การจัดการความเร็ว
97 ประเทศ กำหนดอัตรำควำมเร็วในเขตเมืองไว้ที่ 50 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงหรือตำ่ กว่ำ

ขณะทีป่ ระเทศไทย ใช้ควำมเร็วในเมือง = 80 กม./ชม.
แหล่งที่มำ: Global Status Report on Road Safety 2015
ระยะทำงที่รถยนต์วิ่งในช่วงเวลำตอบสนอง

ระยะทำงจำกกำรเบรกจนรถยนต์หยุดสนิท

วัตถุที่ระยะ 37 เมตร
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การแก้ปัญหา
สร้างหรือปรับปร ุงถนนเพื่อชะลอความเร็ว
•

การใช้ร ูป แบบถนนที่ ชัดเจน (การใช้ว งเวีย น
ลู กระนาด ทาให้ถนนแคบลง เป็ นต้น) ซึ่งส่งเสริม
ให้ใช้อตั รำควำมเร็วตำมที่กำหนด เป็ นสิ่งสำคัญที่
ช่วยสนับสนุนให้ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย

กาหนดให้ผผ้ ู ลิตรถยนต์ติดตัง้ เทคโนโลยีใหม่
• เทคโนโลยี ร ะบบปรั บ ลดควำมเร็ ว อั จ ฉริ ย ะ
(Intelligence Speed Adaptation หรือ ISA)
•

ระบบมำตรฐำนของเทคโนโลยี ใ ช้แ ผนที่ ถ นน
ดิจิทัลติดตั้งในรถยนต์ ซึ่งระบุอัตรำควำมเร็ ว
ควบคู่กั บ ระบบระบุต ำแหน่ ง ผ่ ำ นดำวเที ย ม
(GPS)

กำรลดควำมเร็ว 5% ช่วยลดกำรเสียชีวิต 30%
ความแรงในการชนเมื่อเห็นวัตถ ุในระยะ 37 เมตร
- 50-55 ก.ม./ช.ม. :หยุดทันเวลำ
- 60 ก.ม./ช.ม. :ชน
- 70 ก.ม./ช.ม. :ชนที่ควำมเร็ว 43 ก.ม./ช.ม.
- 80 ก.ม./ช.ม. :ชนที่ควำมเร็ว 63 ก.ม./ช.ม.
ตัวอย่างการลดความเร็วในบริเวณโรงเรียนประเทศเคนยา
• ต ำบลไนวำซำและธี ค ำ ประเทศเคนยำ จั ด ท ำโครงกำร
โรงเรียนปลอดภัยในชัน้ ประถมศึกษำ 20 แห่ง ในปี 25542557
• มำตรกำรที่ได้ผลคุม้ ค่ำ (High-Impact Interventions)
•
•
•
•

กำรควบคุมอัตรำควำมเร็วรอบโรงเรียน
กำรเพิ่มทัศนวิสยั ให้กบั นักเรียนและบริเวณทำงข้ำม
กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม ทำงข้ำมที่มกี ำรเฝ้ ำระวัง
กำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับเด็ ก ครูและผูป้ กครอง เพื่ อลด
ควำมเสี่ยงที่เด็ กจะถูกรถชนระหว่ำงเดินทำงมำโรงเรียนหรื อ
กลับบ้ำน

• อุบัติเหตุในตำบลธีคำลดลงร้อยละ 37 ตำบลไนวำชำลดลง
ร้อยละ 49
• กำรเสียชีวิตในตำบลไนวำชำลดลงร้อยละ 83 และในตำบลธี
คำลดลงร้อยละ 60
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การจัดการความเร็ว
การลดความเร็วลง 5%
สามารถช่วยลดการเสียชีวิต

30%
การแก้ปัญหา
การกาหนดและการบังคับใช้กฎหมายว่า สร้างหรือปรับปร ุงถนนเพื่อชะลอความเร็ว
ด้วยอัตราความเร็ว
ลูกระนำด
Chicane
อัตราความเร็วใน
กม./ชม.
เขตเมือง

