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คำ�ถ�มที่มักพบบ่อย
1. ข้อมูลล่าสุดเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนนจะหาได้

จากท่ีใด?
2. รายงานระดับโลกว่าด้วยสถานการณ์ความปลอดภัย

ทางถนน (GSRRS) คืออะไร?
3. การจัดเก็บข้อมูลของ GSRRS ทำาอย่างไร?
4. มีข้อมูลความปลอดภัยทางถนนประเภทใดบ้าง?
5. ทำาไม GSRRS จึงมีข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

จราจร 2 ชุด สำาหรับบางประเทศ?
6. อะไรคือความแตกต่างระหว่างการคำานวณการเสีย

ชีวิตบนท้องถนนของบางประเทศและค่าคาดการณ์
ขององค์การอนามัยโลก? 

7. ทำาไม GSRRS มีข้อมูลล่าสุดมากกว่า?
8. ข้อมูลระดับภูมิภาคหาได้จากท่ีใด?
9. ข้อมูลระดับประเทศสามารถใช้เปรียบเทียบกับประเทศ 

อ่ืนๆ ได้หรือไม่?

10. เม่ือไหร่จึงควรรายงานจำานวนผู้เสียชีวิตแทนท่ีจะเป็น
อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน?

11. ข้อมูลจำานวนผู้เสียชีวิตต่อจำานวนยานพาหนะหาได้
จากท่ีใด?

12. มีผู้เสียชีวิตจากรถชนบนท้องถนนปีละเท่าใด?
13. ยานพาหนะท่ีมากข้ึนหมายถึงการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุจราจรมากข้ึนหรือไม่?
14. แผนท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนนหาได้จากท่ีใด?
15. ทำาไมจึงควรใช้ข้อมูลในการรายงานข่าว?
16. สถิติความปลอดภัยทางถนนจะช่วยเพ่ิมมุมมองท่ี

เก่ียวกับความเป็นมนุษย์ในการรายงานข่าวได้
อย่างไร?

17. จะสามารถเปรียบเทียบจำานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนกับจำานวนผู้เสียชีวิตจากโรคต่างๆ ได้
อย่างไร?

ข้อมูลคว�มปลอดภัยท�งถนน: 
คำ�ถ�มที่มักพบบ่อย

คว�มต�ยบนท้องถนน: แผนที่ข้อมูลของรายงานระดับโลกว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ค.ศ. 2015
ลิงค์: http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/death-on-the-raods/en/
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1. ข้อมูลล่�สุดเกี่ยวกับคว�มปลอดภัย
ท�งถนนจะห�ได้จ�กที่ใด?

ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ข้อมูลรายปีของการชนและการ
เสียชีวิตสามารถหาได้จากกระทรวงมหาดไทย (ตำารวจ) 
กระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข (ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลัก) สำานักงานสถิติแห่งชาติ หรือบริษัท
ประกันภัยยานยนต์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ไม่
สามารถนำามาใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศได้เสมอไป 
เนื่องจากต้องใช้วิธีการเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบ
เทียบระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง องค์การอนามัย
โลกได้เผยแพร่รายงานระดับโลกว่าด้วยสถานการณ์
ความปลอดภัยทางถนนซึ่งมีข้อมูลจำานวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศส่วนใหญ่ โดยแสดงทั้ง
จำานวนและอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ต่อ
ประชากร 100,000 คน) ในภาคผนวกสถิติ

2. ร�ยง�นระดับโลกว่�ด้วยสถ�นก�รณ์
คว�มปลอดภัยท�งถนน (GSRRS) คือ
อะไร?

