
การจดัการความเรว็ 

ตวัอยา่งการลดความเรว็ในบรเิวณโรงเรยีนประเทศเคนยา

• ต ำบลไนวำซำและธีคำ ประเทศเคนยำ จัดท ำโครงกำร

โรงเรียนปลอดภัยในชัน้ประถมศึกษำ 20 แห่ง ในปี 2554-

2557

• มำตรกำรที่ไดผ้ลคุม้ค่ำ (High-Impact Interventions)

• กำรควบคมุอตัรำควำมเร็วรอบโรงเรียน 

• กำรเพิ่มทศันวิสยัใหก้บันกัเรียนและบริเวณทำงขำ้ม

• กำรปรับปรงุสภำพแวดลอ้ม ทำงขำ้มที่มกีำรเฝ้ำระวัง 

• กำรสรำ้งควำมตระหนักใหก้ับเด็ก ครแูละผูป้กครอง เพื่อลด

ควำมเสี่ยงที่เด็กจะถกูรถชนระหว่ำงเดินทำงมำโรงเรียนหรือ

กลบับำ้น 

• อบุัติเหตใุนต ำบลธีคำลดลงรอ้ยละ 37 ต ำบลไนวำชำลดลง

รอ้ยละ 49

• กำรเสยีชวีิตในต ำบลไนวำชำลดลงรอ้ยละ 83 และในต ำบลธี

คำลดลงรอ้ยละ 60

การแกปั้ญหา

สรา้งหรือปรบัปรงุถนนเพ่ือชะลอความเร็ว

• การใชรู้ปแบบถนนท่ีชัดเจน (การใช้วงเวียน 

ลูกระนาด ท าใหถ้นนแคบลง เป็นตน้) ซ่ึงส่งเสริม

ใหใ้ชอ้ตัรำควำมเร็วตำมท่ีก ำหนด เป็นสิ่งส ำคญัท่ี

ชว่ยสนบัสนนุใหป้ฏิบตัติำมกฎหมำย

ก าหนดใหผ้ ูผ้ลิตรถยนตติ์ดตัง้เทคโนโลยใีหม่ 

• เทคโนโลยีระบบปรับลดควำมเร็วอัจฉริยะ 

(Intelligence Speed Adaptation หรือ ISA) 

• ระบบมำตรฐำนของเทคโนโลยีใชแ้ผนที่ถนน

ดิจิทัลติดตั้งในรถยนต ์ซ่ึงระบอุัตรำควำมเร็ว

ควบคู่กับระบบระบุต ำแหน่งผ่ำนดำวเทียม

(GPS) 

97 ประเทศ ก ำหนดอตัรำควำมเร็วในเขตเมอืงไวท้ี่ 50 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมงหรือต ำ่กว่ำ

ขณะทีป่ระเทศไทย ใชค้วำมเร็วในเมอืง = 80 กม./ชม.
แหลง่ท่ีมำ: Global Status Report on Road Safety 2015 
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ระยะทำง (เมตร)

ระยะทำงท่ีรถยนตว์ิ่งในชว่งเวลำตอบสนอง ระยะทำงจำกกำรเบรกจนรถยนตห์ยดุสนทิ

วัตถทุี่ระยะ 37 เมตร

ความแรงในการชนเม่ือเห็นวตัถใุนระยะ 37 เมตร

- 50-55 ก.ม./ช.ม. :หยดุทนัเวลำ

- 60 ก.ม./ช.ม. :ชน

- 70 ก.ม./ช.ม. :ชนท่ีควำมเร็ว 43 ก.ม./ช.ม.

- 80 ก.ม./ช.ม. :ชนท่ีควำมเร็ว 63 ก.ม./ช.ม.

กำรลดควำมเร็ว 5% ชว่ยลดกำรเสียชวิีต 30%
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การจดัการความเรว็ 

การลดความเรว็ลง 5%

สามารถช่วยลดการเสียชีวิต

30%
การแกปั้ญหา

ท ำถนนใหถ้นนแคบลง

ลกูระนำด

วงเวียน

Chicane

การก าหนดและการบงัคบัใชก้ฎหมายว่า

ดว้ยอตัราความเรว็ 

มีบทลงโทษที่ชดัเจนหำกใชอ้ตัรำควำมเร็วเกิน

กว่ำกฎหมำยก ำหนด  โทษปรบั การตดั

แตม้ และการระงบัใบอนญุาตขบัข่ี

ก าหนดใหผ้ ูผ้ลิตรถยนตติ์ดตัง้เทคโนโลยี

แจง้อตัรำควำมเร็วแกผู่ข้บัขีเ่มือ่

ขบัขีเ่กินกว่ำกฎหมำยก ำหนด 

สรา้งหรอืปรบัปรงุถนนเพ่ือชะลอความเรว็

50
กม./ชม.

