมนั้นเปนเร่ืองท่ีสามารถกระทําใหสําเร็จได 
จากป 2563 ถึงป 2593 ประเด็นหลักและตัวชี้วัด 
 ภายในป 2563 ประสบความสําเร็จในการกําหนดมาตรฐานสวนรวม; ผูผลิตยานยนตนํา
มาตรฐานสากลไปประยุกตใชโดยไมคํานึงวาประเทศใดเปนผูผลิตและประเทศใดเปนผูใช; บริษัท
ผูออกแบบยานพาหนะทุกบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดกฎหมายดานความปลอดภัยของยานพาหนะ
และในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลสูง มีการกําหนดบังคับใหบริษัทตางๆ นําเทคโนโลยี
ความปลอดภัยของยานพาหนะท่ีผานการประเมินวามีประโยชนสูงสุดมาใช; อีก 30 ป ตอมามีการ
กําหนดบังคับใชเทคโนโลยีดังกลาวท่ัวโลก 
 
3.2 การประเมินความปลอดภัยของรถยนต 
เคร่ืองมือเพื่อบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 นอกเหนือจากมาตรฐานสวนรวมแลว โครงการประเมินรถยนตท่ีนาเช่ือถืออยางเชน 
“โครงการทดสอบระดับความปลอดภัยของรถยนตใหม” (New Car Assessment Program: NCAP) 
เขามามีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหมีการนําอุปกรณเสริมความปลอดภัยไปใชกันอยาง
แพรหลาย; โดยอาศัยผลการทดสอบภายใตการติดตามตรวจสอบของผูเช่ียวชาญอิสระ โครงการ
ดังกลาวสามารถทําใหผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับระดับความปลอดภัยของยานยนตท่ี
ถูกตองและเปนประโยชน; ส่ือมวลชนท่ีมีหนาท่ีแจงขอมูลขาวสารใหผูบริโภคไดรับทราบมีสวน
สงเสริมกระบวนการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน โดยการเปนปากเสียงหรือนําเสนอความวิตก
กังวลของประชาชนในเร่ืองความปลอดภัย; เพื่อใหบรรลุเปาหมายเราจําเปนใหรณรงคความรูแก
สาธารณชนในการเรียกรองใหมีการผลิตยานยนตท่ีมีความปลอดภัยมากข้ึน; ดวยเหตุนี้ผูผลิต
รถยนตจะสนองตอบตอการผลักดันของส่ือมวลชน และการดึงของประชาชน โดยการให
ความสําคัญกับประเด็นความปลอดภัยของรถยนต 
จากป 2563 ถึงป 2593: ประเด็นหลักและตัวชี้วัด 
 ดวยความตระหนักตอความปลอดภัยของสวนรวม โครงการทดสอบความปลอดภัยของ
รถยนตใหม (NCAP) และโครงการทดสอบปลอดภัยรถยนตใหมแหงสหภาพยุโรป (Euro NCAP) 
ไดจัดสรรเงินทุนอยางเพียงพอเพื่อดําเนินการทดสอบการชนใหกับรถยนตยี่หอตางๆ และจาก
ทดสอบท่ีจําเปนดังกลาวทําใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัย; ภายในป 2563 มีการปรับปรุง
ระบบการใหคะแนนความปลอดภัยของยานพาหนะใหมีความสอดคลองกันและในขณะเดียวกันมี
การนําโครงการทดสอบความปลอดภัยของรถยนตใหมไปใชในทุกภูมิภาคของโลก; ภายในป 2573 
โครงการประเมินความปลอดภัยของรถยนตไดรับการปรับปรุงใหมีความสอดคลองกันท่ัวโลกและ
ท้ังภาครัฐและเอกชนนําระบบไปใชเม่ือจําเปนตองจัดหายานพาหนะจํานวนมากมาใชงาน; ภายในป 



๒๕๗๓ มีการจัดทําโครงการประเมินยานพาหนะเชิงพาณิชยสําหรับทดสอบความปลอดภัยของ
รถบรรทุก รถพวง รถตู และรถโดยสารประจําทางในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลสูงและใน
ประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า ในป 2583 และมี 2593 
ตามลําดับ; การทดสอบการชนตามโครงการทดสอบระดับความปลอดภัยของรถยนตเปนการ
ทดสอบแบบมุงผลสัมฤทธ์ิท่ีชวยใหผูผลิตรถยนตสามารถคนพบทางเลือกหรือวิธีการสําหรับแกไข
ปญหาท่ีเผชิญอยู 
 
3.3 การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยภายในยานพาหนะใหมท้ังหมด 
เคร่ืองมือเพื่อบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 แมจะเปนอุปกรณเสริมความปลอดภัยพื้นฐานแตเข็มขัดนิรภัยเปนอุปกรณเสริมความ
ปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพสูง; บนพื้นฐานดังกลาวนี้ ควรตองมีการบังคับใหติดต้ังเข็มขัดนิรภัยทุกท่ี
นั่งในรถทุกคันตามขอแนะนําขององคการอนามัยโลก: จําเปนตองออกกฏขอบังคับใชโดยเรงดวน
เพื่อใหแนใจไดวามีการติดต้ังเข็มขัดนิรภัยในยานพาหนะทุกคัน; เกณฑมาตรฐานท่ีมีอยูในปจจุบัน
ไดกําหนดบังคับใหผูผลิตยานพาหนะทุกคนติดต้ังเข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด ทุกท่ีนั่งเปนอยางนอย; 
ในกรณีนี้ผูเปนเจาของยานพาหนะขนสงจํานวนมากมีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งในการเรียกรองใหมีการ
ติดต้ังเข็มขัดนิรภัยทุกท่ีนั่งในรถทุกคันท่ีอยูบนทองถนน 
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 ภายในป 2563 ยานพาหนะใหมทุกคันติดต้ังเข็มขัดนิรภัย ซ่ึงเปนผลมาจากการประกาศใช
กฏขอบังคับและการจูงใจของบริษัทเอกชน; ภายในป 2573 หามนํายานพาหนะท่ีไมติดต้ังเข็มขัด
นิรภัยมาวิ่งบนถนนสาธารณะ; ในเวลาเดียวกันมีการติดต้ังอุปกรณเตือนการใชเข็มขัดนิรภัยท่ี
ทันสมัยในยานพาหนะทุกคัน 
 
3.4 ระบบหลีกเล่ียงการชน (Crash – Avoidance System)  
เคร่ืองมือเพื่อบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 ผูเปนเจาของฝูงยานพาหนะขนสงท้ังหมดไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน ควรตองกําหนด
รายละเอียดจําเพาะในการจัดซ้ือจัดจางยานพาหนะ โดยการเรียกรองใหติดต้ังอุปกรณเสริมความ
ปลอดภัยข้ันสูง อยางเชน ถุงลมนิรภัย หรือระบบชวยในการควบคุมการทรงตัวหลังจากรถเสียความ
ทรงตัว (Electronic Stability Control: ESC); นอกเหนือจากนี้หนวยงานของรัฐหรือแมแตบริษัท
ประกันภัยควรพิจารณาถึงการสรางส่ิงจูงใจใหแกผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือยานพาหนะที่มีระดับความ
ปลอดภัยท่ีสูงข้ึน 
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 ภายในป 2563มีการตกลงยอมรับมาตรฐานและเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงทําใหสามารถนํา
เทคโนโลยีความปลอดภัยไปปรับใชในชวงทศวรรษหนาได; ภายในป 2573 มีการบังคับใหติดต้ัง
อุปกรณชวยในการขับรถ ตัวอยางเชน อุปกรณเตือนภัย ซ่ึงชวยใหผูขับข่ียานพาหนะตัดสินใจไดดี
ข้ึน; ภายใน 20 ป ตอมายานพาหนะทุกคันใชอุปกรณเสริมความปลอดภัยท่ีทันสมัยและติดต้ังระบบ
หลีกเล่ียงการชน  
 
3.5 การควบคุมการสงออกเพื่อมาตรฐานความปลอดภัย 
เคร่ืองมือเพื่อบรรจุเปาหมายและการดําเนินการ 
 การควบคุมการสงออกและการนําเขารถยนตอยางเขมงวดเปนวิธีการท่ีจําเปนสําหรับการ
ปรับใหเขากับมาตรฐานท่ีกลาวถึงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ; จุดพื้นฐานของการควบคุม คือ การ
ทําใหมีหลักประกันวายานพาหนะท่ีมีระดับความปลอดภัยตํ่ากวามาตรฐานความปลอดภัยข้ันตํ่าไม
สามารถนําออกไปขายได; รถยนตท่ีไมมีความปลอดภัยตองถูกโละท้ิง; รัฐบาลอาจจัดทําโครงการ
ซ้ือคืนหรือแลกเปล่ียนก็ได 
จากป 2563 ถึงป 2593 : ประเด็นหลักและตัวชี้วัด 
 บริษัทเอกชนโนมนาวใหรัฐบาลและองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลดําเนินการ
กําหนดมาตรฐานการนําเขา 
 
3.6 การดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยง 
เคร่ืองมือเพื่อบรรจุเปาหมายและการดําเนินการ 
 บริษัทเอกชนลงทุนในการวิจัยดานเทคโนโลยีความปลอดภัยของยานพาหนะ; ในปจจุบัน
อุปกรณและเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิคสขนาดเล็กท่ีสามารถนํามาใชในยานพาหนะไดหาไดงาย ดังนั้น
หนวยงานของรัฐตองควบคุมดูแลไมใหผูผลิตติดต้ังอุปกรณดังกลาวในยานพาหนะเพ่ือปองกัน
ไมใหผูขับข่ีเสียสมาธิ; ในทางตรงกันขามเทคโนโลยีใหมๆ สามารถนํามาใชในการปองกันการเสีย
สมา ธิ ในการขั บรถ  ตั วอย า ง เ ช นก าร ติด ต้ั ง อุปกรณ ตรวจวั ดคว าม เข มข นของก าซ
คารบอนไดออกไซด (Capnograph) ในยานพาหนะ; อุปกรณดังกลาวนี้ทําหนาท่ีเตือนผูขับข่ีรถใน
กรณีท่ีผูขับข่ีรถแสดงอาการงวงนอนหรือเหน่ือยลา (โดยการทํางานของระบบตรวจสอบการต่ืนตัว
ของผูขับข่ีรถยนต (Driver Monitoring System) ท่ีติดต้ังภายในรถ) 
 
 
 
 



จากป 2563 ถึงป 2593 : ประเด็นหลักและตัวชี้วัด 
 ผลของความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ทําใหมี
เทคโนโลยีหลากหลายสําหรับนําไปปรับใชแกไขปญหาหรือขอบกพรองตางๆ ; ผูทําหนาท่ีบริหาร
จัดการฝูงยานพาหนะยอมรับเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยู 
 
