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รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุม 
13th UN Road Safety Collaboration Meeting 

11-13 เมษายน 2554 
สถานท่ีประชุม  Whitehall Suite in The Royal Horseguards เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

1. รายละเอียดการประชุมจําแนกตามวาระการประชุม 
11 เมษายน 2554 เริ่มประชุมตอน 14.00 นาฬิกา 

Dr. Etienne Krug จาก WHO ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนและชี้แจงวัตถุประสงค์การเข้า
ร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมชี้แจงวาระการประชุม จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมแนะนําตัวเอง  

นอกจากนี้ทาง Dr Etienne ได้แจ้งให้ทราบว่าทางธนาคารโลก และธนาคารภูมิภาคต่างๆ จะได้มีการ
ประชุมเพ่ือประกาศแนวทางในการสนับสนุนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนร่วมกันในอีกหนึ่งสัปดาห์ถัดไป 

วัตถุประสงค์การประชุมท่ี 1 เพ่ืออภิปรายเก่ียวกับรายละเอียดของทศวรรษความปลอดภัยทางถนน 
1. การเปิดตัวทศวรรษในวันท่ี 11 พฤษภาคม 

 Ms Laura Sminkey จาก WHO ได้กล่าวสรุปถึงการดําเนินงานเพ่ือเตรียมการสําหรับวันท่ี 11 
พฤษภาคม 2554  ท้ังนี้ได้มีประเทศต่างๆ ได้เข้ามาร่วมลงทะเบียนท่ีเว็บไซต์รวมแล้วท้ังสิ้น 38 ประเทศ โดยมี
อยู่ 8 ประเทศกําหนดให้การจัดงานดังกล่าวเป็นการจัดงานระดับประเทศ  สําหรับประเทศไทยได้รายงานให้
ทราบถึงการจัดทําวีดีโอของนายกรัฐมนตรีซึ่งได้ส่งให้กับทางทีมเลขาฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังไม่ได้
ลงทะเบียนการจัดงานในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2554  
 ทางทีมเลขาฯได้จัดทําคู่มือการจัดงานชื่อว่า Toolkit for organizers of launch events ซีงสามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ทศวรรษ  โดยการจัดงานควรเน้นการทํางานร่วมกับทีมสื่อท้ังภายในและต่างประเทศ
เพ่ือสร้างกระแสความสนใจในทศวรรษความปลอดภัยทางถนน  รวมถึงการฉายภาพ Road Safety Tag หรือ
สัญลักษณ์ของทศวรรษ บนสถานท่ีท่ีมีความสําคัญในประเทศ สําหรับของประเทศไทยได้รับแจ้งจากประเทศ
ไทยว่าจะใช้เสาชิงช้าเป็นสถานท่ีในการฉายภาพ   โดยภาพเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถนําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์
ทศวรรษหรือใน Facebook กับ Twitter  ได้ โดยทางทีมเลขาฯจะได้ประสานกับสื่อต่างประเทศเพ่ือให้นํา
ข้อมูลและรูปภาพดังกล่าวไปจัดทําข่าว 
 สําหรับแนวคิดเรื่องการจัด Time Zone Event นั้นเนื่องจากจํานวนประเทศท่ีลงทะเบียนมีน้อย จึง
ทําให้ไม่สามารถออกแบบการทํางานให้เหมาะสมได้ จึงยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดําเนินการหรือไม่ แต่ดูจาก
ช่วงเวลาท่ีมีอยู่คงยากท่ีจะประสานงานได้ทัน   ทางทีมเลขาฯจึงเร่งขอให้ประเทศท่ีมีแผนจะจัดงานแต่ยังไม่ได้
ลงทะเบียนให้รีบลงทะเบียน 
 หลายประเทศได้รายงานว่าจะมีการจัดงานอย่างไรบ้าง ประเทศเม็กซิโกจะเปิดตัวพร้อมกับทีม 
Sesame Street   



 

2. การใช้สัญลักษณ์ทศวรรษ 
 

 
 Mr David Ward จาก FIA Foundation 
แนวทางในการนําสัญลักษณ์ไปใช้  วัตถุประสงค์ของสัญลักษณ์เพ่ือใช้ในการสื่อสารถึงการมาถึงของทศวรรษ
ความปลอดภัย และสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียของอุบัติเหตุทางถนนท่ัวท้ังโลก  คล้ายกับการสร้าง
สัญลักษณ์ร่วมกันเพ่ือต่อต้านโรคเอดส์   การนําไปใช้ประโยชน์จึงไม่ควรมีการดัดแปลง แก้ไข แต่คงไว้ถึง
สัญลักษณ์  เพ่ือสร้างความรู้สึกร่วมกันอย่างเป็นสากล  
 การหาซื้อสัญลักษณ์ดังกล่าวสามารถสั่งซื้อเป็นจํานวนมากได้จากทางมูลนิธิ 
cents per unit เงินท่ีได้ทางมูลนิธิจะได้นําไปผลิตเพ่ือแจกจ่ายเพ่ิม เนื่องจากทางมูลนิธิมีงบประมาณในการ
ผลิตเริ่มต้นเท่านั้น แต่ไม่มีงบสําหรับผลิตเพ่ิม
ดังกล่าวไปใช้หรือผลิตเอง  สามารถลงทะเบียนเป็น 
สัญลักษณ์ไปใช้ตามแบบฟอร์มท่ีจัดเตรียมไว้ในเว็บไซต์  เพ่ือท่ีทางมูลนิธิจะได้ส่ง 
จัดทําสัญลักษณ์มาให้ ท้ังนี้เพ่ือจะได้ผลิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
แจกจ่ายได้ฟรี  หากมีการจัดจําหน่ายและมีรายได้มากกว่า 
ต้องนําส่งงบให้กับทาง Global Fund  
 สัญลักษณ์ไม่สามารถใช้เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์หรือใช้เพ่ือเป็นสัญลักษณ์เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้า (Quality Mark)  
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FIA Foundation ได้อธิบายถึงแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากสัญลักษณ์และ
แนวทางในการนําสัญลักษณ์ไปใช้  วัตถุประสงค์ของสัญลักษณ์เพ่ือใช้ในการสื่อสารถึงการมาถึงของทศวรรษ
ความปลอดภัย และสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียของอุบัติเหตุทางถนนท่ัวท้ังโลก  คล้ายกับการสร้าง

ต่อต้านโรคเอดส์   การนําไปใช้ประโยชน์จึงไม่ควรมีการดัดแปลง แก้ไข แต่คงไว้ถึง
สัญลักษณ์  เพ่ือสร้างความรู้สึกร่วมกันอย่างเป็นสากล   

การหาซื้อสัญลักษณ์ดังกล่าวสามารถสั่งซื้อเป็นจํานวนมากได้จากทางมูลนิธิ FIA  
ธิจะได้นําไปผลิตเพ่ือแจกจ่ายเพ่ิม เนื่องจากทางมูลนิธิมีงบประมาณในการ

ผลิตเริ่มต้นเท่านั้น แต่ไม่มีงบสําหรับผลิตเพ่ิม  หารองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรหรือภาครัฐต้องการนําสัญลักษณ์
ดังกล่าวไปใช้หรือผลิตเอง  สามารถลงทะเบียนเป็น Franchisee ได้ด้วยการลงนามข้อตกลงร่วมในการนํา
สัญลักษณ์ไปใช้ตามแบบฟอร์มท่ีจัดเตรียมไว้ในเว็บไซต์  เพ่ือท่ีทางมูลนิธิจะได้ส่ง Specification 
จัดทําสัญลักษณ์มาให้ ท้ังนี้เพ่ือจะได้ผลิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   โดยสัญลักษณ์ดังกล่าวสามารถผลิตเพ่ือ
แจกจ่ายได้ฟรี  หากมีการจัดจําหน่ายและมีรายได้มากกว่า 10000 เหรียญดอลลาร์ ตามเง่ือนไขของข้อตกลง

Global Fund   
สัญลักษณ์ไม่สามารถใช้เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์หรือใช้เพ่ือเป็นสัญลักษณ์เพ่ือแสดง