อตัราความเรว็ใน

เขตเมือง
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ผ ูน้ าดา้นความปลอดภยัทางถนน 

หน่ึงในควำมรบัผดิชอบของผูน้  ำ คือ สรา้งวิสยัทศันแ์ละด าเนินการใหบ้รรลวิุสยัทศัน์

ตวัอยา่งโครงสรา้งองคก์ร

• ส ำนกังำนถนนสำธำรณะแห่งนอรเ์วยเ์ป็นหนว่ยงำนอิสระท ำหนำ้ท่ีประสำนงำนดำ้นควำมปลอดภยั

ทำงถนนกบัหลำยภำคสว่นและหนว่ยงำนรฐัระดบัตำ่งๆ โดยมีหนำ้ท่ีทบทวนกฎหมาย และ

รวบรวมและเผยแพรข่อ้มลู

จ านวนผ ูเ้สียชีวิตลดลง 50% ภายใน 10 ปี

• คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัทำงจรำจรแห่งชำตปิระเทศเวียดนำม เป็นหนว่ยงำนสงักดักระทรวง

คมนำคม มีหนำ้ท่ีประสานงานนโยบายความปลอดภยัทางถนนระหว่างหน่วยงานรฐั

จ านวนอตัราการเสียชีวิตลดลง 42% ภายใน 10 ปี

การแกไ้ขปัญหา 

-สรำ้งหนว่ยงำนที่เป็นแกนน ำดำ้นควำมปลอดภยัทำงถนน 

-พฒันำและใหท้นุสนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนยทุธศำสตรค์วำมปลอดภยัทำงถนน

พรอ้มประเมินผลกระทบ

-ก ำกบัติดตำมผลกำรด ำเนนิงำนดว้ยกำรเสริมสรำ้งระบบขอ้มลู

-รณรงคแ์ละใหค้วำมรูเ้พื่อเพิ่มควำมตระหนกัแกป่ระชำชนทัว่ไป

ประเทศสวีเดนไดป้ระกำศ “Vision Zero” ในปี พ.ศ. 2540 ซ่ึง

มกีำรด ำเนนิมำตรกำรที่มปีระสิทธิภำพ

จ านวนผ ูเ้สียชีวิตลดลง 

50%
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การออกแบบและการปรบัปรงุ

โครงสรา้งพ้ืนฐาน 

การแกไ้ขปัญหา 

– สรำ้งโครงสรำ้งพื้นฐำนดำ้นควำมปลอดภยั 

– ท ำชอ่งจกัรยำนและจกัรยำนยนต์

– ท ำใหพ้ื้นที่ริมถนนปลอดภยัขึน้ 

– ออกแบบทำงแยกใหม้ีควำมปลอดภยั 

– แยกถนนทำงเขำ้ออกกบัถนนหลกั

– ก ำหนดเขตปลอดรถยนตเ์พื่อใหค้วำมส ำคญัล ำดบัแรกแกผู่ใ้ชถ้นน

– จ ำกดักำรจรำจรและควำมเร็วในเขตที่อยู่อำศัย ย่ำนกำรคำ้ และบริเวณโรงเรียน

– จดัเสน้ทำงขนสง่มวลชนที่ดีและปลอดภยั 

กำรประเมนิถนนใน 60 ประเทศชีว้่ำขอ้บกพร่องในกำรออกแบบถนนเป็น

สำเหตกุำรบำดเจ็บและเสียชวิีต

20 ปีที่ผำ่นมำ 

10%

ถนนท่ีเสี่ยงอนัตรำยสงูสดุทัว่โลกถกูปรบัปรงุ

ลดจ ำนวนผูเ้สียชวิีตประมำณ 3.6 ลา้นคน และ

ผูบ้ำดเจ็บสำหสั 40 ลา้นคน 
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มาตรฐานความปลอดภยัรถยนต์