รายงานระดับโลกว่าด้วยสถานการณ์ความปลอดภัยทาง
ถนน (GSRRS) ขององค์การอนามัยโลก ได้รวบรวมการ
วิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนท่ัวโลก ซ่ึง
จัดพิมพ์เผยแพร่ประมาณทุกๆ 2 ปี รายงานดังกล่าว

ประกอบด้วยข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยทาง
ถนน โดยแยกข้อมูลแต่ละประเทศๆ ละ 1 แผ่น ในแต่ละ
แผ่นประกอบไปด้วยข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน กฎหมายความปลอดภัยทางถนน หน่วยงานด้าน
ยานพาหนะและผู้แทนท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี ยังระบุช่อง
โหว่ของความปลอดภัยทางถนนในระดับประเทศ โดย
รายงานปี 2015 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี หมายเหตุ: 
รายงานมีข้อมูลอย่างเป็นทางการของการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนของแต่ละประเทศและตัวเลขคาดการณ์
ขององค์การอนามัยโลกสำาหรับบางประเทศ สำาหรับ
ข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ ดร. ทามิทซา โตโรยาน ผู้
ประสานงานรายงานท่ีสำานักงานใหญ่ขององค์การ
อนามัยโลก ณ กรุงเจนีวา

3. ก�รจัดเก็บข้อมูลของ GSRRS ทำ�
อย่�งไร?

องค์การอนามัยโลกเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
ความปลอดภัยทางถนนจากภาคส่วนต่างๆของแต่ละ
ประเทศ (เช่น กระทรวงสาธารณสุข คมนาคม และ
มหาดไทย) ดังนั้น ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกจึงมา
จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนใน
แต่ละประเทศ

4. มีข้อมูลคว�มปลอดภัยท�งถนน
ประเภทใดบ้�ง?

ตัวเลขคาดการณ์ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนขององค์การอนามัยโลกถูกนำามาวิเคราะห์และนำา
เสนอแบ่งตามภูมิภาค ประเภทของผู้ใช้ถนน อายุของผู้
ใช้ถนน และรายได้ของประเทศ ชุดข้อมูลเหล่านี้มีอยู่ใน
ส่วนที่ 1 ของรายงาน และยังสามารถดูข้อมูลได้ทาง
ออนไลน์ และในรายงานระดับโลกว่าด้วยเรื่องสุขภาพ

5. ทำ�ไม GSRRS จึงมีข้อมูลก�รเสียชีวิต
จ�กอุบัติเหตุจร�จร 2 ชุด สำ�หรับบ�ง
ประเทศ?

บางประเทศที่มีการรายงานต่ำากว่าความเป็นจริงมาก 
รายงานจะมีตัวเลขเพียง 1 ชุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อมูล
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรอย่างเป็นทางการจาก
ประเทศสมาชิก และค่าประมาณการณ์ขององค์การ
อนามัยโลก สำาหรับประเทศที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลและคำา
นิยามที่แตกต่างกัน ซึ่งบางประเทศไม่ได้ทำาการปรับค่า
ความเอนเอียงของชุดข้อมูล ดังนั้น จึงเป็นรายงานการ
เสียชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเพื่อชดเชยปัจจัยเหล่านี้และ
การรายงานที่ต่ำากว่าความเป็นจริง องค์การอนามัยโลก
จึงใช้ค่าประมาณการณ์เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบสถิติ
ทั่วโลกได้ ซึ่งเป็นไปตามคำานิยามทั่วไป วิธีการ และ
เกณฑ์สำาหรับการเก็บข้อมูล

สถิติบางส่วนจากภาคผนวกรายงานระดับโลกว่าด้วยสถานการณ์ความปลอดภัย
ทางถนน ซ่ึงแสดงถึงจำานวนและอัตราของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
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6. อะไรคือคว�มแตกต่�งระหว่�งก�ร
คำ�นวณก�รเสียชีวิตบนท้องถนนของ
บ�งประเทศและค่�ค�ดก�รณ์ของ
องค์ก�รอน�มัยโลก?