(Quality Mark)  สําหรับบริษัทท่ีสนใจจะแจกจ่ายสัญลักษณ์ของให้กระทํา

 

ได้อธิบายถึงแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากสัญลักษณ์และ
แนวทางในการนําสัญลักษณ์ไปใช้  วัตถุประสงค์ของสัญลักษณ์เพ่ือใช้ในการสื่อสารถึงการมาถึงของทศวรรษ
ความปลอดภัย และสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียของอุบัติเหตุทางถนนท่ัวท้ังโลก  คล้ายกับการสร้าง

ต่อต้านโรคเอดส์   การนําไปใช้ประโยชน์จึงไม่ควรมีการดัดแปลง แก้ไข แต่คงไว้ถึง

FIA  ในราคาต้นทุนท่ี 80 
ธิจะได้นําไปผลิตเพ่ือแจกจ่ายเพ่ิม เนื่องจากทางมูลนิธิมีงบประมาณในการ

หารองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรหรือภาครัฐต้องการนําสัญลักษณ์
ได้ด้วยการลงนามข้อตกลงร่วมในการนํา

Specification ของการ
โดยสัญลักษณ์ดังกล่าวสามารถผลิตเพ่ือ

เหรียญดอลลาร์ ตามเง่ือนไขของข้อตกลง

สัญลักษณ์ไม่สามารถใช้เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์หรือใช้เพ่ือเป็นสัญลักษณ์เพ่ือแสดง
สําหรับบริษัทท่ีสนใจจะแจกจ่ายสัญลักษณ์ของให้กระทําใน
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ลักษณะของการบริจาคเงินเพ่ือเข้าร่วมกับทาง Global Fund  โดยบริจาคเงินตั้งแต่ 15000 เหรียญสหรัฐข้ึน
ไป  เพ่ือจะได้นําสัญลักษณ์ไปแจกจ่าย  โดยอาจจะส่งเงินให้กับ Global Fund โดยตรง หรือส่งให้กับตัวแทน
ในประเทศ  เพ่ือจะได้ส่งให้กับ Global Fund ต่อไป 
 นอกจากนี้ยังได้มีการพูดถึงการระดมทุนในนามของ Global Fund  โดยขอให้สมาชิกของ UNRSC 
ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทระดับนานาชาติต่างๆ ได้เข้าร่วมบริจาคเข้ากองทุนดังกล่าว  สาเหตุท่ีต้องมี
การระดมทุนดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันกิจกรรมต่างท่ีได้ดําเนินการตามทศวรรษฯ นั้นทางมูลนิธิ FIA เป็น
องค์กรหลักในการให้การสนับสนุน และบางส่วนมาจากสมาชิกคนอ่ืนๆ  แต่งบประมาณดังกล่าวยังมีจํานวนท่ี
จํากัดและไม่สามารถทํางานให้สอดคล้องกับขนาดของงานท่ีจะต้องมีการดําเนินงานท้ังโลกได้    มีคําถามจาก
ทางผู้เข้าร่วมประชุมถึงแนวทางของการใช้เงินของกองทุน  ซึ่งทางผู้ชี้แจงก็ได้ชี้แจงว่ายังไม่ได้มีการวาง
แนวทางในการใช้เงินดังกล่าว  อาจจะนําไปหารือในการประชุมครั้งต่อไปก็ได้ 

3. แผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนของโลก (Global Plan for Decade of Action) 
Dr Margie Peden ได้แจ้งให้ทราบว่าแผนทศวรรษได้ดําเนินการจัดทําเสร็จและได้รับความเห็นชอบ

แล้ว   ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์  นอกจากนี้ยังมีแปล 6 ภาษาซึ่งเป็นภาษาทางการของ
องค์การสหประชาชาติ  Dr Margie ขอให้แต่ละประเทศนําไปเป็นแนวทางในการจัดทําแผนทศวรรษของ
ประเทศ  ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับกรอบการทํางานของแต่ละประเทศ  เนื่องจากบางประเทศยังอยู่ในช่วงกลางแผนท่ีมี
อยู่เดิม  นอกจากนี้สําหรับประเทศท่ีได้นําแนวทางดังกล่าวไปจัดทําแผนของประเทศของให้ลงทะเบียนทาง
เว็บไซต์ทศวรรษได้รับทราบด้วย  สําหรับประเทศท่ีต้องการความช่วยเหลือในการจัดทําแผนสามารถขอรับ
ความช่วยเหลือจากทาง WHO หรือ UNRSC ได้  ได้มีการสอบถามจากสมาชิกถึงท่ีไปท่ีมาของแนวทางตาม
กรอบ 5 เสาหลัก และจะปรับเปลี่ยนได้หรือไม่ ซึ่งทางผู้นําเสนอได้ชี้แจงให้ทราบว่าแผนดังกล่าวได้รับการ
พัฒนาจากการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนจากท่ัวโลก และได้มีการปรับปรุง
แก้ไขจนเหมาะสมแล้ว  จึงขอให้ดําเนินการตามแผนดังกล่าว 

4. สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนโลก 
Mrs Eva Molnar  ได้แจ้งให้ทราบว่าตามกําหนดการขององค์การสหประชาชาติปีนี้ควรจะมีการจัป

สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนโลกข้ึน  แต่ก็มีข้อกังวลว่าเนื่องจากปีนี้มีการจัดงานในวันท่ี 11 พฤษภาคม แล้ว 
และยังจะมีการจัดงานวันเหยื่อโลก อีกด้วย ทําให้ไม่แน่ใจว่าแต่ละประเทศจะมีความพร้อมในการจัดงานหลาย
งานในปีเดียวกันหรือไม่  แต่เนื่องจากเป็นแผนท่ีกําหนดไว้แล้ว ประเทศสมาชิกควรกําหนดแนวทางเพ่ือการจัด
งานดังกล่าว 

5. MDB Road Safety Initiative และ WB Facility 
Mr Marc Shotten จาก World Bank  ได้สรุปแนวทางท่ีธนาคารภูมิภาคต่างๆจะได้กําหนดแนวทาง