การแกไ้ขปัญหา 

• ตราและบงัคบัใชร้ะเบียบว่าดว้ยมาตรฐานความปลอดภยั

รถยนต ์ตำมกฎระเบียบควำมปลอดภยัส ำคญั 7 ดำ้น คือ เข็มขดั

นริภยั จดุยึดเข็มขดันริภยั กำรทดสอบกำรชนหนำ้ กำรทดสอบกำร

กนัชนขำ้ง ระบบควบคมุเสถียรภำพแบบอิเล็กทรอนกิส ์กำรป้องกนั

คนเดนิเทำ้ และ จดุยึดเบำะนริภยัส ำหรบัเด็กตำมมำตรฐำนไอโซฟิกซ์

• ตราและบงัคบัใชก้ฎระเบียบว่าดว้ยระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก 

(ABS) และการเปิดไฟหนา้ขณะขบัข่ีเวลากลางวนัส าหรบั

จกัรยานยนต ์

ถา้ 4 ประเทศในทวีปลำตนิอเมริกำน ำกฎระเบียบของสหประชำชำตวิ่ำดว้ย

ควำมปลอดภยัของยำนพำหนะมำปรบัใช ้

สำมำรถลดจ ำนวนผูเ้สียชวิีตและผูบ้ำดเจ็บมำกกว่ำ 440,000 คน ภำยในปี 2573

กฎระเบียบสหประชาชาติว่าดว้ยรถยนตป์ลอดภยั พ.ศ. 2563

รถยนตร์ ุ่นใหมท่ี่ผลิตหรือน ำเขำ้ในปี 2561 และ

รถยนตท์ี่ผลิตหรือน ำเขำ้ในปี 2563 ทกุคนั ตอ้งมี

1. การทดสอบการชน 4. การป้องกนัคนเดินเทา้

2. เข็มขดันิรภยั 5. ระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อค

3. ระบบควบคมุเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ 6. ระบบเบรกฉกุเฉินอตัโนมติั
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การบงัคบัใชก้ฎหมายจราจร 

แมว้่ำหลำยประเทศมกีฎหมำยว่ำดว้ยกำรเมำแลว้ขบั ควำมเร็ว เข็มขดันริภยั เบำะ

นริภยัส ำหรบัเด็ก กำรสวมหมวกนริภยั กำรใชโ้ทรศัพทเ์คลือ่นที่ แตก่ฎหมำยเหลำ่นี้

ขาดการบงัคบัใชก้ฎหมายจราจรหรอืการบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่เขม้งวดพอ

การแกไ้ขปัญหา

ตราและบงัคบัใชก้ฎหมายระดบัประเทศ ระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัเมือง

กฎหมำยในประเทศไทยยงัไมเ่ป็นไปตำม

หลกัเกณฑป์ฏิบัตอินัเป็นเลิศ(source: WHO)

ในกฎหมำยจรำจรทำงบก

• ควำมเร็วจ ำกดัในเขตเมอืง

≤ 50 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง

• กฎหมำยระดบัประเทศว่ำ

ดว้ยเบำะนริภยัส ำหรบัเด็ก 

• กฎหมำยอิงกบัอำย-ุ

น ำ้หนกั-ควำมสงู

• กฎหมำยหำ้มเด็กที่มีอำยุ

และสว่นสงูนอ้ยกว่ำที่

ก ำหนดนัง่ที่เบำะหนำ้
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การรกัษาชีวิตหลงัเกิดอบุติัเหต ุ

กำรศึกษำแบบจ ำลอง ระบวุ่ำถำ้

ประเทศที่มีรำยไดน้อ้ยและปำน

กลำงเดินตำมแนวทำงเดียวกับ

ประ เทศที่ มี ร ำย ได้ส ูง  ก็ อ ำจ

ป้องกนักำรเสียชวิีตทัว่โลกไดถึ้ง 

การแกไ้ขปัญหา 

•พฒันาระบบที่เป็นขัน้เป็นตอนและครบวงจรในกำรรกัษำพยำบำล

ฉกุเฉินกอ่นถึงโรงพยาบาล และ ณ สถานพยาบาล 

• จดัฝึกอบรมดา้นเวชกิจฉกุเฉินขัน้พื้นฐำนใหแ้ก ่อาสาก ูชี้พ 

• สง่เสรมิใหอ้าสาก ูชี้พระดบัชมุชนเขา้รบัการฝึกอบรม 

33% = 500,000 คน/ปี

กำรรกัษำอำกำรบำดเจ็บตอ้งท ำแขง่กบัเวลำ 

ความลา่ชา้เพียงเสี้ยวนาทีหมำยถึงควำมเป็นความตายได ้

การรกัษาพยำบำลฉกุเฉินทนัท่วงทีชว่ยรกัษำชวิีตและลดทพุพลภำพ 
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