นโยบาย

ความปลอดภัย

ทางถนน
V i s i o n

z e r o

สวีเดน เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา

https://www.freepik.com/

สวีเดน
วิสัยทัศน์ Vision zero ของสวีเดน ตั้งอยู่บนฐานคิดส�ำคัญ คือ “มนุษย์ไม่ได้สมบูรณ์แบบ” (humans are not
perfect) และมีมมุ มองทีว่ า่ ผูเ้ ดินทาง (ใช้ยวดยานพาหนะหรือเดินเท้า) หลีกเลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะท�ำสิง่ ทีผ่ ดิ พลาด แต่ธรรมชาติ
ของมนุษย์ที่ย่อมผิดพลาดได้นี้ ต้องไม่น�ำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และเชื่อว่า “ถ้าอุบัติเหตุ
เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ มันก็จะเกิดขึ้น แค่ตอนไหนเท่านั้นเอง”
ดังนั้น จึงสร้างสถานการณ์ที่ปลอดภัยและพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบให้กับผู้ที่เดินทางสัญจรบนท้องถนนเพื่อ
ปัองกันอุบตั เิ หตุทจี่ ะเกิดขึน้
• ให้ความส�ำคัญกับการแบ่งส่วนความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างผู้ออกแบบระบบความ
ปลอดภัยทางถนน ต้องพัฒนาออกแบบ และบ�ำรุงรักษา กับผูใ้ ช้งานระบบความปลอดภัย ต้องมีจติ ส�ำนึก ปฏิบตั ติ ามและ
เคารพกฎจราจร
• พัฒนาออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง ยึดหลักการขีดความอดทนของร่างกายมนุษย์กับแรงปะทะรุนแรง
จากอุบัติเหตุ
• พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ ที่ช่วยลดแรงปะทะรุนแรงเวลาเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อมีความผิดพลาดเกิด
อุบัติเหตุขึ้นจะไม่น�ำไปสู่การเสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรง
• ตระหนักถึงข้อจ�ำกัดการใช้ถนนของประชากรแต่ละกลุ่ม
สวีเดน ประกาศ
วิสัยทัศน์
vision zero บนฐาน
คิดการพัฒนา
ความปลอดภัย
อย่างเป็นระบบ

จ�ำนวนผู้เสียชีวิต
บนท้องถนน
เพิ่มขึ้นเท่าตัว
ทศวรรษ
2470

นโยบาย
ความปลอดภัยทางถนน
ตั้งอยู่บนฐานคิดว่า
อุบัติเหตุบนท้องถนน
มีสาเหตุหลักมาจาก
ผู้ใช้ถนน

พ.ศ.
24932513

3
กันยายน
2510

• ด�ำเนินนโยบาย
เปลี่ยนการใช้
พวงมาลัยรถยนต์
จากด้านซ้ายเป็น
ด้านขวามือ
หรือ H-DAY
• จัดตั้ง ส�ำนักงาน
ความปลอดภัย
ทางถนนสวีเดน

พ.ศ.
2537

รัฐบาลจากพรรค
สังคมประชาธิปไตย ยื่น
ร่างกฎหมาย “วิสัยทัศน์
ให้เหลือศูนย์” (vision zero) และ
“สังคมแห่งการจราจร
ที่ปลอดภัย” (vision zero and
traffic-safe society)

ก�ำหนดเป้าหมาย
ให้มีจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ
บนท้องถนนลดลง
ครึ่งหนึ่ง

22
พฤษภาคม
2540

พ.ศ.
25532563

พ.ศ.
2539

จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุบนถนนลดลง
จาก 1,307 ราย
ในปี พ.ศ. 2513
เป็น 488 ราย
ในปี พ.ศ. 2539

9
ตุลาคม
2540

รัฐสภาสวีเดน
รับรองนโยบาย
ความปลอดภัยทางถนน
เพื่อน�ำทิศทางใหม่และ
เป้าหมายระยะยาวใหม่
ด้านความปลอดภัย
ทางถนนมาใช้