เสาหลักท่ี 4 – ผูใชรถใชถนนมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึน้ 
สถานภาพและประเด็นสําคัญ 
 รายงานการศึกษาการปองกันการไดรับบาดเจ็บจากอุบัติภัยจราจรท่ัวโลกไดระบุปจจัย
ความเส่ียงหลักไว 5 ประการ ประกอบดวย ความเร็วเกินกําหนด; เมาแลวขับ; ไมสวมหมวกนิรภัย
ขณะขับข่ีรถจักรยานยนต; ไมใชเข็ดขัดนิรภัยและอุปกรณยึดเหนี่ยวผูโดยสารที่เปนเด็ก; และการ
เปนผูใชรถใชถนนท่ีมีความลอแหลมตออุบัติภัยจราจร ซ่ึงทุกฝายตองใหความสนใจและแกไขโดย
เรงดวนเพราะเปนความเส่ียงท่ีมีระดับความสําคัญสูง; อยางไรก็ตามคาดวามีเพียงรอยละ 15 ของ
จํานวนประเทศท่ัวโลกท่ีมีกฎหมายครอบคุมถึงขอแนะนําในการปองกันความเส่ียงหลักท่ีปรากฏอยู
ในรายงานดังกลาว; เพื่อแกไขปญหาปญหาความเส่ียงดังกลาวทุกฝายจําเปนตองใชความพยายาม
รวมกันอยางตอเนื่องเพื่อใหมีการบังคับใชกฏหมายท่ีเกี่ยวของรวมไปถึงการจัดทําโครงการให
ความรูเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามกฏขอบังคับท่ีนําไปสูการลดผลกระทบจาก
ปจจัยเส่ียง; มีการยอมรับมติขององคการสหประชาชาติป 2553 ในประเด็นท่ีวา ความรวมมือของ
ผูเกี่ยวของทุกภาคสวน เชน ความรวมมือระหวางภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม เปนปจจัย
ท่ีจําเปนในการทําใหมีความกาวหนาในการดําเนินงาน; บทบาทขององคกรตางๆ ตัวอยางเชน 
องคกรความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนเพื่อความปลอดภัยทางถนนระดับสากล (Global 
Road Safety Partnership) จึงเปนกลไกลสําคัญในการถายทอดเทคโนโลยีท่ีสามารถแกไขปจจัย
เส่ียงหลักไดเปนผลสําเร็จ 
 
4.1 ความตระหนักตอปจจัยเส่ียงและการปองกัน 
เคร่ืองมือเพื่อบรรจุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 การยึดม่ันและการดําเนินการตามกฏขอบังคับระหวางประเทศของหนวยงานภาครัฐรวม
ไปถึงการกําหนดมาตรฐานภายในขององคกรไวลวงหนากอนมีกฏหมายออกมาบังคับใหดําเนินการ
เปนปจจัยจําเปนข้ันพื้นฐานสําหรับการแกไขปญหาปจจัยเส่ียงดังกลาว; ท้ังๆท่ีมีการดําเนินงานวิจัย
ปจจัยความเส่ียงท่ีสามารถนํามาใชดําเนินการไดอยู แตยังไมมีการนําไปใชอยางแพรหลายเนื่องจาก
ขาดความชํานาญหรือเปนเพราะหนวยงานของรัฐขาดความเต็มใจในการนําไปใช 
 ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม สามารถเขามามีสวนรวมในการสรางความ
ตระหนักใหกับสาธารณชน; วิธีการสรางความตระหนักท่ีมีประสิทธิผลคือ การบูรณาการความ



ปลอดภัยทางถนนเขากับหลักสูตรการเรียนการสอน; ตามความเปนจริงประมาณรอยละ 40 ของผู
เสียชีวิติจากอุบัติเหตุทางถนนเปนวัยเด็กและวัยหนุมสาวอายุระหวาง 0 และ 29 ป และบุคคลเหลานี้
คือผูเปนขับข่ียานพาหนะในอนาคต; การผนวกประเด็นความปลอดภัยทางถนนเขากับหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับเปนวิถีทางสรางความตระหนักใหกับเยาวชนและคนวัยหนุมสาวท่ีมี
ประสิทธิภาพและทําใหเกิดผลกระทบเชิงบวกตอความปลอดภัยทางถนนอยางยาวนาน ; 
นอกเหนือจากนี้ตองมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการฝกอบรมอยางเปนทางการสําหรับบุคคลท่ี
จะเปนพนักงานขับรถในอนาคต 
 บริษัทเอกชนมีหนาท่ีเพิ่มพูนความตระหนักและพัฒนาพนักงานในบริษัท; ความ
รับผิดชอบดังกลาวนี้นําไปสูการยอมรับโครงการฝกอบรมแบบครบวงจรและระบบความติดตาม
พิกัดของรถ (In Vehicle Monitoring System: IVMS) สําหรับพนักงานขับรถท่ีมีความเส่ียงสูง; ใน
ประเด็นนี้บริษัทเอกชนมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพูดสนับสนุนและการผลักดันใหมีการ
ยอมรับมาตรฐานสวนรวมเกี่ยวกับปจจัยความเส่ียงในระดับประเทศ; บรรดานายจางมีพลังอํานาจ
อยางเพียงพอท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของลูกจาง โดยการบังคับใชนโยบายภายในองคกรมาเปน
เง่ือนไขในการจางงาน; โรงงานหรือสถานประกอบการเปนสถานท่ีท่ีเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการ
ส่ือสารขอมูลขาวสารที่ชวยเสริมสรางความปลอดภัยทางถนนและทําใหสังคมโดยรวมไดรับ
ผลประโยชนดวย 
จากป 2563 ถึงป 2593 : สาระสําคัญและตัวชี้วัด 
 ไดมีการนําเสนอกรอบปฏิบัติการในทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนสําหรับการ
เพิ่มพูนความตระหนักตอความเส่ียงพรอมท้ังเคร่ืองมือสําหรับการดําเนินมาตรการปองกันความ
เส่ียง; ภายในป 2563 ทุกประเทศออกกฏหมาย กฏขอบังคับและกําหนดมาตรฐานพรอมท้ังการ
บังคับใช; ภายในชวงทศวรรษเดียวกันนี้มีบริษัท 100,000 บริษัทนํามาตรฐานความปลอดภัยทาง
ถนนไปดําเนินการใหเปนผลสําเร็จภายใตการสนับสนุนของผูบริหารจัดการของบริษัท; ภายในป 
2593 ทุกบริษัทดําเนินการในทํานองเดียวกัน; กําลังแรงงานท้ังหมดของบริษัทยึดม่ันและปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเกี่ยวของกับความเร็วในการขับข่ี การ
ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล การใชเข็มขัดนิรภัยและอุปกรณยึดเหนี่ยวผูโดยสารท่ีเปนเด็ก เม่ือมีอาการ
เม่ือยลาและการไมมีสามาธิในการขับข่ี; จากการพัฒนาและการจัดฝกอบรมของทุกบริษัททําใหเกิด
การพัฒนาทักษะในการขับข่ียานพาหนะดวยความปลอดภัยของพนักงานบริษัทท่ัวโลก 
 
4.2 ระบบความปลอดภัย : การจํากัดความเร็ว 
เคร่ืองมือเพื่อบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 บริษัทเอกชนมีสวนสนับสนุนในการลดสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน โดยการ
ผนวกมาตรการควบคุมและจํากัดความเร็วในการขับข่ียานพาหนะเขากับนโยบายของบริษัทและ



กําหนดบทลงโทษทางวินัยสําหรับพนักงานท่ีละเมิดกฏขอบังคับอยางตอเนื่อง; เพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลตามนโยบายดังกลาวจําเปนตองมีบทลงโทษโดยการตําหนิและกลาวตักเตือนและการพิ
เฉยตอการวากลาวตักเตือนสามารถนําไปสูการเลิกจางได; ในการกําหนดมาตรการหรือกลไก
ควบคุมพฤติกรรมในการขับข่ียานพาหนะจําเปนตองคํานึงถึงกฏหมายการจางงานที่เกี่ยวของและ
มาตรการดังกลาวตองสอดคลองกับแหลงท่ีต้ังของบริษัท 
จากป 2563 ถึงป 2593 : สาระสําคัญและตัวชี้วัด 
 การติดต้ังกลองดํา (Black Box) หรือกลองบันทึกขอมูลของการขับยานพาหนะภายใน
ยานพาหนะของบริษัทสามารถชวยใหนายจางนําขอมูลจากกลองดํามาใชในการปรับปรุงใหลูกจาง
ปฏิบัติตามกฏขอบังคับ การใหรางวัลพนักงานท่ีขับรถดีและการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการขับ
รถท่ีไมดี; มีความคืบหนาในการติดต้ังอุปกรณจํากัดความเร็วอยางเชน ระบบการปรับและควบคุม
ความเร็วอัจฉริยะ (Intelligent Speed Adaptation System : ISA) ในลักษณะคอยเปนคอยไป; การใช
ความเร็วในการขับข่ียานพาหนะท่ีติดต้ังอุปกรณดังกลาวจะถูกกําหนดใหอยูระดับท่ีเหมาะสมตาม
สภาพการจราจรในพื้นท่ีโดยการทํางานของระบบ; ภายในป 2563 ในประเทศท่ีมีรายไดสูงออก
กฏหมายบังคับใหมีการติดต้ังอุปกรณจํากัดความเร็วในยานพาหนะขนสงสินคาทุกคันและใน
ขณะเดียวกันมีการเผยแพรวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการบริหารจัดการความเร็วของยานพาหนะเพ่ือ
ความปลอดภัยทางถนน สูประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า; 
20 ปตอมาประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่าดําเนินการ
กําหนดบังคับใหมีการติดต้ังอุปกรณดังกลาวในยานพาหนะขนสง; อุปกรณควบคุมความเร็ว
อัจฉริยะทําใหหมดความจําเปนในการกําหนดอัตราความเร็วโดยส้ินเชิงเนื่องจากระบบสามารถชวย
ปรับความเร็วของรถตามสภาพการจราจรท่ีเปนจริงในพื้นท่ีไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงชวยใหเกิดความ
ม่ันใจไดวาการเดินทางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 
4.3 กําหนดและกํากับใหมีการปฏิบัติตามกฏหมายและมาตรฐานเก่ียวกับปริมาณแอลกอฮอลในเลือด 
เคร่ืองมือเพื่อบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 เคร่ืองดื่มท่ีผสมแอลกอฮอลเปนปจจัยสําคัยท่ีมีอิทธิพลตอท้ังความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุรถ
ชนกันและตอระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุดังกลาว ผูท่ีเมาแลวขับมีความเส่ียงตอการเขาไปมี
สวนเกี่ยวของในอุบัติเหตุสูงกวาบุคคลที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มท่ีผสมแอลกอฮอลมากหลายเทา; ดวยการ
โนมนาวของบริษัทเอกชน ทุกประเทศดําเนินการกําหนดเกณฑมาตรฐานจํากัดปริมาณแอลกอฮอล
และเพิ่มพูนสมรรถนะในการนําเกณฑมาตรฐานไปบังคับใชใหสอดคลองกับขอตกลงระหวาง
ประเทศและวิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด; บริษัทเอกชนระบุวิธีการแกไขปญหาเมาแลวขับไวในนโยบาย
ภายในของบริษัท กําหนดบทลงโทษทางวินัย และช้ีใหเห็นผลที่จะเกิดข้ึนตามมาหากพนักงานขับขี่
ยานพาหนะภายใตอิทธิพลของแอลกอฮอลและสารเสพติด; พนักงานบริษัทท่ีถูกจับกุมดวยขอหา