ร่วมกันในสัปดาห์หน้า  โดยทางธนาคารเหล่านั้นจะกําหนดเง่ือนไขการกู้ยืมเงินจากประเทศต่างๆจะต้องให้
ความสําคัญกับความปลอดภัยของถนนท่ีสร้างข้ึน  นอกจากนี้ควรให้ความสําคัญกับการยกระดับสมรรถนะใน
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของหน่วยงานหลักด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศตนเองเพ่ือ
สร้างความยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวทางของเสาหลักท่ี 1 
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12 เมษายน 2554  
งานเปิดตัวรายงาน Make Road Safe Time for Action ของ Commission for Global Road 
Safety ฉบับท่ี 3 
 Lord Robertson of Port Ellen ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานการเปิดตัวรายงาน Make Road 
Safe Time for Action ของ Commission for Global Road Safety ซึ่งได้จัดทําข้ึนเป็นฉบับท่ี 3  Lord 
Robertson ได้ชี้ให้เห็นว่าหากนับจํานวนผู้ท่ีเสียชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์สําคัญๆในศตวรรษท่ีแล้ว อย่างเช่น 
สงครามโลกท้ัง 2 ครั้ง และภัยอ่ืนๆ พบว่ามีผู้เสียชีวิตรวมกันประมาณ 160 ล้านคน  ซึ่งทศวรรษท่ีแล้วถือเป็น
ทศวรรษแห่งความสูญเสียครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ง  แต่หากไม่มีการดําเนินการใดๆเลยเก่ียวกับการยกระดับความ
ปลอดภัยทางถนนของประเทศต่างๆในโลก  จากค่าประมาณการชี้ให้เห็นว่าในศตวรรษนี้จะมีผู้เสียชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุสูงถึง 150 ล้านคน  เกือบเท่ากับศตวรรษท่ีผ่านมา เพียงสาเหตุสาเหตุเดียว 
 ความปลอดภัยทางถนนควรเป็นวาระท่ีสําคัญของโลกท่ีทุกประเทศจะต้องให้ความสําคัญและช่วยกัน
ลดความสูญเสียให้ได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้โดยองค์การสหประชาชาติ  นอกจากนี้ความปลอดภัยในการ
เดินทางไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยในเด็กควรเป็นสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานท่ีควรจะได้รับการยอมรับและ
ส่งเสริมในระดับสากล 
 จากนั้นทางผู้จัดได้นําเสนอวีดีโอสําหรับ Make Road Safe Campaign ชุดใหม่  ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการ
จัดการโครงสร้างถนนเพ่ือความปลอดภัยของการเดินทาง และความสูญเสียของผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศท่ีกําลังพัฒนา   
 ตัวแทนจากครอบครัว Mandela นาง Zoleka หลานสาวของนาย Nelson Mandela ได้ประกาศท่ี
จะให้การสนับสนุนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน  จากการสูญเสียของลูกสาว Zenani จากอุบัติเหตุทาง
ถนน ในขณะไปชมการเตรียมเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกท่ีประเทศอาฟริกาใต้ นอกจากนี้มูลนิธิ Mandela 
ยังให้ทุนสนับสนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีทํางานด้านความปลอดภัยทางถนน แก่ผู้สนใจผ่านทาง
มูลนิธิ FIA 
 การนําเสนอตัวแทนระดับสูงของประเทศได้เน้นถึงการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน
กับภาคนโยบาย และการสร้างความเข้าใจกับประชาชนท่ัวไป  ท้ังนี้เนื่องจากมาตรการเพ่ือยกระดับความ
ปลอดภัยทางถนนท่ีมีประสิทธิภาพอาจกระทบต่อความสะดวกสบายของประชาชน  ทําให้ความเข้มแข็งของ
ฝ่ายนโยบายและความเข้าใจของภาคประชาชนเป็นหัวใจสําคัญท่ีจะทําให้แต่ละประเทศสามารถก้าวข้ามไปสู่
ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน  นอกจากนี้จากประสบการณ์ของประเทศอาเมเนีย มาตรการด้านการ
ปรับปรุงถนนเป็นมาตรการท่ีต้องใช้เวลาในการดําเนินการและระยะเวลาในการชี้ให้เห็นผลซึ่งอาจจะยาวนาน
กว่าระยะเวลาในการบริหารของรัฐบาล ซึ่งมักจะเกิดปัจจัยหนึ่งท่ีเป็นอุปสรรคในการสร้างแรงจูงใจให้ฝ่าย
การเมืองเลือกท่ีจะลงทุนกับการปรับปรุงโครงสร้างถนนเพ่ือความปลอดภัย  มาตรการดังกล่าวจึงต้องอาศัย
ความต่อเนื่องในการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
 สําหรับเวทีแสดงความคิดเห็นและให้คําถามได้มีการพูดคุยกันในหลายประเด็น ท้ังเรื่องของการ
นําเสนอเรื่องของความปลอดภัยทางถนนในข่าว  เนื่องจากเรื่องอุบัติเหตุไม่น่าสนใจในการนําเสนอเนื่องจาก



 
5 

ขาดความ Sexy ท่ีจะดึงดูดให้คนรับฟังข่าวสนใจ  ในขณะท่ีตัวแทนจาก Sesame Workshop ได้แนะนําว่า
การนําเสนอเรื่องความปลอดภัยไม่ควรมุ่งไปท่ีการนําเสนอผ่านข่าวแต่เพียงสื่อเดียว แต่ควรให้ความสําคัญกับ
การทํางานร่วมกัน                                                            
 บริษัท Sesame Workshop ได้ประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะเข้าร่วมการให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนท่ี
ปลอดภัยผ่านเครือข่ายรายการทีวี Sesame Street ท่ีมีการเผยแพร่อยู่ในหลายประเทศ และได้นําตัวละคร
หลักของรายการคือ Glover เป็นฑูตด้านความปลอดภัยทางถนนในทศวรรษความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุม UNRSC วันท่ี 12 เมษายน 2554 
วัตถุประสงค์การประชุมท่ี 2 เพ่ือติดตามความคืบหน้าและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะทํางานใน
ระยะต่อไป 

เริ่มต้นประชุมเวลา 14.00 น. โดยมีการแยกกลุ่มประชุมเป็น 4 กลุ่ม สําหรับกลุ่ม Monitoring and 
Evaluation ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนทศวรรษ
ความปลอดภัยทางถนน เพ่ือจัดทําสรุปให้ทางองค์การสหประชาชาติได้รับทราบ  โดยในกลุ่มมีความเห็นว่าการ
ติดตามและประเมินผลควรเน้นไปท่ีการประเมินผลในภาพรวมของท้ังโลก ไม่ควรมีการเปรียบเทียบหรือบ่งชี้
เป็นรายประเทศ  โดยท่ีมาของข้อมูลจะได้มาจากข้อมูลท่ีได้มีการจัดเก็บอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Global Status 
Report ข้อมูลของ OECD UNESCAP และหน่วยงานในระดับภูมิภาคท่ีมีแผนท่ีจะดําเนินการจัดเก็บอยู่แล้ว  
สําหรับตัวชี้วัดท่ีจะใช้ในการติดตามจะใช้ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแผนทศวรรษโลกเป็นหลัก     
 
การประชุม UNRSC วันท่ี 13 เมษายน 2554 
รายงานผลการประชุมคณะทํางานให้รับทราบ 
กลุ่มท่ี 1 การพัฒนาคู่มือ How To  ความคืบหน้านั้นมีคู่มือท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาคือ คู่มือการเบี่ยงเบนความ
สนใจของผู้ขับข่ี (Distracted Driver) โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ  และคู่มือยานพาหนะบรรทุกหนัก (Heavy 
Vehicle) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ือพัฒนาต้นแบบ  แต่ยังต้องมีการระดมทุนเพ่ือพัฒนาเป็นคู่มือท่ี
สามารถนําไปใช้ในระดับโลกได้  มีการเสนอให้จัดทําคู่มือกฏหมายและการบังคับใช้ (Law and 
Enforcement) และ คู่มือความปลอดภัยสําหรับคนเดินเท้า  น่าจะเป็นคู่มือชุดต่อไปท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ือให้
สอดคล้องกับทศวรรษความปลอดภัย 
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กลุ่มท่ี 2 ความปลอดภัยทางถนนจากการทํางาน มีการแนะนําให้รู้จักเครือข่าย Network of Employee for 
Traffic Safety ซึ่งมีสมาชิกกว่า 50 ประเทศ แนวทางการจัดทํา ISO 39001 และยุทธศาสตร์การจัดการด้าน
ความปลอดภัยทางถนนภายในองค์กร 
กลุ่มท่ี 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน มีการแสดงความเห็นท่ีหลากหลายมุมมองท้ังประเด็นเรื่องแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุน
ให้เกิดถนนท่ีปลอดภัย การประสานงานและการเผยแพร่ความรู้ โดยทาง ARRB จากออสเตรเลีย ได้แจ้งให้
ทราบว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดระบบเพ่ือให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านคู่มือ และ แนวทางการปฏิบัติท่ีดี 
ด้านความปลอดภัยทางถนน ท่ีมีอยู่มากกว่า 100 เล่ม ผ่านทางเว็บไซต์ของ ARRB  เช่นเดียวกับ IRAP และ 
GTKP ท่ีกําลังพัฒนา Toolbox เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับประสิทธิภาพของมาตรการด้านการปรับปรุงถนน
ท่ีควรนําไปประยุกต์ใช้ในแต่ละประเทศ 
กลุ่มท่ี 4 การติดตามประเมินผล สําหรับกลุ่ม Monitoring and Evaluation ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน เพ่ือจัดทําสรุปให้ทาง
องค์การสหประชาชาติได้รับทราบ  โดยในกลุ่มมีความเห็นว่าการติดตามและประเมินผลควรเน้นไปท่ีการ
ประเมินผลในภาพรวมของท้ังโลก ไม่ควรมีการเปรียบเทียบหรือบ่งชี้เป็นรายประเทศ  โดยท่ีมาของข้อมูลจะ
ได้มาจากข้อมูลท่ีได้มีการจัดเก็บอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Global Status Report ข้อมูลของ OECD UNESCAP 
และหน่วยงานในระดับภูมิภาคท่ีมีแผนท่ีจะดําเนินการจัดเก็บอยู่แล้ว  สําหรับตัวชี้วัดท่ีจะใช้ในการติดตามจะ
ใช้ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแผนทศวรรษโลกเป็นหลัก     
วัตถุประสงค์การประชุมท่ี 3 เพ่ือติดตามความคืบหน้าและให้ข้อมูลกิจกรรมของสมาชิก 