หลายประเทศไม่มีข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรท่ี
ถูกต้อง ในบางประเทศมีการข้ึนทะเบียนการเสียชีวิตใน
เขตเมืองเท่าน้ัน แต่กลับไม่มีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้จากเขต
ชนบท ส่วนบางประเทศอาจรวบรวมข้อมูลได้จากท่ัว
ประเทศ แต่ไม่ได้รายงานการเสียชีวิตทุกราย นอกจากน้ี 
คำานิยามก็ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การเสีย
ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในบางประเทศจะเก็บเฉพาะ
ข้อมูลการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุเท่าน้ัน ในขณะท่ีบาง
ประเทศได้รวมเอาจำานวนผู้ท่ีเสียชีวิตภายใน 1 ปี ภายหลัง
จากอุบัติเหตุด้วย ในการจัดทำารายงานดังกล่าวองค์การ
อนามัยโลกจะใช้ชุดข้อมูลท่ีเช่ือถือได้มากท่ีสุดในประเทศ
เสมอ แต่หากไม่มีข้อมูลเหล่าน้ีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ 
องค์การอนามัยโลกต้องใช้การประมาณการณ์ โดยค่า
ประมาณการณ์ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในประเทศท่ี
สามารถเปรียบเทียบกันได้ และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
จำานวนของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

7. ทำ�ไม GSRRS มีข้อมูลล่�สุดม�กกว่�?
ถึงแม้ว่าข้อมูลการเสียชีวิตของประเทศส่วนมากจะมี
รายงานเป็นรายปี การเก็บและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว 
การคำานวณค่าประมาณการณ์ และรอการอนุมัติจาก
รัฐบาลอาจใช้เวลาประมาณ 1 ปี หลังจากท่ีองค์การ
อนามัยโลกได้เก็บข้อมูล แล้วนำาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ 
เน่ืองจากระยะเวลาท่ียาวนานของกระบวนการ ดังน้ัน 
องค์การอนามัยโลกจึงจัดทำารายงานทุกๆ 2-3 ปี โดย
ช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะทำาให้สามารถรวมตัวช้ีวัดอ่ืนๆ 
เข้าไปด้วย (เช่น กฎหมายความปลอดภัยทางถนน) ซ่ึง
อาจมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

8. ข้อมูลระดับภูมิภ�คห�ได้จ�กที่ใด?
จำานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรท่ัวโลกและอัตรา
การเสียชีวิตระดับภูมิภาคสามารถหาได้จากบทท่ี 1 ของ
รายงานระดับโลกว่าด้วยสถานการณ์ความปลอดภัยทาง
ถนน ปี 2015 

นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกยังจัดทำาชุดข้อมูลสรุป
ในระดับภูมิภาคด้วย

นอกเหนือจากองค์การอนามัยโลกแล้ว ยังมีองค์กร
ระหว่างประเทศหลายองค์กรที่ทำางานในระดับภูมิภาคที่
จัดทำารายงานประจำาปีเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางและตัวชี้วัดอื่นๆ ได้แก่

� องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา: ฐานข้อมูลการจราจรและอุบัติเหตุนานาชาติ 
รายงานประจำาปี 2013

� สภาเศรษฐกิจยุโรปสหประชาชาติ: รายงานประจำาปี 
2013

� สหภาพยุโรป: สถิติของสหภาพยุโรป ฐานข้อมูล
ของสถิติสหภาพยุโรป

9. ข้อมูลระดับประเทศส�ม�รถใช้เปรียบ
เทียบกับประเทศอื่นๆ ได้หรือไม่? 

โดยทั่วไป ไม่แนะนำาให้นำาข้อมูลระดับประเทศของคนละ
ประเทศมาเปรียบเทียบกัน เนื่องจากประเทศที่มีรายได้
ต่ำาและปานกลางอาจใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้ ประเทศเหล่านี้มักรายงานจำานวนผู้เสียชีวิต
ต่ำากว่าความเป็นจริง ดังนั้น การปรับค่าความแตกต่าง
เหล่านี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รายงานระดับโลกว่า
ด้วยสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนจึงเสนอค่า
ประมาณการณ์อัตราการเสียชีวิตสำาหรับประเทศส่วน
ใหญ่ ซึ่งใช้วิธีการเดียวกันเพื่อคำานวณอัตราดังกล่าวใน
แต่ละประเทศ แต่เมื่อต้องการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง
ประเทศ ควรใช้อัตราการเสียชีวิตแทนจำานวนผู้เสียชีวิต
ที่แท้จริงสำาหรับประเทศที่มีประชากรมากกว่า 150,000 
คน (ดูคำาอธิบายสำาหรับความเข้าใจผิดประการที่ 10 
ด้านล่าง)

10. เมื่อไหร่จึงควรร�ยง�นจำ�นวนผู้เสีย
ชีวิตแทนที่จะเป็นอัตร�ก�รเสียชีวิตต่อ
ประช�กร 100,000 คน?

อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน สามารถ
ใช้เปรียบเทียบความเส่ียงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนกับอัตราการเสียชีวิตจากความเส่ียงต่อสุขภาพ
หรือโรคอ่ืนๆได้ นอกจากน้ันยังสามารถใช้เปรียบเทียบ
ข้อมูลระหว่างประเทศได้ (หรือภายในประเทศในช่วงระยะ
เวลาหน่ึงๆ) เน่ืองจากตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงขนาดของ
ปัญหาได้ถูกต้องมากกว่าจำานวนผู้เสียชีวิตท่ีแท้จริง แต่ 
การใช้จำานวนผู้เสียชีวิตท่ีแท้จริงเพียงอย่างเดียวอาจทำาให้
เข้าใจผิดได้เน่ืองจากเป็นการเปรียบเทียบขนาดประชากร
ท่ีไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม การใช้จำานวนผู้เสียชีวิตท่ีแท้
จริงในประเทศสามารถช่วยให้ทราบถึงขนาดของปัญหา
เม่ือเปรียบเทียบกับสาเหตุการเสียชีวิตอ่ืนๆ การป้องกัน 
และการบริการท่ีจำาเป็น 

ข้อมูลบางส่วนจากบทท่ี 1 รายงานระดับโลกว่าด้วยสถานการณ์ความ
ปลอดภัยทางถนน ปี 2015
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11. ข้อมูลจำ�นวนผู้เสียชีวิตต่อจำ�นวนย�น
พ�หนะห�ได้จ�กที่ใด? 

ภาคผนวกสถิติของรายงานระดับโลกว่าด้วย
สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ปี 2015 แสดง
จำานวนยานพาหนะที่จดทะเบียนในแต่ละประเทศ 
องค์การอนามัยโลกไม่ได้เผยแพร่จำานวนผู้เสียชีวิตต่อ
จำานวนยานพาหนะเนื่องจากไม่ใช่ตัวชี้วัดด้าน
สาธารณสุข องค์การอื่นๆ เช่น องค์การเพื่อความร่วม
มือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา และสมาพันธ์ถนน
นานาชาติ ได้จัดทำาข้อมูลตัวชี้วัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางถนน เช่น รายงานประจำาปีว่าด้วยการ
จราจรทางถนนทั่วโลกและฐานข้อมูลอุบัติเหตุ ซึ่ง
ประกอบด้วยจำานวนผู้เสียชีวิตต่อระยะทางพันล้าน
กิโลเมตรของพาหนะ (หรือจำานวนผู้เสียชีวิตต่อพันล้าน
กิโลเมตรของบุคคล โดยคำานึงถึงการมีผู้โดยสารบน
ยานพาหนะร่วมด้วย) และจำานวนผู้เสียชีวิตต่อจำานวน
ยานพาหนะ (ที่มีเครื่องยนต์) ที่จดทะเบียน 10,000 คัน

12. มีผู้เสียชีวิตจ�กรถชนบนท้องถนนปี
ละเท่�ใด?

จากรายงานระดับโลกว่าด้วยสถานการณ์ความ
ปลอดภัยทางถนน ปี 2015 ระบุว่าในปี 2010 มีผู้เสีย
ชีวิต 1.24 ล้านคน บนท้องถนนทั่วโลก โดยจำานวนดัง
กล่าวไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนับตั้งแต่รายงานปี 
2009 แม้ว่าทั่วโลกจะมีจำานวนยานพาหนะที่จดทะเบียน
เพิ่มขึ้นถึง 15% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงความ
ปลอดภัยทางถนนอาจช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้ 

13. ย�นพ�หนะที่ม�กขึ้นหม�ยถึงก�รเสีย
ชีวิตจ�กอุบัติเหตุจร�จรม�กขึ้นหรือ
ไม่?