ขับข่ียานพาหนะภายใตอิทธิพลของแอลกอฮอลหรือสารเสพติดตองรายงานขอมูลดังกลาวตอ
ผูจัดการบริษัท ซ่ึงเปนผูดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป; ตัวอยางเหตุการณท้ังหมดเหลานี้
สามารถแกไขไดโดยการนําอุปกรณเทคนิคอยางเชน เคร่ืองมือปองกันไมใหผูขับข่ีรถยนตสตารท
เคร่ืองไดหากดื่มสุราในระดับท่ีสูงกวาระดับท่ีปลอดภัยสําหรับการขับรถ (Alcohol Interlocks / 
Alcolocks) มาใช; มีการติดต้ังเคร่ืองมือดังกลาวภายในฝูงยานพาหนะของบริษัทตามการรองขอของ
ผูจัดการฝายยานยนต 
จากป 2563 ถึงป 2593 : สาระสําคัญและตัวชี้วัด 
 จากความพยายามระดมสรรพกําลังของบรรดาผูท่ีเกี่ยวของทําใหทุกประเทศมีการตรา
กฏหมายและกําหนดเกณฑมาตรฐานจํากัดปริมาณแอลกอฮอลและการบังคับใชในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค; มีองคกรท่ีไดรับมอบอํานาจในการบังคับใชเกณฑมาตรฐาน; ยานพาหนะใหมท่ี
ใชในเชิงพาณิชยท้ังหมดในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลสูงติดต้ังอุปกรณปองกันไมใหผูขับ
ข่ีรถยนตสตารทเคร่ืองไดหากดื่มสุราในระดับสูงกวาระดับท่ีปลอดภัยสําหรับการข่ีรถยนต; อุปกรณ
ดังกลาวกลาวเปนอุปกรณทางเลือกสําหรับติดต้ังในยานพาหนะท่ัวไปท่ีจําหนายในตลาดรถใน
ประเทศท่ีมีรายไดตอบุคคลสูง; อุปกรณปองกันไมใหผูขับข่ีสตารทเคร่ืองไดหากดื่มสุราใน
ระดับสูงกวาระดับท่ีปลอดภัยสําหรับการขับข่ีรถเปนอุปกรณภาคบังคับสําหรับฝูงยานพาหนะเชิง
พาณิชยในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลสูงและเปนอุปกรณภาคสมัครใจในประเทศท่ีมี
รายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า; อีกหลายปตอมาอุปกรณดังกลาวนี้
กลายเปนอุปกรณมาตรฐานสําหรับฝูงยานพาหนะเชิงพาณิชยในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอ
บุคคลอยูในระดับปานกลาง (ลาง) และในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับตํ่าเปน
ลําดับตอไป; ในขณะเดียวกันประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับ
ตํ่าไดรับประโยชนโดยการเรียนรูประสบการณในการใชกฏขอบังคับการควบคุมปริมาณ
แอลกอฮอลในเลือดจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของของประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลสูง; ภายในป 
2583 ยานพาหนะเชิงพาณิชยท้ังหมดติดต้ังอุปกรณดังกลาวและเปนอุปกรณภาคบังคับในทุก
ประเทศท่ัวโลกภายในทศวรรษตอมา; ยานพาหนะท่ีไมไดติดต้ังอุปกรณดังกลาวนี้จะถูกหาม
นํามาใชวิ่งบนถนนสาธารณะ 
 
4.4 กําหนดและกํากับใหมีการปฏิบัติตามกฏหมายและมาตรฐานเก่ียวกับหมวกนิรภัย 
เคร่ืองมือเพื่อบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 รัฐบาลประเทศตางๆ ยอมรับกฏขอบังคับท่ีกําหนดโดยใชขอตกลงระหวางประเทศและวิธี
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเปนฐานและในเวลาเดียวกันทุกประเทศใหคํารับรองวามีศักยภาพในการบังคับใชกฏ
ระเบียบเหลานี้ 



 บริษัททําหนาท่ีโนมนาวรัฐบาลประเทศตางๆ ท่ียังไมมีนโยบายเกี่ยวกับหมวกนิรภัยและ
เรียกรองใหรัฐบาลกําหนดกฏขอบังคับใหผูขับข่ีรถจักรยานยนตสวมหมวกนิรภัยพรอมท้ังกําหนด
บทลงโทษสําหรับผูท่ีฝาฝน 
จากป 2563 ถึงป 2593 : สาระสําคัญและตัวชี้วัด 
 ภายในป 2563 ทุกประเทศออกกฏหมายและกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการใชหมวกนิรภัย; 
รอยละ 70 ของบริษัทท่ัวโลกปฏิบัติตามกฏขอบังคับการสวมหมวกนิรภัยและในขณะเดียวกันมีการ
เผยแพรวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเกี่ยวกับหมวกนิรภัยสูประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับ
ปานกลางและระดับตํ่า 
 
4.6 กําหนดและกํากับใหมีการปฏิบัติตามกฏหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการขนสงสินคาและการ
ขนสงสาธารณะ 
เคร่ืองมือเพื่อบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 มีการกําหนดวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเกี่ยวกับการขนสงสินคาและการขนสงสาธารณะถายทอด
ใหประเทศท่ียังไมมีกฏหมายครอบคุมถึงดานการขนสงดังกลาว การนําวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไปใชใน
ประเทศตางๆ จําเปนตองปรับเปล่ียนใหเขากับบริบทของแตละประเทศเพ่ือใหการดําเนินงาน
บังเกิดผลดียิ่งข้ึน 
จากป 2563 ถึงป 2593 : สาระสําคัญและตัวชี้วัด 
 ภายในป 2563 มีการตั้งคลังเก็บรวบรวมมาตรฐานท่ีเกี่ยวของการขนสงสินคาและการ
ขนสงสาธารณะแบบครบวงจร; ในขณะเดียวกันมีการกําหนดวิธีท่ีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดและนําไป
ประยุกตใชในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า; ภายในป 
2593 วิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเปนท่ีรูจักและมีการนําไปประยุกตใชในทุกประเทศท่ัวโลก 
 
4.7 สงเสริมมาตรฐานสากล ISO 39011 วาดวยระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 
เคร่ืองมือเพื่อบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 มาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ISO 39011 เปนมาตรฐานสากลท่ีกําลัง
อยูในระหวางการพัฒนา มาตรฐานสากล ISO 39011 มุงเนนการลดจํานวนผูเสียชีวิตและไดรับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร; ความมุงหมายของมาตรฐานสากล ISO 9011 ลดการไดรับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจรโดยการระบุองคประกอบของการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ซ่ึงจะชวย
ใหองคกรสามารถบรรลุผลท่ีประสงคไดและสรางคําแนะนําเกี่ยวกับการออกแบบโครงสราง
พื้นฐานและรถยนต การขนสงสินคาและมวลชน การบริหารจัดบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ
การขนสงทางบกและการใหความชวยเหลือแกเหยื่ออุบัติเหตุจราจร; มีบริษัทจํานวนมากสมัคร
ขอรับการรับรองทันทีท่ีกระบวนการจัดทํารางมาตรฐานสากล ISO 39011 แลวเสร็จสมบูรณ 



 มีการดําเนินงานตามข้ันตอนของมาตรฐาน ISO 39011 ในทุกระดับแบบคอยเปนคอยไป
โดยเร่ิมจากหนวยงานของรัฐ องคกรระดับโลก และบริษัทขนาดใหญ โดยท่ีองคกรระดับโลกและ
บริษัทขนาดใหญดําเนินการเปนตัวอยางและทําหนาท่ีเปนกลไกขับเคล่ือนใหบริษัทหรือสถาน
ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ซ่ึงสวนใหญประกอบธุรกิจหรือดําเนินงานในนามของ
องคกรท่ีมีขนาดใหญกวาท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน; องคกรขนาดใหญและบริษัทตางๆ มี
บทบาทสําคัญในการสงเสริมใหมีการใชมาตรฐานและการสรางความมั่นใจในความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานของตนเอง; ในขณะท่ีองคกรขนาดใหญยอมรับหลักการ “การทําใหจํานวนผูเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจรเปนศูนย” (Zero – deaths) เปนเปาประสงคขององคกรนั้น   แนวทางการสราง
ความปลอดภัยทางถนน ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของหลักการดังกลาวจะเปนท่ีรูจักและยอมรับ
กันท่ัวไป 
จากป 2563 ถึงป 2593 : สาระสําคัญและตัวชี้วัด 
 เม่ือการจัดทํามาตรฐานสากล ISO 39011 เสร็จสมบูรณหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใช
กฏหมายรวมไปถึงหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจไดรับการรับรองและนํามาตรฐานไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ; บริษัทขามชาติและองคกรขนาดใหญทุกแหงนํามาตรฐานไปใชดวยเชนกัน; ภายใน
ป 2563 มีบริษัทกวา 100,000 บริษัทปฏิบัติตามข้ันตอนมาตรฐานสากล 
 ภายในป 2573 ทุกบริษัทท่ีติดตอซ้ือขายผลิตภัณฑและบริการกับองคกรขนาดใหญของ
ภาครัฐและเอกชนรวมถึงบริษัทตางๆ ไดรับการรับรองและนํามาตรฐาน ISO 39011 ไปใช; มีบริษัท
ประมาณ 200,000 บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO 39011 
 ภายในป 2583 องคกรทุกองคกรและนายจางทุกคนท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนสงทาง
ถนนไมวาจะอยูในพื้นท่ีหางไกลเพียงใดก็ตามไดรับการรับรองและนํามาตรฐานสากล ISO 39011 
ไปใช; ตามกฏหมายผูใหบริการขนสงตองไดรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการกอนไดรับ
อนุญาตใหดําเนินธุรกิจการขนสง; กฏหมายหรือกฏขอบังคับเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยตองครอบคลุมถึงการกําหนดใหมีระบบการบริหารจัดการภายในระบบการขนสงทางถนน
เพื่อกําจัดการสูญเสียทางสุขภาพอนามัยเนื่องจากอุบัติเหตุรถชนกัน 
 ภายในป 2593 ผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนสนองตอบตอวัตถุประสงคของระบบการบริหาร
จัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีผานการรับรองรวมไปถึงการสนองตอบตอมาตรฐานสากล ISO 
39011 และวางแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีเปนระบบเพื่อใชในการ
ดําเนินงานแตละวัน 
 
 
 
 