พ.ศ.
2592

เป้าหมาย
ระยะยาว การ
เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุบน
ท้องถนนเป็นศูนย์

https://movingbeyondzero.com/the-safe-systems-approach/
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https://bicycledutch.wordpress.com/2021/01/06/the-third-edition-of-sustainable-safety/

เนเธอร์แลนด์
วิสยั ทัศน์ “ความปลอดภัยทีย่ งั่ ยืน” (Sustainable Safety) และ “ความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ” (Systematic
Safety) ของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนฐานปรัชญาว่า การเดินทางเคลื่อนย้ายเป็นสิทธิพลเมือง ระบบคมนาคมที่ก่อความ
เสี่ยงให้ผู้เดินทางเสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรง ถือเป็นการละเมิดต่อสิทธิพลเมือง
นโยบายถนนปลอดภัยที่ยั่งยืนของเนเธอร์แลนด์ มองปัญหาความปลอดภัยทางถนน บนพื้นฐาน “มนุษย์ปัจจัย”
2 ประการ
		 • มนุษย์เราอ่อนแอ ร่างกายของเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้รับแรงกระแทกจากการชนกับยานยนต์
		 • มนุษย์เราท�ำผิดพลาดได้ (human error) อาจจะเกิดจากความตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ
ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์นี้ ถูกแปลงออกมาเป็นมาตรการส�ำคัญ ได้แก่
		 • การควบคุมความเร็วและการแยกเลนถนนของยานพาหนะแต่ละประเภท
		 • ออกแบบถนนให้ใช้งานอย่างสอดคล้องกลมกลืนกัน แต่ยังคงบทบาทหน้าที่หลักของถนนแต่ละประเภท
		 • ออกแบบถนนให้ผู้ใช้ถนนตัดสินใจในเรื่องความปลอดภัยขณะขับขี่ได้ง่ายขึ้น
		 • ออกแบบถนนป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ถนนท�ำผิดพลาด เช่น จ�ำกัดเลนจราจรให้มีเลนเดียวในแต่ละทิศทาง ท�ำให้
			 ยานพาหนะท�ำการเร่งแซงไม่ได้
		 • สร้างความตระหนัก เช่น เมาไม่ขับ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถยนต์

กระทรวงการบริหาร
จัดการน�้ำและโครงสร้าง
พื้นฐาน ทดลองโครงการ
ด้านความปลอดภัย
ทางถนน ในพื้นที่ภูมิภาค
แต่ได้ประสิทธิภาพต�่ำ
ทศวรรษ
2530

วิสัยทัศน์
“ความปลอดภัยทางถนน
ที่ยั่งยืน” พัฒนาเป็น
กรอบคิดที่เป็นรูปธรรม
มากขึ้น
พ.ศ.
2534

วิสัยทัศน์
“ความปลอดภัยที่ยั่งยืน”
และ “ระบบ
ความปลอดภัย”
ถูกเสนอครั้งแรก

พ.ศ.
2535

ด�ำเนินการโครงการพื้นฐาน
(Start-up programs)
มาตรการส�ำคัญ คือ การจ�ำแนก
เส้นทางเดินทางตามระยะทางการ
เดินทาง เส้นทางรถจักรยานยนต์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกใน
การเดินทาง เพิ่มมาตรการ
บังคับใช้กฎหมาย

ปรับปรุงแนวทางเดิม
ของนโยบายความปลอดภัย
ทางถนนที่ยั่งยืน”
ครั้งแรก เรียกว่า
Advancing
sustainable safety

พ.ศ.
25402545

พ.ศ.
2548

พ.ศ.
2538

โครงการภายใต้
หลักการความปลอดภัย
ทางถนนที่ยั่งยืน
ริเริ่มด�ำเนินการบางส่วน

พ.ศ.
2546

ด�ำเนินนโยบาย
“ความปลอดภัยทางถนน
ที่ยั่งยืน” ระยะที่ 2

พ.ศ.
25612573

ด�ำเนินนโยบาย
“ความปลอดภัยทางถนน
ที่ยั่งยืน” ระยะที่ 3

https://twitter.com/cycling_embassy/status/730711291422244864
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https://www.21stcentech.com/vision-transportation-smart-infrastructure/

สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาเป็นสังคมทีผ่ คู้ นต้องพึง่ พารถยนต์สว่ นตัว (care dependence) เป็นผลผลิตจากชัยชนะของอาณาจักร
ยานยนต์ที่มีอิทธิพลแทรกแซงทั้งทางการเมืองและแวดวงวิชาการที่ผลิตความรู้ในการบริหารจัดการถนน และสร้าง
วัฒนธรรมการขับขี่รถยนต์ให้กับคนอเมริกัน
ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาเริ่มตั้งค�ำถามต่อมุมมองแบบเดิมในการบริหารจัดการความปลอดภัย
ทางถนน ท�ำให้ปัจจุบัน มีการริเริ่มน�ำวิสัยทัศน์ Vision zero มาพัฒนามาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็น
ระบบ ใน 40 เมืองทั่วประเทศ
เป้าหมายระยะยาวเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร การปรับเปลี่ยนนโยบายต่อการ
จัดการถนนปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณในทางทีด่ ขี นึ้ ในแทบทุกเมืองทีเ่ ข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมือง vision zero

อุตสาหกรรม
ยานยนต์ของ
สหรัฐอเมริกา
เติบโต
ทศวรรษ
2460

อาณาจักรยานยนต์
ประสบชัยชนะ
สหรัฐอเมริกากลายเป็น
เมืองแห่งยานยนต์
ทศวรรษ
24502470

การต่อสู้แย่งชิง
พื้นที่ถนนระหว่าง
รถยนต์กับผู้ใช้ถนน
กลุ่มต่าง ๆ

ทศวรรษ
2470

เมืองวอชิงตัน ดี.ซี.
ประกาศนโยบาย
“Target zero”
ทศวรรษ
25002510

รัฐบาลเริ่มตระหนักถึง
ปัญหาการจราจร และ
สนับสนุนการเดินทางบน
ท้องถนนแบบอื่น ๆ

พ.ศ.
2543

เมืองนิวยอร์ก
ประกาศนโยบาย
“Action zero”
พ.ศ.
2546

พ.ศ.
2557

เมืองมินนิโซตา
ประกาศนโยบาย
“Towards zero deaths”
เมืองยูทาห์ เนวาดา ไอโอวา
ประกาศนโยบาย
“Zero fatalities”

https://www.fiafoundation.org/blog/2020/december/make-america-care-about-global-road-safety-again
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https://twitter.com/wsp/status/1072599132932575233?lang=fa

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวคิดความปลอดภัยทางถนนแบบเดิมกับแนวคิด vision zero และ
ความปลอดภัยที่ยั่งยืน (sustainable safety) ดังนี้
แนวคิดความปลอดภัยทางถนนแบบเดิม

•
		
•
		

แนวคิด vision zero และความปลอดภัยที่ยั่งยืน

ระบุและแก้ปัญหาบริเวณจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ •
บ่อยครั้ง
•
ความปลอดภัยทางถนนเป็นความรับผิดชอบของ •
ปัจเจกบุคคลผู้ใช้รถใช้ถนน
		

ไม่รอให้อุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้น
ประยุกต์ความรูเ้ รือ่ งความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
ผูใ้ ช้ถนนทุกกลุม่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความปลอดภัย
ทางถนนร่วมกัน
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบแนวคิดความปลอดภัยทางถนนแบบเดิม
กับแนวคิด vision zero และ sustainable safety
แหล่งที่มา: Furth, Peter (2015)

ความส�ำเร็จของนโยบายความปลอดภัยทางถนนสวีเดน เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา มีกลไกส�ำคัญ คือ
• Effective of Lead agency structure การมี ก ลไกโครงสร้ า งการบริ ห ารความปลอดภั ย ทางถนน
		 ที่มีประสิทธิภาพ และท�ำงานควบคู่กับหน่วยงาน/สถาบันทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน
• Infrastructure control เน้นการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและถนนที่ปลอดภัย
• Advocacy and Law enforcement การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้น
• Creative Media การสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนและกลุ่มเป้าหมายจนน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
• Community Included การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ด�ำเนินมาตรการการบนฐานความรู้ทางวิชาการ
หลักปรัชญาที่ชัดเจน และบูรณาการความความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
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