1. การนําเสนอปฏิญญา (Charter) ความปลอดภัยทางถนนในองค์กรนําเสนอโดย GRSP 
Mr Andrew Pearce ได้นําเสนอร่างปฏิญญาความร่วมมือขององค์กรเพ่ือตอบสนองต่อทศวรรษความ

ปลอดภัยทางถนนเพ่ือเสนอให้ UNRSC ได้พิจารณาให้การรับรอง ซึ่งมีการพูดคุยถึงข้ันตอน และแนวทางใน
การพิจารณาของ UNRSC ในประเด็นดังกล่าว ซึ่งยังไม่มีการวางกรอบในการพิจารณาเรื่องการให้การรับรอง
ของ UNRSC  จากนั้นจึงพิจารณาข้อความ และขอให้มีการปรับแก้ให้เหมาะสม  จากนั้นทางสมาชิกจะได้นําไป
พิจารณาเพ่ือให้การสนับสนุนต่อไป 

2. กิจกรรมจากกลุ่มสมาชิก 
Mr J Witt ได้รายงานให้ทราบถึงการประชุมของกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรด้านความปลอดภัย

ทางถนนท่ีสหรัฐอเมริกาเม่ือต้นเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก โดยประเด็นท่ีสําคัญจากการประชุม
ชี้ให้เห็นว่าการทํางานด้านความปลอดภัยทางถนนมีความแตกต่างกับการทํางานด้านยาสูบและแอลกอฮอลล์ 
เนื่องจากการทํางานด้านยาสูบและแอลกอฮอลล์มีเป้าหมาย ผู้ร้ายท่ีชัดเจน ท่ีสามารถมุ่งเป้าในการทํางานไป
ยังกลุ่มเหล่านั้น ในขณะท่ีความปลอดภัยทางถนนทุกคนคือเหยื่อของระบบท่ีไม่สมบูรณ์ และต้องการการ
สนับสนุนไม่ใช่การโจมตี 
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Mr R. Knezevic ได้แจ้งถึงการเข้าร่วมกับทศวรรษความปลอดภัยของ Sesame Workshop รวมถึง
การจัดกิจกรรมร่วมกับเม็กซิโก และสหรัฐอเมริกาในวันท่ี 11 พฤษภาคม 

Dr. M. Peden ได้รายงานให้ทราบถึงการจัดทํารายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน
ฉบับใหม่  ซึ่งการพัฒนาแบบฟอร์มได้ดําเนินการเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการอบรมผู้ท่ีจะจัดเก็บข้อมูลใน
แต่ละประเทศ  โดยจะเริ่มจัดเก็บข้อมูลประมาณเดือนมิถุนายน หรือ กรกฎาคม และรวบรวมให้แล้วเสร็จ
ภายในสิ้นปี  เพ่ือนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ประมาณสิ้นปี 2555  สําหรับกรอบการจัดทํารายงานฉบับ
ดังกล่าวในแต่ละประเทศ จะเก็บข้อมูลท่ีมีลักษณะคล้ายกับของเล่มเดิม ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและ
สามารถเปรียบเทียบกันได้  ข้อมูลสถานการณ์จะใช้ข้อมูลของปีฐานคือ 2010  การให้ข้อมูลจะใช้ระบบ 
Consensus คือความเห็นตรงกันของทุกหน่วยงานในประเทศนั้น และได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลก่อนท่ีจะ
ดําเนินการส่งข้อมูลให้ทาง WHO ต่อไป 

ในส่วนท่ีเหลือเป็นการแนะนําตัวโครงการต่างๆท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ หรือ ภารกิจ ซึ่งสมาชิกอาจให้
ความสนใจและขอข้อมูลเพ่ิมเติม     

3. การสมัครเป็นสมาชิกใหม่ 
NETS และ RTMC ได้ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ UNRSC และได้รับการรับรองโดยสมาชิก  สําหรับ

เง่ือนไขการรับสมาชิกนั้นจะต้องเป็นองค์การท่ีทํางานด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับนานาชาติ  
เนื่องจาก NETS มีสมาชิกอยู่ใน 50 ประเทศจึงผ่านเง่ือนไขดังกล่าว  สําหรับ RTMC ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้าน
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศอาฟริกาใต้ท่ีมีบทบาทไม่เพียงแต่ประเทศของตนเอง แต่ยังมีบทบาทท่ี
สําคัญในกลุ่มประเทศท่ีอยู่ทางตอนใต้ของอาฟริกาหรือท่ีเรียกว่า SADC  ประธานในท่ีประชุม Dr Etienne 
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Krug ได้ให้ความเห็นว่าน่าจะมีการพิจารณาเง่ือนไขการรับเข้ามาเป็นสมาชิกในการประชุมคราวหน้าเพ่ือดึง
ประเทศท่ีมีความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพ่ิมข้ึนท่ีไม่จําเป็นจะต้องมีผลงานในระดับนานาชาติ  

4. การรายงานความคืบหน้าของทศวรรษความปลอดภัยทางถนนให้ที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติ
ได้รับทราบในเดือนกันยายน 2554 
ตามเง่ือนไขของ UN Resolution 64/255 ได้กําหนดให้เลขาธิการขององค์การสหประชาชาติรายงาน
เก่ียวกับความคืบหน้าให้กับท่ีประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติได้รับทราบ ทาง UNRSC ร่วมกับ 
Commission for Global Road Safety จะได้ทําการยกร่างรายงานและเวียนให้สมาชิกได้รับทราบ 
เพ่ือเสนอต่อทีมเลขาของ UN พิจารณาต่อไป 

ประธานได้กล่าวสรุป กําหนดการประชุมครั้งต่อไปในอีก 6 เดือนข้างหน้า และกล่าวปิดการประชุม 
2. บทวิเคราะห์ 

จากการประชุมสามารถจําแนกประเด็นวิเคราะห์ได้ 2 ประเด็นดังนี้ 
1. สถานะของ UNRSC 
2. ความชัดเจนเก่ียวกับแนวทางของ 5 เสาหลักจากการได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์กับ UNRSC 
3. การนําแนวทาง 5 เสาหลักมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 

2.1 สถานะของ UNRSC 
UNRSC เป็นการร่วมกลุ่มกันของหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางถนนท่ีมาจากหลายภาคส่วนท้ัง

จากภาครัฐ ภาคองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร ภาคเอกชน ซึ่งต่างก็มีบทบาทท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับสากล เนื่องจากมีการรับรองด้านสถานะอยู่ใน UN Resolution 64/255 
ทําให้นโยบายด้านความปลอดภัยในระดับสากลส่วนใหญ่มาจากการขับเคลื่อนของ UNRSC รวมท้ังแนวทาง
ของ 5 เสาหลัก ก็ผ่านการระดมสมองภายใต้เครือข่ายการทํางานของ UNRSC  ดังนั้นการเข้าร่วมกับ UNRSC 
ของประเทศไทยจะสร้างให้เกิดความเข้าใจของทิศทาง นโยบาย การขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทาง
ถนนในระดับสากล และสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม  โดยในระยะแรกควรมีการ
จัดบุคลากรเข้าร่วมการประชุมอย่างสมํ่าเสมอ  รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับทิศทางการทํางานเรื่อง
ทศวรรษความปลอดภัยทางถนนในระดับสากลให้กับผู้บริหารระดับสูงของประเทศได้รับทราบและนํามา
ดําเนินการต่อไป  เนื่องจากจะมีการนําเสนอในการประชุมขององค์การสหประชาชาติในเดือนกันยายน 2554 
นี้ 