4.8 กําหนดและกํากับใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานดานคุณสมบัติและสมรรถนะของผูขับขี่
ยานพาหนะ 
เคร่ืองมือเพื่อบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 การกําหนดมาตรฐานสําหรับการออกใบอนุญาตขับข่ีคร้ังแรกและการรับรองความสมบูรณ
ของรางกายโดยแพทย สําหรับการขับข่ียานพาหนะตองคํานึงถึงลักษณะหรือขอมูลเชิง
ประชากรศาสตรของกําลังแรงงานท่ีมีความแตกตางกันในแตละประเทศ; ในประเทศท่ีมีรายไดท่ี
แทจริงตอบุคคลสูงตองคํานึงถึงอายุหรือวัยท่ีสูงข้ึนของกําลังแรงงาน ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด; 
ในทางตรงกันขามในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่าและใน
อุตสาหกรรมบางประเภท ประเด็นความเส่ียงจําเพาะของพนักงานขับรถวัยหนุมสาวและการขาด
ประสบการณจําเปนตองไดรับการแกไข 
 
4.9 กําหนดและกํากับใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานดานความปลอดภัยของพนักงานขับ
ยานพาหนะประเภทอื่นนอกเหนือจากยานพาหนะเชิงพาณิชยขนาดใหญ 
เคร่ืองมือเพื่อบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 กฏขอบังคับดานความปลอดภัยของสถานประกอบการไมคุมครองถึงพนักงานทุกคนท่ีตอง
ทําหนาท่ีขับยานพาหนะ ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของงานประจําของพวกเขาเชนเดียวกับพนักงานขับ
ยานพาหนะเชิงพาณิชยขนาดใหญ; กระทรวงแรงงานของหลายประเทศกํากับดูแลใหมีการบังคับใช
มาตรฐานความปลอดภัยเฉพาะบริเวณสถานท่ีโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น; โดยท่ัวไปแลว
กระทรวงแรงงานไมมีอํานาจบังคับพนักงานท่ีขับข่ียานพาหนะอยูบนถนนสาธารณะหรือไมไดคิด
วาถนนเปนพื้นท่ีท่ีตองรับผิดชอบเหมือนกับบริเวณสถานที่โรงงานอุตสาหกรรม; ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีกระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบครบวงจร 
 

เสาหลัก 5 – การปรับปรุงการดูแลรักษาผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนกันใหดีขึ้น 
สถานภาพและประเด็นสําคัญ 
 เพื่อเพิ่มความเร็วในการตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินและการใหการดูแลรักษา
ผูบาดเจ็บอยางเหมาะสมจําเปนตองมีการพัฒนาระบบการดูแลการบาดเจ็บกอนถึงโรงพยาบาลตาม
แนวทางท่ีมีอยู; ระบบการดูแลรักษาผูบาดเจ็บในสถานพยาบาลที่มีอยูเดิมก็สมควรตองปรับปรุง
เพื่อใหการดูแลรักษาท่ีดีกวาแกผูบาดเจ็บสาหัส; นอกจากนี้ยังมีข้ันตอนท่ีตองดําเนินการตอไปคือ
นําระบบประกันภัยผูใชรถใชถนน ซ่ึงเปนวิธีการที่จําเปนมาใช เพื่อชวยรับภาระคาใชจายในการรับ
บริการฟนฟูสมรรถนภาพของผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนกัน; ประเด็นหลักอีกประเด็นหนึ่งคือ 
ดําเนินการติดตามผลเพื่อปรับปรุงการรายงานและการปองกันไมใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับ
อุบัติเหตุรถชนกันอีก 



5.1 ระบบการดูแลการบาดเจ็บกอนถึงโรงพยาบาล (Pre – Hospital Trauma Care Systems)  
เคร่ืองมือเพื่อบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 ผูขับข่ียานพาหนะท่ีมีสวนเกี่ยวของกับอุบัติเหตุรถชนกันเปนบุคคลท่ีอยูในบริเวณพื้นท่ีเกดิ
เหตุ ถึงแมวาพวกเขาเปนสวนหนึ่งของผูรับเคราะหแตก็เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการแจงหนวย
บริการฉุกเฉินหรือใหการชวยเหลือปฐมพยาบาลข้ันพื้นฐานแกผูบาดเจ็บ; บริษัทตางๆจัดเตรียม
ความพรอมในกรณีฉุกเฉินและวางข้ันตอนในการตอบสนองตออุบัติเหตุรถชนกัน; พนักงานขับรถ
ไดรับการฝกอบรมใหเปนผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตนในสถานการณฉุกเฉิน (First Responder); 
ยานพาหนะทุกคันมีกระเปาอุปกรณปฐมพยาบาลและยาท่ีมีมาตรฐานประจํารถ และบริษัทกระตุน
ใหพนักงานบริษัทจัดเตรียมกระเปาอุปกรณปฐมพยาบาลและยาประจํารถยานพาหนะสวนตัว; 
อุปกรณการส่ือสารเปนอุปกรณภาคบังคับท่ีตองติดต้ังภายในยานพาหนะทุกคันและพนักงานขับรถ
มีบัญชีรายช่ือบุคคลหรือหนวยงานท่ีตองติดตอในกรณีฉุกเฉิน; นอกเหนือจากนี้การปรับปรุงระบบ
การดูแลการบาดเจ็บกอนถึงโรงพยาบาลเต็มรูปแบบและการใหการสนับสนุนงบประมาณในการ
ปรับปรุงเปนเปาหมายท่ีสําคัญของภาคเอกชนในกรณีท่ีหนวยงานภาครัฐไมสามารถดําเนินการได; 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวนี้ภาคเอกชนจะทําหนาท่ีเปนกลไกสนับสนุนเงินทุนในการ
ดําเนินงาน 
จากป 2563 ถึงป 2593 : สารสําคัญและตัวชี้วัด 
 ภายในป 2563 มีการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับระบบการดูแลการบาดเจ็บกอนถึง
โรงพยาบาลจากประเทศที่มีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลสูงไปสูประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยู
ในระดับปานกลางและระดับตํ่า; บริษัทระดับโลกท่ีเปนเจาของฝูงยานพาหนะจํานวนมากยอมรับ
ในความสําคัญของอุปกรณฉุกเฉินท่ีทันสมัยลาสุด; การใชอุปกรณโทรเรียกฉุกเฉินในประเทศท่ีมี
รายไดท่ีแทจริงตอบุคคลสูงคอยๆแพรหลายออกไปและเนื่องจากอุปกรณดังกลาวสามารถใช
ประโยชนได บริษัทตางๆในประเทศเหลานี้จึงใหการยอมรับ; ภายในป ๒๕๙๓ มีการติดต้ังและใช
ระบบการโทรเรียกฉุกเฉิน (E – Call System) ภายในยานพาหนะเชิงพาณิชยของบริษัทกันอยาง
แพรหลายท่ัวโลก; การติดต้ังและการใชระบบโทรเรียกฉุกเฉินในยานพาหนะนอกเหนือจากนี้ข้ึนอยู
กับความสามารถในการซ้ือหาของเจาของยานพาหนะ; ดวยการสนับสนุนทางการเงินจาก
ภาคเอกชนทําใหมีระบบการดูแลการบาดเจ็บท่ีมีประสิทธิภาพภายในป 2593 
 
5.2 ระบบการดูแลรักษาผูบาดเจ็บในโรงพยาบาล 
เคร่ืองมือเพื่อบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
 เงินทุนท่ีไดรับบริจาคจากบริษัทเอกชนและองคการระหวางประเทศเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการ
สนับสนุนโครงการสาธารณะในประเทศตางๆ และชวยใหประเทศเหลานี้สามารถใหการดูแลรักษา
ผูประสบภัยทางถนนไดอยางเพียงพอ 



จากป 2563 ถึงป 2593 : สาระสําคัญและตัวชี้วัด 
  ผลสืบเนื่องจากการปรับปรุงระบบการดูแลการบาดเจ็บกอนถึงโรงพยาบาลและระบบการ
ดูแลรักษาผูบาดเจ็บในโรงพยาบาลทําใหอัตราการเสียชีวิตภายหลังจากประสบอุบัติเหตุรถชนกัน
ลดลงรอยละ 5 จากป 2554 ถึงป 2563; ต้ังแตเร่ิมตนป 2563 เปนตนมาบริษัทเอกชนและองคกรการ
กุศลขนาดใหญเขามามีสวนรวมอยางเต็มกําลังในการใหการสนับสนุนทางการเงินท่ัวโลก; ผลจาก
ความพยายามขององคการอนามัยโลกและองคการระหวางประเทศในระดับแนวหนาอ่ืนๆ ไดมี
กําหนดลําดับความสําคัญของปญหาและการแกไข; องคการอนามัยโลกไดนําเสนอรายงาน
สถานการณอยางสม่ําเสมอแสดงใหเห็นวามีการปรับปรุงระบบการดูแลรักษาใหดีข้ึนกวาเดิม; 
ภายในป 2583โรงพยาบาลในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางไดรับการ
ติดต้ังเคร่ืองมือท่ีทันสมัยเพื่อรักษาพยาบาลผูท่ีบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถชนกัน; อีกหนึ่ง
ทศวรรษตอมาประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับตํ่ามีขีดความสามารถใหบริการการ
ดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพสูงแกผูบาดเจ็บและผูทุพพลภาพ 
 
5.3 การใชระบบประกันภัยผูใชรถใชถนนสามารถชวยรับผิดชอบคาใชจายสําหรับบริหารฟนฟู
สมรรถภาพ 
เคร่ืองมือเพื่อบรรลุเปาหมายและการดําเนินงาน 
  มีการจัดทําโครงการประกันภัยผูใชรถใชถนนซ่ึงครอบคลุมถึงคาใชจายในการดูแลรักษา
และคาบริการฟนฟูสมรรถภาพเพื่อชวยใหการฟนตัวของผูประสบอุบัติเหตุรถชนกันเปนไปอยาง
รวดเร็วและชวยลดคาใชจายท่ีเกิดจากอุบัติเหตุรถชนกัน 
จากป 2563 ถึงป 2593 : สาระสําคัญและตัวชี้วัด 
มีการจัดทําแผนประกันภัยผูใชรถใชถนนในป 2563 และดําเนินการตามแผนเต็มรูปแบบภายใน
ทศวรรษตอมา; ภายในป 2563 คร่ึงหนึ่งของจํานวนพนักงานท่ีทุพพลภาพไดกลับเขาทํางานใน
สถานประกอบการ; อัตราสวนการกลับเขาทํางานของพนักงานท่ีทุพพลภาพเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 75 
ภายในป 2593 
 