50

วงเวียน

ทำถนนให้ถนนแคบลง
กาหนดให้ผผ้ ู ลิตรถยนต์ติดตัง้ เทคโนโลยี

มีบทลงโทษที่ชดั เจนหำกใช้อตั รำควำมเร็วเกิน
กว่ำกฎหมำยกำหนด โทษปรับ การตัด
แต้ม และการระงับใบอน ุญาตขับขี่

แจ้งอัตรำควำมเร็วแก่ผขู้ บั ขีเ่ มือ่
ขับขีเ่ กินกว่ำกฎหมำยกำหนด
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ผูน้ าด้านความปลอดภัยทางถนน
หนึ่งในควำมรับผิดชอบของผูน้ ำ คือ สร้างวิสยั ทัศน์และดาเนินการให้บรรล ุวิสยั ทัศน์

ประเทศสวีเดนได้ประกำศ “Vision Zero” ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่ง
มีกำรดำเนินมำตรกำรที่มปี ระสิทธิภำพ

จานวนผูเ้ สียชีวิตลดลง
50%
การแก้ไขปัญหา
-สร้ำงหน่วยงำนที่เป็ นแกนนำด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน
-พัฒนำและให้ทนุ สนับสนุนกำรดำเนินงำนยุทธศำสตร์ควำมปลอดภัยทำงถนน
พร้อมประเมินผลกระทบ
-กำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนด้วยกำรเสริมสร้ำงระบบข้อมูล
-รณรงค์และให้ควำมรูเ้ พื่อเพิ่มควำมตระหนักแก่ประชำชนทัว่ ไป

ตัวอย่างโครงสร้างองค์กร
• สำนักงำนถนนสำธำรณะแห่งนอร์เวย์เป็ นหน่วยงำนอิสระทำหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนควำมปลอดภัย
ทำงถนนกับหลำยภำคส่วนและหน่วยงำนรัฐระดับต่ำงๆ โดยมีหน้ำที่ทบทวนกฎหมาย และ
รวบรวมและเผยแพร่ขอ้ มูล
จานวนผูเ้ สียชีวิตลดลง 50% ภายใน 10 ปี
• คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยทำงจรำจรแห่งชำติประเทศเวียดนำม เป็ นหน่วยงำนสังกัดกระทรวง
คมนำคม มีหน้ำที่ประสานงานนโยบายความปลอดภัยทางถนนระหว่างหน่วยงานรัฐ
จานวนอัตราการเสียชีวิตลดลง 42% ภายใน 10 ปี

RTG-WHO CCS

การออกแบบและการปรับปร ุง
โครงสร้างพื้นฐาน
กำรประเมินถนนใน 60 ประเทศชีว้ ่ำข้อบกพร่องในกำรออกแบบถนนเป็ น
สำเหตุกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต

20 ปี ที่ผำ่ นมำ

10%
ถนนที่เสี่ยงอันตรำยสูงสุดทัว่ โลกถูกปรับปรุง

ลดจำนวนผูเ้ สียชีวิตประมำณ 3.6 ล้านคน และ
ผูบ้ ำดเจ็บสำหัส 40 ล้านคน
การแก้ไขปัญหา
– สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนควำมปลอดภัย
– ทำช่องจักรยำนและจักรยำนยนต์
– ทำให้พื้นที่ริมถนนปลอดภัยขึน้
– ออกแบบทำงแยกให้มีควำมปลอดภัย
– แยกถนนทำงเข้ำออกกับถนนหลัก
– กำหนดเขตปลอดรถยนต์เพื่อให้ควำมสำคัญลำดับแรกแก่ผใู้ ช้ถนน
– จำกัดกำรจรำจรและควำมเร็วในเขตที่อยู่อำศัย ย่ำนกำรค้ำ และบริเวณโรงเรียน
– จัดเส้นทำงขนส่งมวลชนที่ดีและปลอดภัย
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มาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์
ถ้า 4

ประเทศในทวีปลำตินอเมริกำนำกฎระเบียบของสหประชำชำติว่ำด้วย
ควำมปลอดภัยของยำนพำหนะมำปรับใช้