นอกจากบทบาทของการเข้าร่วมประชุมแล้ว  จากโครงสร้างของ UNRSC จะเห็นได้ว่าเป็นการ
รวมกลุ่มของประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งทําให้ทิศทางเชิงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนใน
ระดับสากลเป็นลักษณะกว้างๆ และเน้นมาตรการท่ีเป็นปัญหาในกลุ่มท่ีกําลังเกิดในประเทศท่ีมีบทเรียนด้าน
ความปลอดภัยทางถนนมาอย่างยาวนานแล้วและปัญหาท่ีพยายามเสนอให้มีการแก้ไขในปัจจุบันเป็นปัญหาท่ี
อาจจะไม่อยู่ในลําดับท่ีสําคัญในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว   ดังจะเห็นได้จากทิศทางของ 5 เสาหลักมีประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับมาตรการความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์น้อยมาก  การเข้าไปมีบทบาทของประเทศไทยในเวที 
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UNRSC จะเป็นประโยชน์ในการท่ีจะนําเสนอทิศทางและนโยบายท่ีจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มประเทศท่ีกําลัง
พัฒนาแนวทางในการยกระดับความปลอดภัยทางถนนในประเทศของตนเอง  ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงบทบาทของ
ประเทศไทยในเวทีระดับสากลต่อไปได้  ดังท่ีประธานในท่ีประชุมก็ได้มีการปรารภถึงแนวทางท่ีจะดึงสมาชิกท่ี
เป็นตัวแทนจากประเทศท่ีกําลังพัฒนาแล้วเข้ามาเป็นสมาชิกมากข้ึนแต่ติดท่ีเง่ือนไขว่าสมาชิกจะต้องเป็น
องค์กรท่ีทํางานระหว่างประเทศเท่านั้น  สําหรับประเทศไทยมีทางเลือกท่ีควรดําเนิน 2 ทางเลือกหากพิจารณา
แล้วเห็นว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิก UNRSC จะเป็นประโยชน์ นั่นคือ 

1. การร้องขอเข้าร่วมกับ UNRSC โดยขอให้ทบทวนมติเรื่องการรับเข้าเป็นสมาชิกของ UNRSC 
2. การกําหนดบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นําด้านการจัดการความปลอดภัยในระดับ ASEAN 

ซึ่งก็จะทําให้มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมกับ UNRSC ได้ 

2.2 ความชัดเจนเก่ียวกับแนวทางของ 5 เสาหลักจากการได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์กับ UNRSC 
 จากการประชุมพบว่าทาง UNRSC ก็ยังขาดภาพความชัดเจนท้ังในด้านแนวทางท่ีจะแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติ ตลอดจนวิธีการติดตามประเมินผล  โดยทิศทางของ Global Plan ยังคงเป็นทิศทางแบบกว้างๆ และ
ยังขาดการคู่มือเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับแนวทาง 5 เสาหลัก และคู่มือการแปลงไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับประเทศ  ดังนั้นการนําแนวทางดังกล่าวมาใช้สําหรับประเทศไทยจําเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ สภาพปัญหา ความพร้อมในประเด็นวิชาการ ความรู้ สมรรถนะของฝ่ายปฏิบัติ โครงสร้างการ
บริหารจัดการท่ีมีอยู่  ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ  ตลอดจนทิศทาง แนวทาง  นโยบาย 
ท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางถนนท้ังหมด เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ซึ่ง
อาจจะไม่จําเป็นจะต้องดําเนินการในทุกประเด็นท่ี Global Plan ได้นําเสนอ และสามารถจะเพ่ิมประเด็นท่ี
เห็นว่าเป็นความจําเป็นและเหมาะสมกับประเทศไทย อย่างเช่น รถจักรยานยนต์ เข้ามาก็ได้   

2.3 การนําแนวทางของ 5 เสาหลักมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
แนวทาง 5 เสาหลักตาม Global Plan สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 

สรุปแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติ 
กรอบแนวทางสําหรับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (A Framework for the Decade of 

Action) 

หลักการสําคัญในกําหนดทิศทางของแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนนั้นยึดแนวคิดเรื่องระบบท่ี
เอ้ือต่อความปลอดภัย (Safe System Approach) เป็นแนวทางหลัก  เป้าหมายสําหรับระบบดังกล่าวก็
เพ่ือท่ีจะพัฒนาระบบขนส่งทางถนนท่ีสามารถรองรับความผิดพลาดของมนุษย์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ รวมไปถึง
ขีดจํากัดของร่างกายมนุษย์ต่อแรงท่ีมากระทํา  แนวคิดดังกล่าวยอมรับว่ามนุษย์สามารถผิดพลาดได้เสมอ
ดังนั้นอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  เป้าหมายของระบบท่ีเอ้ือต่อความปลอดภัยจึงมีไว้เพ่ือหากมี
อุบัติเหตุเกิดข้ึนจะไม่นําไปสู่การบาดเจ็บท่ีรุนแรง  แนวคิดดังกล่าวคํานึงถึงขีดจํากัดของมนุษย์ในการรับแรง
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กระทําเชิงกลท่ีเกิดข้ึนกับร่างกาย  ซึ่งจําเป็นจะต้องได้รับการวางแผนป้องกันเม่ือออกแบบระบบขนส่งทาง
ถนน ในขณะเดียวกันองค์ประกอบอย่างเช่นตัวถนนและยานพาหนะก็ต้องถูกออกแบบให้สอดคล้องกับ
ขีดจํากัดนี้เช่นเดียวกัน  ผู้ใช้รถใช้ถนน ยานพาหนะ และ โครงข่ายถนน/สิ่งแวดล้อม จะต้องถูกกําหนด
แนวทาง มาตรการ ท่ีประสานสอดคล้องไปพร้อมๆกัน โดยให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับการจัดการความเร็ว 
และยานพาหนะ และ การออกแบบถนน ซึ่งต่างไปจากแนวทางการแก้ปัญหาแบบเดิม 

แนวทางนี้หมายความว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยบนท้องถนนจาก
เดิมท่ีเป็นของผู้ใช้รถใช้ถนน ไปสู่ผู้ที่รับผิดชอบในการออกแบบระบบขนส่งทางถนนโดยรวม  ผู้ออกแบบระบบ 
(System Designer) ประกอบด้วย ผู้จัดการด้านถนน อุตสาหกรรมยานยนต์ ตํารวจ นักการเมือง และฝ่ายนิติ
บัญญัติ  นอกจากนี้ยังรวมไปถึงหน่วยงานอย่างเช่นสาธารณสุข กระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษา และ 
องค์กรท่ีไม่สังกัดภาครัฐ (Nongovernment organization)  สําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนมีความรับผิดชอบท่ีจะต้อง
ปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑ์เหล่านั้น  (หมายเหตุ ย่อหน้านี้ท้ังย่อหน้าหากทุกคนท่ีถูกกล่าวถึงมาท้ังหมด
ทําหน้าท่ีของตนเองนั่นก็คือความหมายท่ีแท้จริงของคําว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในแผนแม่บทฯ
นั่นเอง  ทวีศักดิ์) 

แผนทศวรรษเข้าใจถึงความจําเป็นของการกําหนดเจ้าภาพรับผิดชอบท้ังในระดับประเทศและในระดับ
ท้องถ่ิน รวมท้ังการทํางานท่ีมีลักษณะเป็นแบบร่วมมือกันจากหลายหน่วยงาน (Multiple Sector)  กิจกรรม
ต่างๆท่ีจะดําเนินการไปเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายของทศวรรษจะต้องได้รับการแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละ
ระดับอย่างเหมาะสม และควรมุ่งส่งเสริมการทํางานร่วมกันของหลายหน่วยงาน (ภาคการขนส่ง สุขภาพ 
ตํารวจ ยุติธรรม การวางผังเมือง เป็นต้น) องค์กรท่ีไม่สังกัดภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ ภาคเอกชนควร
ได้รับการดึงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและการนําไปสู่การปฏิบัติในกิจกรรมเหล่านี้ท้ังในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของทศวรรษเพ่ือรักษาและลดความสูญเสียท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากอุบัติเหตทางถนนในโลก

ในปี 2020 ด้วยแนวทางเช่น 

• พัฒนาและนําไปสู่การปฏิบัติของยุทธศาสตร์และแผนงานเพ่ือยกระดับความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