5.4 การดําเนินการติดตามผล  
 การรายงานผล การกําหนดเกณฑมาตรฐานเปรียบเทียบและการเก็บรวบรวมขอมูลเปนปจจัย
สําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุรถชนกันในระยะยาว; การรายงานจะบันทึก
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนบนทองถนนทุกประเภทไว; มีการสอบสวนในกรณีท่ีเกิดเหตุการณรถชนกันท่ีมี
นัยสําคัญ; การสอบสวนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนชวยทําใหบริษัทสามารถระบุขอบกพรองในการบริหาร
จัดการความปลอดภัยทางถนน รับรูถึงการเผชิญกับความเส่ียง และโอกาสสําหรับการปรับปรุง; 
ดังนั้น บริษัทควรตองใชมาตรการแกไขและปองกันเพื่อหลีกเล่ียงไมใหเกิดข้ึนซํ้า 



 องคกรเอกชนไดรับการกระตุนใหใชมาตรการแกไขปญหาการละเมิดกฎหมายของพนักงาน 
นอกจากนี้องคกรเอกชนยังไดรับการกระตุนใหจางบุคคลทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเพือ่
ชวยใหพวกเขาไดกลับคืนสูสถานประกอบการใหมอีกคร้ัง; บริษัทเขาไปมีสวนรวมอยางจริงจังใน
การปองกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อเปนหลักประกันวาพนักงานขับรถทุกคน
ไดรับการฝกอบรมเปนกรณีพิเศษ การรายงานอุบัติเหตุและเหตุการณโดยไมชักชา และการเก็บ
รวบรวมขอมูลอยางถูกตอง; การกําหนดจรรยาบรรณหรือระเบียบวินัยภายในบริษัทเปนวิธีการท่ี
ไดผลในการจัดการกับพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมและการสรางความตระหนักของพนักงานในการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร 
จากป 2563 ถึงป 2593 : สาระสําคัญและตัวชี้วัด 
 มีการกําหนดวิธีปฏิบัติภายในบริษัทในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลสูง ภายในป 2563 
และถายทอดประสบการณไปสูประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและ
ระดับตํ่าตามลําดับตอไป; มีการพัฒนาแผนการฝกอบรมกรณีพิเศษเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
ท่ีครอบคลุมถึงการฝกภาคปฏิบัติในลักษณะคอยเปนคอยไป ในระยะแรกควรกําหนดใหดําเนินการ
บนพื้นฐานของความสมัครใจ แลวคอยปรับเปล่ียนเปนภาคบังคับ ในขณะเดียวกันระบบการเก็บ
รวบรวมขอมูลไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึน 
 

แผนท่ียุทธศาสตรความปลอดภัยทางถนนระดับสากล (Global Road Map) 
ในชวงคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 21 สถานการณในภาพรวมของความปลอดภัยทางถนนท่ัวโลกเปนท่ี
นาหวั่นวิตกเปนอยางยิ่ง มีการประมาณการวา ประชากรโลกประมาณ 75 ลานคนเสียชีวิตและอีก 
750 ลานคนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ตลอดระยะเวลา 50 ปท่ีผานมาองคการสหประชาชาติ
ดวยการสนับสนุนขององคการระหวางประเทศอ่ืนๆกระตุนใหประเทศท่ัวโลกดําเนินมาตรการ
ตางๆเพ่ือลดจํานวนผูท่ีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อยางไรก็ตามในปจจุบันมักจะไมมีการระบุวา
จากยอดรวมของผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บท้ังหมดเปนผูเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการทํางาน (Road Related Victims) จํานวนเทาใด และไมคอยจะกลาวถึงอุบัติเหตุทาง
ถนนท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน ( Work – Related Accidents) เปนหัวขอเร่ืองเฉพาะเจาะจง 
 คําแถลงในขอมติขององคการสหประชาชาติซ่ึงไดรับการรับรองอยางเปนทางการยอมรับ
วา การแกไขวิกฤตการณความปลอดภัยทางถนนจําเปนตองอาศัยความรวมมือและการสราง
เครือขายพันธมิตรจากทุกภาคสวนท้ังในภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงการมีสวนรวมของภาคประชา
สังคมจึงจะประสบผลสําเร็จ” เราเช่ือวาการระดมการมีสวนรวมจากบริษัทเอกชนเปนกุญแจสําคัญ
ในการรับมือกับปญหาความปลอดภัยทางถนนท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน ดังนั้นเราจึงได
นําเสนอแผนที่ยุทธศาสตรระดับสากลซ่ึงเราไดรวมกันจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการแกไข
ปญหาดังกลาวในชวงทศวรรษท่ีกําลังจะมาถึงและในชวงทศวรรษตอไป 



 ดวยการมองไปขางหนาถึงป 2563,2573,2583,และป2593 คณะทํางานไดกําหนดเคร่ืองมือ
เพื่อบรรลุเปาหมายหรือวิธีดําเนินการและเปาประสงค ท่ี เกี่ยวของสําหรับแตละทศวรรษ 
เปาประสงคดังกลาวไดกําหนดไวอยางชัดเจนดังนี้ ตรึงจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการทํางานใหคงท่ีภายในป 2563 ลดจํานวนผูเสียชีวิตจากสาเหตุดังกลาวลงเหลือรอย
ละ 50 ภายในป 2573 และลดลงใหไดมากกวารอยละ 50 ภายในป 2583 และในท่ีสุดจํานวน
ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานลดลงเทากับศูนย (Zero Work Related 
Road Deaths) ภายในป 2593 
 
ฐานรองรับการดําเนินงาน : การประสานงานระหวางประเทศ 
เคร่ืองมือเพื่อบรรลุเปาหมาย 
 กอนท่ีจะดําเนินการใดๆ จําเปนตองมีความเห็นท่ีพองกันของทุกฝายเกี่ยวกับคําจํากัดความ
ของคําวา “การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ี    เกี่ยวเนื่องกับการทํางาน” (Work Related Road 
Deaths) ซึงรวมถึงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนในระหวางเดินทางไปทํางานและกลับ
บาน ท้ังนี้เพื่อชวยใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 หากปราศจากเงินทุนสําหรับดําเนินกิจกรรมท่ีพอเพียงแลวก็ไมสามารถทํางานใหสําเร็จได 
ดังนั้น จําเปนตองมีการประเมินความตองการทางดานการเงิน การติดตามผลการใชจายเงินทุนและ
การหาเงินทุนศตวรรษตอศตวรรษ; ดวยการสนับสนุนจากองคการระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ 
สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติกระตุนภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนเงินทุนและไดจัดต้ัง
คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อทําหนาท่ีระดมเงินทุนจากประเทศตางๆและจากผูบริจาคภาคเอกชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากมูลนิธิการกุศลและผูใจบุญ 
 ข้ันตอนตอไปคือใหการสนับสนุนการสรางความตระหนักใหกับบุคคลทั่วไปและสงเสริม
ความรวมมือระหวางผูท่ีมีสวนไดเสียอยางตอเนื่อง; บริษัทเอกชนจําเปนตองเขาไปเกี่ยวของกับการ
กําหนดนโยบายในระดับสูง  เพราะมีสวนตองรับผดชอบตอสังคม บริษัทเอกชนมีขอไดเปรียบหลัก
อยู 2 ประการในการกําหนดลําดับความสําคัญของความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเพื่อทํางาน
และความปลอดภัยทางถนนในระดับสากล ขอไดเปรียบประการแรกคือ บริษัทเอกชนมีพลังทาง
การเมืองสูงและสามารถกระตุนเตือนผูนําทางการเมืองใหเรงรัดการดําเนินการ ประการท่ีสอง 
บริษัทเอกชนสามารถสรางความตระหนักใหกับสาธารณชนไดอยางกวางขวางโดยการใหความรูแก
พนักงานของบริษัท (รวมไปถึงพนักงานบริษัทท่ีเปนสาขาและพนักงานบริษัทคูสัญญา) ซ่ึงเปนกลุม
ประชากรสวนใหญสวนหน่ึงของประชากรโลก ในการดําเนินการดังกลาวจําเปนตองกระตุนให
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทมีความตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยทางถนนและการปรับปรุง
ระบบความปลอดภัยทางถนนตลอดถึงความปลอดภัยในการประกอบธุรกิจของบริษัทอยาง
สมํ่าเสมอ 



 การเพิ่มจํานวนบริษัทเอกชนท่ีอุทิศตนใหกับการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเปน
ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จในการสนับสนุนของภาคเอกชน ในปจจุบันมีองคกรเอกชน
จํานวนมากกําลังดําเนินการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน องคกรเหลานี้ประกอบดวยกลุม
บริษัทเอกชนท่ีทํางานรวมกัน ตัวอยางเชน องคกรรณรงคเพื่อความปลอดภัยทางถนนสากล (Global 
Road Safety Initiative : GRSI) และเครือขายนายจางเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Network 
Employers for Traffic Safety : NETS)  ท่ีสมาชิกประกอบดวยบริษัทตางๆ ท่ีอุทิศตนเพ่ือการ
ปองกันอุบัติเหตุทางถนนในขณะท่ีกําลังทํางานหรือหลังจากทํางานแลวเสร็จ การขยายจํานวน
สมาชิกของกลุมบริษัทเอกชนท่ีอุทิศตนเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนทําใหการสนับสนุน
ของบริษัทเอกชนมีความคืบหนาและชวยใหมีการพัฒนาคําแนะนําในการดําเนินงาน นอกจากนี้การ
ดําเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 39001 เปนวิธีการที่ทําใหเกิดการยอมรับแนวทางการ
ดําเนินการรวมกันเนื่องจากมาตรฐานดังกลาวครอบคลุมถึงคําจํากัดความและแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของ 
 ความเช่ือท่ีวาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเปนส่ิงท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงไดนั้น เปน
ความเช่ือท่ีผิดโดยส้ินเชิง จากกรณีศึกษาธุรกิจทําใหบริษัทเอกชนจํานวนมากมายยอมรับวาการ
ปรับปรุงความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเพื่อทํางานชวยทําใหเกิดผลเชิงบวกตอบริษัท 
ตัวอยางเชน สามารถลดการสูญเสียวันทํางานของพนักงานในกรณีท่ีประสบอุบัติเหตุทางถนน ลด
ตนทุนท่ีเกิดจากความเสียหายของทรัพยสินของบริษัทและคาใชจายในการประกันภัย 
 ประการสุดทาย คือ การติดตามและประเมินผลซ่ึงเปนกุญแจสําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
อยางไรก็ตามในปจจุบันยังขาดขอมูลท่ีตรงประเด็น และระบบการติดตามและประเมินผลที่มีอยู
ไมไดนําเกณฑอายุของผูขับข่ียานพาหนะเขามาพิจารณา กลุมผูศึกษาเปรียบเทียบของเครือขาย
นายจางเพ่ือความปลอดภัยในการจราจรไดดําเนินการสรางฐานขอมูลและระบบการวัดระดับความ
ปลอดภัยทางถนนซ่ึงสามารถนํามาใชเปนแบบอยางได การพัฒนาระบบแมททริกซเพื่อวัดระดับ
ความปลอดภัยทางถนนของฝูงยานพาหนะ และคูมือวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสามารถนํามาใชเปน
เคร่ืองมือในการจัดการแกไขปญหาความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเพื่อทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
เปาหมาย 
 จากป 2563เปนตนไปมีการใชเงินทุนเพื่อปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางถนนโดยท่ัวไป
และเพื่อลดจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานเพ่ิมมากข้ึน ในชวงป 
2563 บริษัทเอกชนใชจายงบประมาณจํานวน 50 ลานเหรียญสหรัฐเพื่อดําเนินการดังกลาว ในบาง
ประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในสหภาพยุโรปมีการใชจายงบประมาณ เพื่อการปรับปรุงระบบความ
ปลอดภัยทางถนนเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก บริษัทขนาดใหญประมาณ 200 บริษัทปฏิบัติตาม