สำมำรถลดจำนวนผูเ้ สียชีวิตและผูบ้ ำดเจ็บมำกกว่ำ 440,000 คน ภำยในปี 2573

กฎระเบียบสหประชาชาติว่าด้วยรถยนต์ปลอดภัย พ.ศ. 2563
รถยนต์ร่นุ ใหม่ที่ผลิตหรือนำเข้ำในปี 2561 และ
รถยนต์ที่ผลิตหรือนำเข้ำในปี 2563 ทุกคัน ต้องมี
1. การทดสอบการชน
2. เข็มขัดนิรภัย
3. ระบบควบค ุมเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์

4. การป้องกันคนเดินเท้า
5. ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค
6. ระบบเบรกฉ ุกเฉินอัตโนมัติ

การแก้ไขปัญหา
• ตราและบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัย
รถยนต์ ตำมกฎระเบียบควำมปลอดภัยสำคัญ 7 ด้ำน คือ เข็มขัด
นิรภัย จุดยึดเข็มขัดนิรภัย กำรทดสอบกำรชนหน้ำ กำรทดสอบกำร
กันชนข้ำง ระบบควบคุมเสถียรภำพแบบอิเล็กทรอนิกส์ กำรป้องกัน
คนเดินเท้ำ และ จุดยึดเบำะนิรภัยสำหรับเด็กตำมมำตรฐำนไอโซฟิ กซ์
• ตราและบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยระบบเบรกป้องกันล้อล็อก
(ABS) และการเปิ ดไฟหน้าขณะขับขี่เวลากลางวันสาหรับ
จักรยานยนต์
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การบังคับใช้กฎหมายจราจร
แม้ว่ำหลำยประเทศมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเมำแล้วขับ ควำมเร็ว เข็มขัดนิรภัย เบำะ
นิรภัยสำหรับเด็ก กำรสวมหมวกนิรภัย กำรใช้โทรศัพท์เคลือ่ นที่ แต่กฎหมำยเหล่ำนี้
ขาดการบังคับใช้กฎหมายจราจรหรือการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มงวดพอ
กฎหมำยในประเทศไทยยังไม่เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ปฏิบัตอิ นั เป็ นเลิศ(source: WHO)
ในกฎหมำยจรำจรทำงบก

• ควำมเร็วจำกัดในเขตเมือง
≤ 50 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
• กฎหมำยระดับประเทศว่ำ
ด้วยเบำะนิรภัยสำหรับเด็ก
• กฎหมำยอิงกับอำยุนำ้ หนัก-ควำมสูง
• กฎหมำยห้ำมเด็กที่มีอำยุ
และส่วนสูงน้อยกว่ำที่
กำหนดนัง่ ที่เบำะหน้ำ
การแก้ไขปัญหา
ตราและบังคับใช้กฎหมายระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น และระดับเมือง
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การรักษาชีวิตหลังเกิดอ ุบัติเหต ุ
กำรรักษำอำกำรบำดเจ็บต้องทำแข่งกับเวลำ
ความล่าช้าเพียงเสี้ยวนาทีหมำยถึงควำมเป็ นความตายได้
การรักษาพยำบำลฉุกเฉินทันท่วงทีชว่ ยรักษำชีวิตและลดทุพพลภำพ
กำรศึกษำแบบจำลอง ระบุว่ำถ้ำ
ประเทศที่ มี ร ำยได้น อ้ ยและปำน
กลำงเดิ น ตำมแนวทำงเดีย วกับ
ประ เทศ ที่ มี ร ำย ได้ ส ู ง ก็ อ ำจ
ป้องกันกำรเสียชีวิตทัว่ โลกได้ถึง

33% = 500,000 คน/ปี
การแก้ไขปัญหา
• พัฒนาระบบที่เป็ นขัน้ เป็ นตอนและครบวงจรในกำรรักษำพยำบำล
ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล และ ณ สถานพยาบาล
• จัดฝึกอบรมด้านเวชกิจฉ ุกเฉินขัน้ พื้นฐำนให้แก่ อาสากช้ ู ีพ
• ส่งเสริมให้อาสากช้ ู ีพระดับชุมชนเข้ารับการฝึกอบรม
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