• ตั้งเป้าหมายท่ีท้าทายแต่เป็นไปได้ท่ีจะลดอัตราความสูญเสียภายในปี 2020 โดยพิจารณาจาก
เป้าหมายท่ีมีอยู่ในแต่ละภูมิภาค 

• สร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพในการกําหนดแนวทางและกิจกรรมท่ี
จะช่วยยกระดับความปลอดภัยท้ังในระดับชาติ ภูมิภาค และระดับโลก 

• ปรับปรุงคุณภาพของการจัดเก็บข้อมูลในระดับชาติ ภูมิภาค และ ระดับโลก 

• ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดท่ีเป็นท่ีสนใจท้ังในระดับชาติ ภูมิภาค และ ระดับโลก 
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• ส่งเสริมการเพ่ิมข้ึนของการสนับสนุนเงินทุนด้านความปลอดภัยทางถนน และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ รวมท้ังผลักดันให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาโครงการก่อสร้างโครงสร้างถนน 

กรอบแนวทางตาม 5 เสาหลัก 
แต่ละประเทศควรพิจารณาความเป็นไปได้ท่ีจะนําแนวทางหลัก 5 ด้านเพ่ือประกอบในการวาง

ยุทธศาสตร์ ศักยภาพและระบบการจัดการข้อมูล ของประเทศ  ในบางประเทศอาจจะเริ่มอย่างค่อยเป็นค่อย
ไปในแต่ละด้านจนครบทุกด้านก็ได้ 
 

กรอบระดับชาติ 
เสาหลักท่ี 1 

การบริหารจัดการ
ความปลอดภัยทาง

ถนน 

เสาหลักท่ี 2  
ถนนและการสัญจร

อย่างปลอดภัย 

เสาหลักท่ี 3 
ยานพาหนะ
ปลอดภัย 

เสาหลักท่ี 4  
ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่าง

ปลอดภัย 

เสาหลักท่ี 5  
การตอบสนองหลัง

เกิดอุบัติเหตุ 

 
เสาหลักท่ี 1  การสร้างความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety 
Management) 

ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือของภาคีจากทุกภาคส่วนและกําหนดหน่วยงานหรือคณะทํางานหลัก
เพ่ือพัฒนาและผลักดันยุทธศาสตร์ แผน เป้าหมายชาติด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้ระบบฐานข้อมูล
และฐานงานวิจัยท่ีเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือออกแบบ นําไปปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล ประสิทธิภาพ
มาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน 
กิจกรรมท่ี 1 กําหนดหน่วยงานหลักพร้อมท้ังกลไกในการประสานงานกับเครือข่ายและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องจากทุกภาคส่วนดังนี้ 

• กําหนดหน่วยงานหลักและกลุ่มงานเลขาธิการท่ีเก่ียวข้อง    
• กําหนดกลุ่มการประสานงานในระดับปฏิบัติการ 
• กําหนดแผนงานหลัก (Core Work Program) ท่ีจะดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชาติ (ในระดับ ครม หรือกระทรวง) ผ่านการประสานงานของ
หน่วยงานหลัก 

• กําหนดแนวทางในการได้มารวมถึงจัดลําดับความสําคัญในการลงทุนระยะยาวในเรื่องความปลอดภัย
ทางถนน 

• กําหนดตัวชี้วัดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแผนงานหลัก เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลการทํางาน 
• กําหนดแผนงานหลักรวมถึงแผนปฏิบัติการ 

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
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• ส่งเสริมโครงการใหม่ๆด้านการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการความปลอดภัยเช่น มาตรฐาน ISO 
39001 

• วางระบบจัดเก็บข้อมูลท่ีต่อเนื่องเพ่ือกําหนดข้อมูลฐาน และการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดหลัก
คือ การบาดเจ็บ และเสียชีวิต รวมถึงตัวชี้วัดย่อยท่ีสําคัญ เช่น ต้นทุน 

กิจกรรมท่ี 3  วางเป้าหมายระยะยาวท่ีมีความเป็นไปได้จริงของกิจกรรมต่างๆท่ีจะดําเนินการจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรท่ีมีอยู่ ด้วยการ 

• กําหนดเป้าหมายหลักท่ีจําเป็นจะต้องยกระดับการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• ประมาณการผลสําเร็จท่ีคาดว่าจะได้จากการดําเนินการตามเป้าหมายหลัก 
กิจกรรมท่ี 4  กําหนดแนวทางในการแสวงหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างอย่างเพียงพอด้วยการ 

• ชี้ให้เห็นถึงความคุ้มค่าและคุ้มทุนของแนวทางการลงทุนด้านมาตรการท่ีตอบสนองต่อผลสําเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ 

• วางเป้าหมายงบประมาณรายปีและระยะปานกลางในแผนงานหลัก 

• ส่งเสริมให้เกิดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณในแต่ละแผนงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

• วางหลักเกณฑ์เพ่ือใช้ประโยชน์จากงบประมาณร้อยละ 10 ท่ีจําเป็นจะต้องลงทุนในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับความปลอดภัย 

• ศึกษาและส่งเสริมให้เกิดกลไกการสนับสนุนทุนรูปแบบใหม่ 
กิจกรรมท่ี 5  สนับสนุนระบบข้อมูลเพ่ือการติดตามและประเมินผลท่ีสามารถติดตามได้ท้ังในระดับ
กระบวนการและระดับผลลัพธ์ โดย 

• วางแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลท้ังในระดับชาติ และระดับท้องถ่ินเพ่ือติดตามสถานการณ์การเสียชีวิต 
บาดเจ็บ และการเกิดอุบัติเหตุ 

• วางแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลท้ังในระดับชาติ และระดับท้องถ่ินเพ่ือติดตามผลลัพธ์ ระดับกลาง 
(Intermediate Outcome) เช่น ความเร็วเฉลี่ย อัตราการสวมหมวก การคาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น 

• วางแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลท้ังในระดับชาติ และระดับท้องถ่ินเพ่ือติดตามผลผลิต (Output) จาก
การดําเนินมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ 

• วางแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลท้ังในระดับชาติ และระดับท้องถ่ินเพ่ือติดตามผลกระทบ (Impact)  
เชิงเศรษฐศาสตร์ของอุบัติเหตุ 

• วางแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลท้ังในระดับชาติ และระดับท้องถ่ินเพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์เสี่ยง 
(Exposure) จากการเกิดอุบัติเหตุ 

เสาหลักท่ี 2  ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย (Safer Roads and Mobility) 
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สร้างมิติความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงข่ายถนนและยกระดับคุณภาพในการป้องกัน
หรือคุ้มครองการบาดเจ็บและสูญเสียสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความอ่อนไหว 
(Vulnerable) ต่อการสูญเสียสูง เช่น คนเดินเท้า ผู้ใช้รถจักรยานและรถจักรยานยนต์  สิ่งเหล่านี้จะเกิดข้ึนได้
จากการวางระบบติดตามประเมินผล (Assessment) ของโครงสร้างพ้ืนฐานถนน (Road Infrastructure) การ
ส่งเสริมการวางแผนออกแบบ ก่อสร้าง และสภาพขณะทํางานของถนนท่ีให้ความสําคัญกับความปลอดภัย 
กิจกรรมท่ี1  ส่งเสริมสํานึกความเป็นเจ้าของและสํานึกความรับผิดชอบในกลุ่มหน่วยงานด้านถนน วิศวกร
การทาง และ นักวางผังเมือง ด้วยแนวทางดังต่อไปนี้ 

• ผลักดันให้ภาครัฐและหน่วยงานด้านถนนกําหนดเป้าหมายท่ีจะลดถนนท่ีอันตรายสูง (High Risk 
Roads) ให้หมดไปภายในปี ค.ศ. 2020 

• ผลักดันให้หน่วยงานด้านถนนจะต้องลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของงบประมาณเพ่ือแผนงานด้าน
ความปลอดภัยทางถนน 

• กําหนดกลไกกํากับดูแลท่ีเป็นทางการให้หน่วยงานด้านถนนต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะด้านความ
ปลอดภัยหากไม่ดําเนินการในโครงข่ายท่ีตนเองรับผิดชอบ  ด้วยการดําเนินการในมาตรการท่ีมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า ตลอดจนการรายงานต่อสาธารณะให้รับทราบถึงสถานการณ์ แนวโน้ม 
มาตรการท่ีได้ดําเนินการ ทุกปี 

• พัฒนาหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนเพ่ือคอยติดตาม และปรับปรุงถนนภายใน
โครงข่าย 

• ส่งเสริมแนวทางระบบท่ีเอ้ือต่อความปลอดภัย (Safe System) และ บทบาทของถนนท่ีรับรู้ได้ง่ายใน
การสัญจร (Self-Explaining) และคุ้มครองยามผิดพลาด (Forgiving) 

• มีระบบติดตามประเมินผลความคุ้มค่าของการลงทุนโดยหน่วยงานด้านถนน ธนาคารท่ีเป็นเจ้าของ
เงินกู้ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กิจกรรมท่ี 2  ส่งเสริมความต้องการในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภทให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
วางผังเมือง การจัดการอุปสงค์การเดินทาง และ การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

• การวางผังเมืองท่ีตอบสนองต่ออุปสงค์การเดินทางท่ีปลอดภัยของคนทุกกลุ่ม  รวมถึงการจัดการอุป
สงค์การเดินทาง ความต้องการการเข้าถึงจุดหมายปลายทาง สถานะด้านการลงทุนของตลาด  สภาพ
ทางภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์ 

• รวมการประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของข้ันตอนในการวางแผนและ
ตัดสินใจในการพัฒนาเมือง หรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

• กําหนดแนวปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถควบคุมการพัฒนาและใช้ประโยชน์ท่ีดินและการ
กําหนดทางเชื่อม ทางเข้าออก ท่ีไม่ปลอดภัย  

กิจกรรมท่ี 3  ส่งเสริมสภาพการใช้งานของถนนท่ีปลอดภัย การบํารุงรักษา และการปรับปรุงถนนท่ีมีอยู่
โดยกําหนดให้หน่วยงานด้านถนนจะต้อง 
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• ทราบถึงจํานวนและตําแหน่งท่ีเกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บตามประเภทของผู้ใช้รถใช้ถนน และปัจจัย
หลักของโครงสร้างถนนท่ีมีผลต่อความเสี่ยงของกลุ่มคนเหล่านั้น 

• ทราบถึงตําแหน่งถนนท่ีเกิดอันตรายสูงและมีมาตรการในการแก้ไข 

• ทําการประเมินความปลอดภัยของถนนท่ีมีอยู่และมีมาตรการแก้ไขเพ่ือปรับปรุงความปลอดภัย 

• เป็นผู้นําด้านการจัดการความเร็วและการออกแบบและการใช้งานท่ีอ่อนไหวต่อการใช้ความเร็ว 

• กําหนดความปลอดภัยในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
กิจกรรมท่ี 4  ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ท่ีบรรลุความต้องการในการสัญจร การเข้าถึง
จุดหมายปลายทางของคนทุกกลุ่มโดยกําหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้อง 

• พิจารณาทุกรูปแบบประเภทของการเดินทางในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ 

• สร้างเกณฑ์ความปลอดภัยข้ันต่ําของการลงทุนเพ่ือออกแบบถนนใหม่ท่ีตอบสนองความต้องการของ
คนทุกกลุ่มและกําหนดเป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดในการก่อสร้าง 

• ใช้ประโยชน์จากผลการประเมินของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนท่ีเป็นอิสระในการวางแผน 
ออกแบบ ก่อสร้าง และการบํารุงรักษาของโครงการก่อสร้างถนนใหม่ และควรสร้างความม่ันใจว่า
ข้อเสนอจากการตรวจสอบความปลอดภัยทุกข้อได้รับการนําไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

กิจกรรมท่ี 5 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้างท่ีปลอดภัยโดย 

• สร้างภาคีเครือข่ายกับทุกกลุ่ม เช่น ธนาคารท่ีให้กู้เงินเพ่ือการพัฒนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพ่ือสร้างความม่ันใจว่ากลุ่มคนเหล่านั้นเข้าใจถึง
พ้ืนฐานการออกแบบท่ีปลอดภัย และความจําเป็นจะต้องก่อสร้างถนนท่ีปลอดภัย 

• ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ด้านมาตรการท่ีลงทุนต่ําด้านวิศวกรรมความปลอดภัย การตรวจสอบ
ความปลอดภัย และการประเมินผลความปลอดภัย 

• พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการออกแบบและการใช้งานของถนนท่ีปลอดภัยท่ีสามารถบูรณาการ
ร่วมกับปัจจัยของมนุษย์และการออกแบบยานพาหนะ  

กิจกรรมท่ี 6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านถนนและการสัญจรท่ีปลอดภัยโดย 

• รวบรวม ทําให้สมบูรณ์ และแบ่งปันงานวิจัยถึงกรณีศึกษาในเชิงธุรกิจท่ีทําให้โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
ถนนปลอดภัยมากข้ึน รวมไปถึงระดับของการลงทุนท่ีพึงมีเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายของทศวรรษ
ความปลอดภัย 

• ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาความปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานของโครงข่ายถนนใน
กลุ่มประเทศท่ีมีรายได้น้อยและปานกลาง 

• ส่งเสริมผลการประเมินโครงการนําร่องท่ีพัฒนานวัตกรรมด้านการปรับปรุงความปลอดภัยโดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนท่ีมีความอ่อนไหวต่อการบาดเจ็บและสูญเสีย 

เสาหลักท่ี 3  ยานพาหนะท่ีปลอดภัย (Safer Vehicles) 
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ส่งเสริมการนํามาใช้งานจริงอย่างครอบคลุมของเทคโนโลยี่ท่ีทําให้ยานพาหนะปลอดภัยข้ึนด้วย
มาตรการท้ังเชิงรับ (Passive Safety) และเชิงป้องกัน (Active Safety) ด้วยการส่งเสริมมาตรฐานท่ีเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันท่ัวโลก การให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภค และการสร้างแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้เทคโนโลยี่
ใหม่ๆได้ถูกนํามาใช้ 
กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนให้แต่ละประเทศเข้าร่วมและประกาศใช้มาตรฐานความปลอดภัยตามกฎข้อบังคับ
เรื่องยานพาหนะของ UN World Forum for the Harmonization of Vehicle Regulations (WP 29) 
กิจกรรมท่ี 2  สนับสนุนแผนงานการประเมินความปลอดภัยของรถรุ่นใหม่ (New Car Assessment 
Program) เพ่ือประโยชน์ในการให้ความรู้กับผู้บริโภคเก่ียวกับความปลอดภัยของรถ 
กิจกรรมท่ี 3  กําหนดให้รถใหม่จะต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยและมีระบบยึดรั้งท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และจากมาตรฐานท่ีได้จากการทดสอบการชน 
กิจกรรมท่ี 4  ส่งเสริมการนํามาใช้งานจริงของเทคโนโลยี่เพ่ือหลีกเลี่ยงการชนท่ีได้รับการทดสอบด้าน
ประสิทธิภาพ เช่น Electronic Stability Control และ Anti-Lock Braking Systems 
กิจกรรมท่ี 5  สร้างแรงจูงใจทางการเงินผ่านระบบสนับสนุนงบประมาณหรือมาตรการสร้างแรงจูงใจเชิง
ธุรกิจอ่ืนๆสําหรับยานพาหนะท่ีมีระบบคุ้มครองผู้ใช้รถใช้ถนนในระดับสูง และกีดกันการนําเข้ายานพาหนะ
ใหม่หรือยานพาหนะใช้แล้วท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัยต่ําลงเม่ือนําเข้ามาในประเทศ  
กิจกรรมท่ี 6  กําหนดเกณฑ์ด้านระบบความปลอดภัยท่ีป้องกันคนเดินเท้าและเพ่ิมงานวิจัยด้านเทคโนโลยี่
ความปลอดภัยท่ีออกแบบเพ่ือลดการบาดเจ็บและสูญเสียในกลุ่มท่ีมีความอ่อนไหว 
กิจกรรมท่ี 7  ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีรับผิดชอบด้านการจัดหายานพาหนะมาใช้งานในองค์กร 
เลือกยานพาหนะท่ีมีเทคโนโลยี่ด้านความปลอดภัยและระบบป้องกันผู้โดยสารท่ีดี  