ขอแนะนําท่ีปรากฏอยูในทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน ภายในป2573  ภาคเอกชนใชจาย
งบประมาณจํานวน 700 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน และเพิ่มข้ึนเปน 
1500 ลานเหรียญสหรัฐ ภายในป 2593 ประชาชนสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเสียชีวิตหรือ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเปนเร่ืองท่ีไมสามารถจะรับได  ตามหลักปฏิบัติและความเช่ือ
โดยท่ัวไปถือวาบุคคลทุกคนตองรับผิดชอบตอความปลอดภัยทางถนนรวมกัน; การรวมกลุมของ
บริษัทช้ันนําของโลกท่ีมีช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือฟอรจูน 500 ท้ังหมดแสดงใหเห็นถึงพันธกิจท่ี
มีความม่ันคงของกลุม  ซ่ึงสอดคลองกับขอเสนอแนะขององคกรความรวมมือเพื่อความปลอดภัย
ทางถนนแหงสหประชาชาติ (United Nations Road Safety Collaboration : UNRSC)  
 

เสาหลัก 1- การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 
การดําเนินงาน 
 การปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนไมสามารถจะประสบความสําเร็จไดหากปราศจากกล
ยุทธท่ีครบวงจรซ่ึงควบคุมดูแลโดยผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับสูงขององคกรหรือผูบริหาร
สูงสุดท่ีสามารถทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของในการลดจํานวนผูเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน; ในแตละบริษัทมีการแตงต้ัง “ผูพิทักษความ
ปลอดภัยทางถนน” (Safety Champion) พรอมท้ังจัดลําดับตําแหนงนี้ใหอยูในระดับสูงภายในบริษัท 
เพื่อทําหนาท่ีรายงานประเด็นความปลอดภัยทางถนนตอผูบริหารระดับสูงและเพื่อแสดงใหเห็นวา
บริษัทถือวาความปลอดภัยทางถนนเปนเร่ืองท่ีมีลําดับความสําคัญสูงภายในบริษัท; การเพิ่มจํานวน
ผูเช่ียวชาญทางดานความปลอดภัยทางถนนเพื่อรวมกันเสริมสรางความตระหนักของสาธารณชน 
 ดวยการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน ไดมีการจัดทํากลยุทธท่ีครบวงจรและมีความ
สอดคลองกันทุกดาน รวมไปถึงการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนเกี่ยวกับเงินทุน การกําหนดเปาประสงค 
เกณฑมาตรฐานและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล; ในขณะเดียวกันมีการเลือกใช “วิธีดําเนินการท่ี
ประสบผลสําเร็จอยางรวดเร็ว” (Quick Winner Approach) เม่ือใดก็ตามท่ีเปนไปได โดยการจัดทํา
โครงการขนาดเล็กท่ีทําไดโดยงาย มีความเปนไปไดและงายตอการทําเลียนแบบในประเทศตางๆ 
และสามารถเห็นผลกระทบไดชัดเจนทันที; โครงการท่ีประสบผลสําเร็จอยางรวดเร็ว (Quick 
Winner Project) เปนสวนเติมเต็มของการดําเนินโครงการระยะยาว เนื่องจากโครงการท่ีประสบ
ผลสําเร็จอยางรวดเร็วใหผลตอบแทนทันท่ีและชวยใหกําลังใจท่ีจะพยายามอยางตอเนื่องจนประสบ
ผลความสําเร็จ และการนํารูปแบบตัวอยางไปใชใหเปนประโยชนอยางกวางขวาง 
 การใหการสนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน มีการกําหนดมาตรฐานและ
การปรับปรุงระบบการรวบรวมขอมูล มีการระดมการมีสวนรวมของบริษัทเอกชนและองคกร
ประชาคมเพ่ือเปนหลักประกันในการถายทอดความรูและประสบการณในชวงเวลาของการเปล่ียน
ผานในแตละทศวรรษ การเช่ือมโยงระหวางนักลงทุนภาคเอกชนกับหนวยงานของรัฐในฐานะ



พันธมิตรท่ีตางฝายตางไดรับผลประโยชน (Win-Win Partnership) บริษัทเอกชนสรางหลักประกัน
ในความปลอดภัยของพนักงานและใหการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงความปลอดภัยทาง
ถนน 
 รัฐบาลไดรับประโยชนจากการใชวิธีดําเนินการมุงเนนธุรกิจในการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนท่ีใชผลสําเร็จและการติดตามผลเปนฐาน มีการจัดต้ังองคกรระดับโลกเพื่อทํา
หนาท่ีประสานงานในการใหการรับรองและสงเสริมใหนํากลยุทธนี้ไปใชกันอยางกวางขวาง; การ
ดําเนินการขององคกรดังกลาวนี้ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานหลักในระดับประเทศ; การให
การสนับสนุนความรวมมือระหวางบริษัทเอกชนนั้น มีการกระตุนใหบริษัทเอกชนใหความสําคัญ
กับความรวมมือระหวางกันเหนือการแขงขันเชิงธุรกิจเพื่อใหความพยายามรวมกันในการปรับปรุง
ความปลอดภัยทางถนนมีพลังมากข้ึน 
 มีการศึกษาวิจัยสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวเนื่องกับการทํางานในภูมิภาค
ตางๆของโลกเพ่ือหาทางแกไขปญหาท่ีประเทศตางๆเผชิญอยู; ทุกบริษัทปฏิบัติตามกฎขอบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนและกําหนดนโยบายความปลอดภัยทางถนนสําหรับฝูงยานพาหนะ
หากเกี่ยวเนื่องกัน; กลุมเครือขายบริษัทเอกชนอยางเชน เครือขายนายจางเพ่ือความปลอดภัยทาง
ถนน (NETS) สรางรูปแบบจําลองทางธุรกิจท่ีสามารถนําไปใชงานไดงายเพื่อเปนแบบตัวอยางใน
การบริหารและติดตามพิกัดตําแหนงของยานพาหนะ; ภาคธุรกิจการขนสงนํามาตรฐานความ
ปลอดภัยในการขนสงทางบกอยางเชน มาตรฐาน ISO 39001 มาใชและปฏิบัติตามมาตรฐานโดย
เครงครัด 
  หนวยงานภาครัฐกําหนดใหบริษัทรับเหมางานของภาครัฐปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเพ่ือ
ความปลอดภัยทางถนนตามท่ีกําหนดไวในประกาศประกวดราคา และการลงนามในสัญญาวาจาง; 
นอกเหนือจากนี้ บริษัทเอกชนตองกระตุนใหพนักงานเลือกใชวิธากรขนสงทางเลือกท่ีมีความ
ปลอดภัยท่ีสุดเม่ือไหรก็ตามท่ีเปนไปได 
 
เปาหมาย 
 ภายในป 2563 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือเปนหลักประกันวาทุกฝายท่ี
เกี่ยวของยังยึดม่ันในความคิดริเร่ิมสรางสรรคและภาระผูกพันท่ีเกิดข้ึนจากการประชุมทศวรรษแหง
ความปลอดภัยทางถนนและคงไวจนถึงป 2563 และปตอๆไป; บริษัทจํานวน 200 บริษัทแตงต้ัง
พนักงานเปน “ผูพิทักษความปลอดภัยทางถนน” เพื่อทําใหม่ันใจถึงความเช่ือมโยงระหวางการ
ดําเนินการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนของบริษัทกับขอเสนอแนะและวัตถุประสงคของ
ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน;  ฝายการเมืองยอมรับในลําดับความสําคัญของประเด็นและมี
บุคคลท่ีมีอํานาจทางการเมืองสูงสุดดูแลรับผิดชอบเพื่อเปนหลักประกันในความตอเนื่องของลําดับ
ความสําคัญดังกลาว;  ในขณะเดียวกันมีการระดมความรวมมือจากภาคประชาคมอยางสอดคลอง



กันท่ัวโลกผานทางองคกรตางๆเชน องคกรสากลเพ่ือความรวมมือดานความปลอดภัยทางถนน 
(Global Road Safety Partnership : GRSP) และองคกรแมขาย สหพันธสภากาชาดสากลและ
สหพันธเส้ียววงเดือนแดงระหวางประเทศและสภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงของประเทศ
ตางๆ ; การถายทอดความรูและประสบการณการสรางความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนเพื่อทํางานจากท้ังภาครัฐและเอกชนในประเทศที่มีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลสูงไปสู
ประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า; องคกรความรวมมือเพื่อ
ความปลอดภัยทางถนนท่ีมีองคกรสมาชิกจากทุกภาคสวนไดรับการยอมรับวาเปนองคกรเสริมของ
รัฐในหลายประเทศ; มีการจัดต้ังองคกรนําเพื่อทําหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานความปลอดภัยทาง
ถนนใน 20 ประเทศ; องคกรภาครัฐและเอกชนจํานวนมากประสบความสําเร็จในการลดจํานวน
ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติงานประจําลงเหลือเทากับศูนยอยาง
ตอเนื่องโดยการนําเอามาตรฐานสากล ISO 39001 มาประยุกตใช; มีบริษัทประมาณ 1 แสนบริษัท
นําเอามาตรฐานสากลดังกลาวมาใชและปฏิบัติตามอยางเครงครัด; นอกจากนี้มีการวางระบบการ
บริหารจัดการฝูงยานพาหนะในบริษัทตางๆประมาณ 1 แสนบริษัท 
 ในทศวรรษตอไปมีการจัดต้ังองคกรนําเพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานความปลอดภัยทาง
ถนนในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า จํานวน 40 ประเทศ; 
องคกรความรวมมือเพื่อความปลอดภัยทางถนนท่ีมีองคกรสมาชิกจากภาครัฐ เอกชนและประชาคม
กลายเปนบรรทัดฐานในการดําเนินงานความปลอดภัยทางถนนและไดรับการยอมรับวาเปน
หลักประกันความตอเนื่องและยั่งยืนทางการเมืองของประเด็นความปลอดภัยทางถนนในชวงเวลาท่ี
มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล;  บริษัทเอกชนขนาดใหญเผยแพรวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดใหบริษัทในเครือท่ัว
โลกนําไปใช; ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของมาตรฐานสากล ISO 39001 เปน
ระบบบริหารเพียงระบบเดียวท่ีบริษัทหลายแสนแหงใชและมีการนําไปประยุกตใชในเมืองใหญ
หลายเมือง; แนวทางการยึดหลักความปลอดภัยไวกอน (Safety-First Approach) ไดรับการยอมรับ
วาเปนบรรทัดฐานสําหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 
 ภายในป 2583 มีการจัดต้ังองคกรนําในประเทศที่มีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับ
ปานกลางและระดับตํ่าท่ีไดนําเอาวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไปประยุกตใชเพิ่มข้ึนอีก 60 ประเทศ 
 ในชวงเวลาปลายทศวรรษทุกประเทศท่ัวโลกมองคกรนําเพื่อทําหนาท่ีกํากับดูแลการ
ดําเนินงานความ ปลอดภัยทางถนนเปนของตนเอง และมีศักยภาพในการบริหารจัดการดวยตนเอง; 
ระดับคุณภาพการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนสามารถเทียบไดกับระดับความปลอดภัย
ของเคร่ืองบินหรือโรงงานอุตสาหกรรม; ทุกบริษัทนํารูปแบบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจไปปรับใช; ทุก
บริษัทท่ัวโลกดําเนินการตามมาตรฐาน ISO 39001 และวางระบบการบริหารจัดการฝูงยานพาหนะ; 
บริษัทท่ีไดรับการจัดอันดับเปนบริษัทท่ีใหญท่ีสุดในบัญชี Fortune 500 ทุกบริษัทกําหนดตําแหนง 
“ผูพิทักษความปลอดภัยทางถนน” ในบริษัท 



เสาหลัก 2 – สภาพถนนและระบบการขนสงทางบกท่ีมีความปลอดภยัมากขึ้น 
การดําเนินงาน 
  โครงการพื้นฐานทางถนนและองคประกอบของถนนท่ีไดรับการบํารุงรักษาเปนอยางดีเปน
เสมือนเคร่ืองมือสําหรับการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน.....  ถาหากคํานึงถึงความปลอดภัย
เปนหลักในการออกแบบ การกอสรางและการบํารุงรักษา ตัวอยางเชน การแบงแยกพื้นท่ีการจราจร
สําหรับกลุมผูใชรถใชถนนท่ีหลากหลาย (โดยการกอสรางทางตางระดับหรืออุโมงคลอดทางดวน) 
สามารถชวยลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บไดมากเพราะสามารถปองกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับกลุม
ผูใชรถใชถนนท่ีมีความลอแหลมได ข้ันตอนแรกท่ีตองดําเนินการคือการโนมนาวประเทศตางๆให
ปฏิบัติตามขอตกลงระหวางประเทศและมาตฐานสากล มีการสงเสริมรูปแบบของถนนท่ีมีความ
ปลอดภัยใหแพรหลายโดยวิธีการตางๆเชน สนับสนุนใหมีคํานึงถึงความปลอดภัยทางดาน
วิศวกรรมจราจรในการออกแบบถนนโดยการบรรจุไวในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร: การระบุจุด
อันตรายบนถนนและดําเนินการตรวจสอบถนนท้ังหมดอยางสม่ําเสมอตามรูปแบบท่ีองคกรสากล
ดานการประเมินระดับความปลอดภัยทางถนนกําหนด (International Road Assessment 
Programme : IRAP)โดยการทํางานรวมกับองคกรภาครัฐและองคกรเอกชน; องคกรตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางถนนระหวาง ประเทศดําเนินการตรวจสอบ จัดฝกอบรมและใหความชวยเหลือ
ทางวิชาการดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางถนน; มีการใหการสับสนุนทางวิชาการแก
ประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่าในการวางแผนและในการ
กอสรางถนนใหมีความปลอดภัยมากข้ึน; มีการยอมรับวาการประเมินความปลอดภัยทางถนนเปน
กระบวนการพลวัตท่ีทําใหมีโอกาสไดเรียนรูและโอกาสท่ีจะกําหนดวิธีการปรับปรุงความปลอดภัย
ทางถนนมากกวาเปนกระบวนการจับผิดเพื่อลงโทษ 
  บริษัทเอกชนกระตุนใหมีการวางแผนการเดินทางเพื่อลดความเส่ียงดานความปลอดภัย; 
พนักงานบริษัทไดรับการกระตุนใหใชระบบการขนสงในเขตเมืองท่ียั่งยืน (Sustainable Urban 
Transportation) หรือเปล่ียนแปลงวิธีการเดินทาง(Model Shift) หากมีโอกาส; บริษัทเอกชนลงทุน
ในกานการขนสงสาธารณะซ่ึงเปนประโยชนตอทุกคน;  เปนท่ีแนนอนวามีความเรงดวนในการ
ตอบสนองตอความตองการในการเดินทางท่ีเพิ่มมากข้ึนภายในเขตเมือง ในขณะเดียวกันมีความ
จําเปนตองแกไขปญหาความปลอดภัยทางถนน; การขับรถยนตบนถนนท่ีมีปริมาณการจราจร
หนาแนนเปนปจจัยเส่ียงหลักอีกปจจัยหนึ่ง เราสามารถลดความเส่ียงนี้ไดโดยการเลือกใชบริการ
ขนสงสาธารณะ และการกอสรางชองทางพิเศษสําหรับรถจักรยาน และทางเดินสําหรับคนเดินเทา 
 
  เปาหมาย 
  ภายในป 2563 ประเทศตางๆตัดโอนวงเงินรอยละ 10 ของงบลงทุนโครงการกอสราง
โครงสรางพื้นฐานทางถนนเพ่ือใชในการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน; ผูสนับสนุนทางการเงิน



ต้ังประเด็นความปลอดภัยทางถนนเปนเง่ือนไขสําหรับการลงทุนโครงการกอสรางโครงสราง
พื้นฐานทางถนน; อีกหลายปตอมายอดวงเงินท่ีตัดโอนไปเพ่ือใชในการลงทุนเพื่อความปลอดภัย
ทางถนนเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 15; ประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและ
ระดับตํ่าระบุปจจัยเส่ียงและดําเนินแกไขความเส่ียงไดอยางถูกตองเหมาะสมโดยเฉพาะในประเทศ
ท่ีมีการเผยแพรแนวทางการดําเนินการปรับปรุงสภาพถนนใหมีความปลอดภัยมากข้ึน; หนวยงานท่ี
ทําหนาท่ีวางแผนถนนใหการสนับสนุนหลักการการแบงพื้นท่ีถนนสําหรับผูใชรถใชถนนประเภท
ตางๆ; ประเด็นความปลอดภัยทางถนนเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของการออกแบบถนนและการ
บริหารจัดการเครือขายถนนภายในป 2583; มีระบบการขนสงภายในเมืองแบบบูรณาการใหบริการ
สําหรับทุกคน 
 

เสาหลัก 3- ยานพาหนะท่ีมีความปลอดภยัมากขึ้น 
การดําเนินงาน 
  ผูผลิตยานพาหนะยึดม่ันตอมาตรฐานสวนรวม มีการติดต้ังอุปกรณเสริมความปลอดภัย
ภายในยานพาหนะใหมทุกคัน; นอกเหนือจากนี้มีการตกลงยอมรับกระบวนการทดสอบระดับความ
ปลอดภัยของยานพาหนะอยางเชน โครงการขององคกรอิสระดานทดสอบระดับความปลอดภัยของ
ยานยนตท่ีผลิตใหม (New Car Assessment Programme : NCAP) ซ่ึงชวยใหผูบริโภคและผูบริหาร
จัดการฝูงยานพาหนะไดรับขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานพาหนะท่ีถูกตองสมบูรณ; 
สาธารณชนมีอํานาจในการทวงถามถึงเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดจากผูผลิตสินคา; ผู
ประกอบธุรกิจการขนสงทําเปนตัวอยางในการใชระดับความปลอดภัยของยานพาหนะเปนเกณฑ
ในการเลือกซ้ีอยานพาหนะใหม; การตอบสนองความตองการเทคโนโลยีความปลอดภัยของ
ยานพาหนะไดรับการปรับใหเขากับบริบทของแตละประเทศ; ดวยการโนมนาวของบริษัทเอกชน 
ไดมีการกําหนดเกณฑความปลอดภัยข้ีนตํ่าของยานพาหนะมือสองท่ีไดรับการอนุญาตใหนําเขา; ไม
ควรอนุญาตใหนําเขายานพาหนะท่ีไมผานเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยข้ันตํ่า ดังนั้น จึงควรหาม
การซ้ือขายยานพาหนะดังกลาว 
 
เปาหมาย  
  ผูผลิตยานพาหนะท้ังหมดนํามาตรฐานสากลดานความปลอดภัยของยานพาหนะไปปรับใช
ภายในป 2563  ในขณะเดียวกันมีการดําเนินการเปรียบมาตรฐานการใหคะแนนความปลอดภัยของ
ยานพาหนะใหสอดคลองกัน  ซ่ึงจะนําไปสูการนําเอาวิธีการทดสอบความปลอดภัยของรถยนตท่ีมี
อยูอยางเชน โครงการทดสอบขององคกรอิสระดานการทดสอบระดับความปลอดภัยของรถยนตท่ี
ผลิตใหม (New Car Assessment Programme: NCAP) หรือโครงการอ่ืนท่ีคลายกันไปใช 



  อีกทศวรรษตอมามีการปรับมาตรฐานการใหคะแนนระดับความปลอดภัยของยานพาหนะ
ใหสอดคลองกันท่ัวโลกและประเทศที่มีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางนําเอา
มาตรฐานดังกลาวนี้ไปใชกับยานพาหนะทุกคัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่มีการกําหนดให
เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของยานพาหนะเปนภาคบังคับ ตัวอยางเชน ยานพาหนะทุกคันตอง
ติดต้ังเข็มขัดนิรภัย มิฉะนั้นจะถูกหามนํามาวิ่งบนถนนสาธารณะ 
 

เสาหลัก 4 – ผูใชรถใชถนนมีความปลอดภยัมากขึ้น 
การดําเนินงาน 
  นอกเหนือจากการยึดม่ันและการดําเนินการตามกฎขอบังคับและขอตกลงระหวางประเทศ
แลว ทุกประเทศจําเปนตองมีกฎหมายและมาตรฐานเพ่ือใชในการแกไขปจจัยเส่ียงหลักท่ีระบุไวใน
รายงานสถานะความปลอดภัยทางถนนท่ัวโลกขององคการอนามัยโลก; การลดจํานวนผูเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานนั้น จําเปนตองมีการสรางความตระหนักตอความ
เส่ียงดังกลาว;  บริษัทเอกชนดําเนินการกําหนดนโยบายภายในและจัดทําคูมือวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด
เพื่อใหคําแนะนําท่ีชัดเจนเก่ียวกับการใชความเร็ว การใชเข็มขัดนิรภัย การดื่มเครื่องดื่มแอกอฮอล
และสารเสพยติด การใชหมวกนิรภัย การเสียสมาธิและมีอาการลาในระหวางขับข่ียานพาหนะ ฯลฯ 
นอกจากนี้บริษัทยังไดกําหนดระบบการใหรางวัลและการลงโทษเปนมาตรการเสริมเพื่อสนับสนุน
แนวทาง “ความอดทนตอการกระทําผิดเทากับศูนย” ของบริษัท; การจูงใจใหพนักงานบริษัททุกคน
ยึดม่ันและปฏิบัติตามนโยบายและคูมือวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไดสําเร็จ เปนการกาวไปสูการทําใหเร่ือง
ความปลอดภัยทางถนนท่ีเกี่ยวกับการทํางานกลายเปนเร่ืองปกติวิสัย และเปนคุณประโยชนท่ีควร
ไดรับการสนับสนุน 
  เพื่อเปนการพัฒนาทักษะในการขับข่ียานพาหนะและพฤติกรรมความรับผิดชอบ นายจาง
จัดโครงการฝกอบรมใหกับพนักงานบริษัททุกคน และขยายกลุมเปาหมายครอบคลุมถึงสมาชิก
ครอบครัวของพนักงาน ลูกจางของบริษัทคูสัญญาและชุมชนในท่ีสุด 
 