เสาหลักท่ี 4  ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย (Safer Road Users) 
พัฒนาแผนงานเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนท่ีครอบคลุม เพ่ิมและรักษาไว้ซึ่งมาตรการ

บังคับใช้กฏหมายและมาตรฐาน ควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือเพ่ิมอัตราการคาดเข็มขัด
นิรภัยและการสวมหมวกนิรภัย การลดปัญหาเมาแล้วขับ ความเร็ว และปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ 
กิจกรรมท่ี 1  สร้างความตระหนักและเข้าใจเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัย และมาตรการป้องกันท่ี
เหมาะสม รวมไปถึงการรณรงค์การตลาดเชิงสังคม (Social Marketing) เพ่ือช่วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
ความเข้าใจเก่ียวกับความจําเป็นในการกําหนดมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนต่างๆ 
กิจกรรมท่ี 2 กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และกําหนดแนวทางในการกํากับควบคุมขีดจํากัดความเร็วท่ี
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักฐาน (Evidense-based) 
กิจกรรมท่ี 3 กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และกําหนดแนวทางในการกํากับควบคุมปัญหาเมาแล้วขับบน
พ้ืนฐานของหลักฐาน (Evidense-based) เพ่ือลดการชนและการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอลล์ 
กิจกรรมท่ี 4  กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และกําหนดแนวทางในการกํากับควบคุมการสวมหมวกนิรภัย
สําหรับรถจักรยานยนต์บนพ้ืนฐานของหลักฐาน (Evidense-based) เพ่ือลดการบาดเจ็บท่ีศีรษะ 
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กิจกรรมท่ี 5  กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และกําหนดแนวทางในการกํากับควบคุมการสวมเข็มขัดนิรภัย
และระบบยึดรั้งสําหรับเด็กบนพ้ืนฐานของหลักฐาน (Evidense-based) เพ่ือลดการบาดเจ็บจากการชน 
กิจกรรมท่ี 6  กําหนดกฎหมาย มาตรฐาน หลักเกณฑ์ ด้านการขนส่ง อาชีวอนามัย และความปลอดภัยใน
การทํางาน เพ่ือการปฏิบัติงานของยานพาหนะเพ่ือการขนส่งสินค้า การขนส่งผู้โดยสาร เพ่ือลดการบาดเจ็บ 
กิจกรรมท่ี 7  วิจัยและพัฒนา รวมถึงสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีช่วยลดการบาดเจ็บการทํางาน
ด้านการขนส่ง ในภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนมาตรฐานสากลด้านการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพ 
กิจกรรมท่ี 8  กําหนดระบบการให้ใบขับข่ีแบบเป็นลําดับข้ันสําหรับผู้ขับข่ีหน้าใหม่ 

เสาหลักท่ี 5  การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ (Post Crash Response) 
สร้างเสริมความพร้อมต่อการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุ และพัฒนา

ความสามารถของระบบสุขภาพและระบบอ่ืนๆในการดูแลรักษาภาวะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการดูแลในระยะยาวเพ่ือฟ้ืนฟูผู้ประสบอุบัติเหตุ 
กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาระบบดูแลก่อนถึงโรงพยาบาล รวมไปถึงระบบการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุออก
จากยานพาหนะท่ีประสบเหตุท่ีเหมาะสม วางระบบโทรศัพท์เพ่ือรับการแจ้งเหตุท่ีใช้เบอร์เดียวได้ท้ังประเทศ 
รวมถึงการนําตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ไปสู่การปฏิบัติจริง   
กิจกรรมท่ี 2  พัฒนาระบบศูนย์อุบัติเหตุ การติดตามประเมินผลด้านคุณภาพของการให้บริการรักษาด้วย
การวางกลไกประกันคุณภาพ และการขยายผลตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีไปสู่การดําเนินการในทุกระดับ 
กิจกรรมท่ี 3  วางระบบฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจจากผู้ได้รับผลจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
กิจกรรมท่ี 4  ส่งเสริมระบบประกันภัยให้เป็นกลไกหลักท่ีจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของการให้บริการเพ่ือ
การฟ้ืนฟูผู้ประสบอุบัติเหตุ ด้วย 

• กําหนดให้มีระบบประกันภัยบุคคลท่ี 3 

• ส่งเสริมแนวทางร่วมกันของการมีระบบประกันระหว่างประเทศเช่น ระบบกรมธรรม์เขียว (Green 
Card System)  ในยุโรป 

กิจกรรมท่ี 5  ส่งเสริมกลไกการสอบสวนเหตุการชนบนถนนและรูปแบบการดําเนินงานทางกฏหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อผู้ประสบอุบัติเหตุ 
กิจกรรมท่ี 6  ส่งเสริมเจ้าของงานท่ีว่าจ้างผู้พิการเนื่องจากอุบัติเหตุ 
กิจกรรมท่ี 7  ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงการจัดการหลังเกิดอุบัติเหตุ 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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สําหรับทิศทางของ 5 เสาหลักตามแนวทางของ UNRSC ท่ีควรนํามาพิจารณาดําเนินการในทศวรรษความ
ปลอดภัยทางถนนได้แก่ 

1. การบริหารจัดการ   
ถึงแม้การทํางานท่ีผ่านมาจะสามารถดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีได้ตั้งไว้  แต่เป้าหมายใหม่ของทศวรรษ
ความปลอดภัยทางถนนตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งเป้าจะลดให้ได้ต่ํากว่า 10 ต่อแสนประชากร เป็นเป้าหมายท่ี
ท้าทาย แม้แต่ในระดับสากลเอง  ควรมีการทบทวนความเหมาะสม ความพร้อม ศักยภาพ จุดอ่อน จุดแข็ง 
ของแนวทางการบริหารจัดการท่ีผ่านมา ท้ังนี้เพ่ือแสวงหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้  ท้ังในด้านของความเข้มแข็งของหน่วยงานเลขานุการ  หน่วยงานหลักในด้านการปฏิบัติ 
จํานวนบุคลากร ความพร้อมขององค์ความรู้  และการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการแปลงนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ 

2. ถนนและการสัญจรท่ีปลอดภัย 
การจัดการด้านถนนจะไม่จํากัดเฉพาะการแก้ปัญหา แต่ควรจะเน้นไปถึงมาตรการด้านการป้องกันตั้งแต่ระดับ

การจัดการอุปสงค์การเดินทางด้วยการออกแบบโครงข่ายถนนท่ีสอดคล้องกับการวางผังเมืองท่ีเหมาะส การ

พัฒนาทางเลือกในการเดินทางท่ีปลอดภัยกว่าอย่างเช่น ระบบขนส่งสาธารณะ 

3. ยานพาหนะท่ีปลอดภัย 
การจัดการดูแลองค์กรด้านการให้บริการขนส่งให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับพนักงานของตนเองและมี
ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ผ่านการนํามาตรฐาน ISO 39001 มาใช้ในบริษัทท่ีให้บริการด้านการขนส่ง
ในประเทศไทยท้ังกรณีของรถบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะ  นอกจากนี้ควรร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
พัฒนาให้มีศูนย์ทดสอบการชนมาตรฐาน เพ่ือทดสอบความแข็งแรงของยานพาหนะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ
ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อยานพาหนะท่ีปลอดภัย 

4. การใช้รถใช้ถนนท่ีปลอดภัย 
ควรให้ความสําคัญกับประเด็นความเร็ว เมาไม่ขับ การคาดเข็มขัดนิรภัย การพัฒนาสมรรถนะการขับข่ีท่ี

ปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัย 

5. การดูแลหลังเกิดอุบัติเหตุ 
การให้บริการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ ควรมีการขยายให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการรอดชีวิตของผู้ประสบเหตุ  และควรให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือไม่เพียงแต่คนไทย แต่ควร
พิจารณาถึงนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย ให้สามารถมีระบบการช่วยเหลือท่ีมี
คุณภาพ ในสถานพยาบาล ระบบประกันภัย และการเยียวยา 
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