เปาหมาย 
  มีการออกกฎขอบังคับการใชเข็มขัดนิรภัยภายในป 2563; ประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอ
บุคคลสูงออกกฎหมายบังคับใหติดต้ังอุปกรณปองกันไมใหผูขับข่ียานพาหนะสตารทเครื่องไดหาก
ดื่มสุราในระดับท่ีสูงกวาระดับท่ีปลอดภัยสําหรับการขับรถภายในยานพาหนะเชิงพาณิชยของ
บริษัททุกคัน การติดต้ังอุปกรณดังกลาวภายในยานพาหนะเชิงพาณิชยในประเทศท่ีมีรายไดท่ี
แทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่าข้ึนอยูกับความสมัครใจของเจาของฝูง
ยานพาหนะ; บริษัทประมาณ 100,000 แหงต้ังมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อแกไขปจจัยเส่ียงหลัก
และนํามาตรฐานไปปฏิบัติ 



 อีกหลายปตอมา ประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่านําวิธี
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดท่ีองคการอนามัยโลกกําหนดไปปรับใช; จากความพยายามอยางตอเนื่องทําใหรอย
ละ 70 ของบริษัทท่ัวโลกมีนโยบายเกี่ยวกับใชเข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัย 
 ภายในป 2583 ประเทศที่มีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่าประสบ
ความสําเร็จในการปรับใชวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด ประเทศเหลานี้ออกกฎขอบังคับใหติดต้ังระบบจํากัด
ความเร็วภายในยานพาหนะเชิงพาณิชย นอกจากนี้ยังมีการติดต้ังอุปกรณปองกันไมใหผูขับข่ี
ยานพาหนะสตารทเคร่ืองไดหากดื่มสุราในระดับท่ีสูงกวาระดับท่ีปลอดภัยสําหรับการขับรถภายใน
ยานพาหนะเชิงพาณิชย; ทุกประเทศดําเนินการสอดคลองกับขอกําหนดทางกฎหมายและนํา
มาตรฐานและนโยบายของประเทศไปปฏิบัติ 
 

เสาหลัก 5 – การปรับปรุงการดูแลรักษาผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนกันใหดีขึ้น 
การดําเนินงาน 
 เม่ือเกิดอุบัติเหตุพนักงานขับรถเปนบุคคลที่อยูในพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุและควรทําหนาท่ีเปนผู
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตนในสถานการณฉุกเฉิน (First  Responder) ถาหากบุคคลเหลานี้ไดรับการ
ฝกอบรมเปนอยางดี พวกเขาสามารถทําหนาท่ีแจงหนวยฉุกเฉินและใหการชวยเหลือปฐมพยาบาล
ข้ันพื้นฐาน ซ่ึงเปนการเพ่ิมโอกาสการรอดชีวิตใหกับผูไดรับบาดเจ็บได; บริษัทตางๆ ใชวิธีการวาง
แผนการเดินทางเปนเคร่ืองมือในการเพิ่มความปลอดภัยใหกับพนักงานขับรถ การติดต้ังอุปกรณการ
ส่ือสารและใหรายช่ือบุคคลหรือหนวยงานท่ีตองติดตอในกรณีฉุกเฉินแกพนักงานขับรถ; ภายใน
ยานพาหนะของบริษัททุกคันมีกระเปาอุปกรณปฐมพยาบาลและยาท่ีมีมาตรฐานประจํารถ 
 เนื่องจากบางประเทศขาดงบประมาณในการปรับปรุงการดูแลรักษาผูบาดเจ็บกอนถึง
โรงพยาบาล บริษัทเอกชนควรทําการลงทุนดานสถานพยาบาลในประเทศท่ีไมมีขีดความสามารถ
เพียงพอท่ีจะดําเนินการดวยตนเอง 
 เพื่อเปนการลดคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุรถชนกันในขณะทํางานจําเปนตองจัดทํา
แผนประกันอุบัติภัยทางถนนระดับสากล (Global Road Insurance Plan) แผนดังกลาวนี้ตอง
ครอบคลุมถึงคาดูแลรักษาในโรงพยาบาล และคาบริการฟนฟูสมรรถภาพพรอมท้ังการสงเสริมการ
กลับเขาไปทํางานในสถานประกอบการอีก; “โครงการชวยเหลือลูกจาง” (Employer Assistance 
Programs : EAP) ซ่ึงเปนโครงการท่ีนายจางจัดทําเพื่อผลประโยชนของลูกจางควบคูกับการ
ประกันภัย เปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหบรรลุเปาหมายได อยางไรก็ตามวิธีดําเนินการยังคงขาดความ
สมบูรณเพราะไมมีการวิเคราะหอุบัติเหตุรถชนกันท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน เพื่อท่ีจะประเมิน
สาเหตุรากเหงาของอุบัติเหตุรถชนกัน และเพื่อหาวิธีแกไข การรายงานและการติดตามผลโดยอาศัย
เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดเปนฐานเปนเคร่ืองมือท่ีจําเปนในการระบุขอบกพรองและโอกาสเพ่ือ
การปรับปรุงใหดีข้ึน 



เปาหมาย 
 จากป 2554 ถึงป 2563 อัตรการเสียชีวิตของผูประสบอุบัติเหตุรถชนกันในระหวางนําสง
โรงพยาบาลลดลงรอยละ 50; มีบริษัทเอกชนทําการลงทุนดานระบบการดูแลรักษาผูบาดเจ็บกอนถึง
โรงพยาบาลและระบบการดูแลรักษาภายในโรงพยาบาลในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยู
ในระดับปานกลางและระดับตํ่าท่ีภาครัฐไมมีงบประมาณเพียงพอ; บริษัทเอกชนกําหนดข้ันตอน
ปฏิบัติการในการเผชิญกับสถานการณฉุกเฉินเปนการภายใน; ในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอ
บุคคลอยูในระดับสูง มีมาตรการบังคับใหบริษัทจัดทําโครงการฝกอบรมเพิ่มทักษะใหกับพนักงาน
ขับรถ; บริษัทเอกชนจัดทําโครงการชวยเหลือลูกจางเพ่ือสงเสริมพนักงานท่ีทุพพลภาพและบาดเจ็บ
กลับเขาทํางานอีก; รอยละ 50 ของพนักงานท่ีทุพพลภาพสามารถกลับเขาทํางานในสถาน
ประกอบการเดิมอีกหลังจากประสบอุบัติเหตุรถชนกัน 
 ภายในป 2573 บริษัทเอกชนในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลาง
สามารถกําหนดนโยบายภายในได โดยอาศัยการเรียนรูจากประสบการณของประเทศท่ีมีรายไดท่ี
แทจริงตอบุคคลสูง บริษัทเอกชนดําเนินลงทุนพัฒนาระบบการดูแลรักษาผูบาดเจ็บท่ีมีอยูเดิมอยาง
ตอเนื่อง 
 อีกทศวรรษตอมาโครงสรางพื้นฐานดานการดูแลรักษาผูบาดเจ็บในประเทศท่ีมีรายไดท่ีแทจริง
ตอบุคคลอยูในระดับปานกลางและระดับตํ่าท่ัวโลกไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน; 
ประเทศที่มีรายไดท่ีแทจริงตอบุคคลอยูในระดับปานกลางมีมาตรการบังคับใหบริษัทเอกชนกําหนด
นโยบายภายในของบริษัท; การกําหนดนโยบายภายในของบริษัทเอกชนในประเทศท่ีมีรายไดท่ี
แทจริงตอบุคคลอยูในระดับข้ึนอยูกับความสมัครใจของแตละบริษัทและมีการนํานโยบายท่ีกําหนด
ไวไปปฏิบัติอยางแพรหลาย 
 ภายในป 2593 จากการชวยเหลือขององคกรเอกชนและองคกรระหวางประเทศทําใหระบบ
การดูแลรักษาผูท่ีไดรับบาดเจ็บสาหัสได รอยละ 75 ของพนักงานท่ีทุพพลภาพสามารถกลับเขา
ทํางานในสถานประกอบการเดิม 
 
หมายเหตุสรุป 
 โดยการจัดทํารางแผนที่ยุทธศาสตรนี้ คณะผูจัดทํามีความตั้งใจแสดงใหเห็นถึงวิธีการท่ีจะมี
อนาคตท่ีดีกวา ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีทุกฝายมีความหวงใยตอประเด็นความปลอดภัยทางถนนเหนืออ่ืน
ใดและเปนชวงเวลาท่ีจะไมมีผูท่ีตองเสียชีวิตในขณะท่ีกําลังเดินทางไปทํางานหรือในขณะท่ีกําลัง
ทํางานอีกตอไป; โดยการบรรยายส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตใหเปนเหมือนความเปนจริงในปจจุบัน 
คณะผูจัดทําต้ังใจแสดงใหเห็นวาวิสัยทัศนของเรามีความสมเหตุสมผล สามารถนําไปปฏิบัติใหเปน
ผลสําเร็จได ไมวาทานจะมีอาชีพหรือมีสถานภาพทางสังคมอยางไร เชน เปนนายจางหรือผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัท เจาหนาท่ีของรัฐ ผูกําหนดนโยบายสาธารณะ ผูแทนขององคกร หรือประชาชน



ท่ัวไป; ทานยังเปนผูใชรถใชถนนในฐานะคนเดินเทา คนปนจักรยาน คนขับข่ีรถจักรยานยนต หรือ
เปนผูขับข่ีรถยนต หรืออาจจะเปนท้ัง 4 ฐานะ ดังนั้น ความวิตกกังวลของเราคือความวิตกกังวลของ
ทานเชนกัน พวกเราซ่ึงเปนคณะทํางานเฉพาะกิจขอเชิญทานเดินตามเสนทางท่ีเราเตรียมไวใหและ
รวมกันเปล่ียนวิสัยทัศนนี้ใหเปนความจริงในอนาคต 
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