ไม่เสมอไป จริงอยู่ว่าเมื่อประเทศที่มีรายได้ต่ำาและปาน
กลางมีจำานวนยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ความล่าช้าในการกำาหนดมาตรการความ
ปลอดภัยและช่องโหว่ในระบบการจัดการความปลอดภัย
อาจส่งผลให้มีผู้เสียจากอุบัติเหตุทางถนน การเสียชีวิต
ของคนเดินถนน และผู้ใช้ถนนที่มีความเสี่ยงอื่นๆเพิ่ม
ขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศต่างๆมีการลงทุนด้าน
ความปลอดภัยทางถนนอย่างเหมาะสมแล้ว พบว่า
จำานวนผู้เสียชีวิตกลับมีค่าเท่าเดิมหรือลดลงถึงแม้ว่าจะ
มีจำานวนยานพาหนะเพิ่มขึ้นก็ตาม

14. แผนที่เกี่ยวกับคว�มปลอดภัยท�ง
ถนนห�ได้จ�กที่ใด? 

สำาหรับแผนที่ ภาพ และวัสดุอื่นๆ กรุณาดูชุดข้อมูลสรุป
เรื่องแหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัย 

15. ทำ�ไมจึงควรใช้ข้อมูลสถิติในก�ร
ร�ยง�นข่�ว? 

การใช้ข้อมูลและสถิติจะช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจขนาดของ
ปัญหา และการดำาเนินการที่จำาเป็นอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะ
เป็นการเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตภายในประเทศ
กับประเทศเพื่อนบ้าน หรือการหาตัวเลขจำานวนการชนที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำาหนดบนถนนเส้นหนึ่ง การ
ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งที่เป็นทางการจะช่วยให้
สามารถวิเคราะห์และได้ข้อสรุปที่ถูกต้องได้

16. สถิติคว�มปลอดภัยท�งถนนจะช่วย
เพิ่มมิติเกี่ยวกับคว�มเป็นมนุษย์ใน
ก�รร�ยง�นข่�วได้อย่�งไร? 

การใช้ข้อมูลที่ได้รับการรับรองไม่ได้เบี่ยงเบนมิติเกี่ยวกับ
ความเป็นมนุษย์ไปจากข่าวอุบัติเหตุ ในทางตรงกันข้าม 
การใช้ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับบุคคลจะช่วยให้ผู้รับสาร
เข้าใจประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนน และเข้าใจ
ว่าการชนไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยลำาพัง แต่เป็นผล
มาจากช่องโหว่ของความปลอดภัยที่ต้องได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน

17. จะส�ม�รถเปรียบเทียบจำ�นวนผู้เสีย
ชีวิตจ�กอุบัติเหตุท�งถนนกับจำ�นวน
ผู้เสียชีวิตจ�กโรคต่�งๆ ได้อย่�งไร? 

คาดกันว่าอุบัติเหตุทางถนนจะกลายเป็นสาเหตุการเสีย
ชีวิตลำาดับที่ 9 ของทั่วโลก เทียบเท่ากับการเสียชีวิตจาก
โรคต่างๆ เช่น มาลาเรียและวัณโรค โดยมีผู้เสียชีวิตทั่ว
โลกรวมสูงกว่าจำานวนผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ นอกจาก
นั้น อุบัติเหตุทางถนนยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 
1 ในกลุ่มอายุ 15-29 ปี สำาหรับการเปรียบเทียบกับ 
โรคอื่นๆ สามารถดูได้จากรายงานสถานการณ์ด้าน
สุขภาพขององค์การอนามัยโลกซึ่งประกอบไปด้วย
ข้อมูลมากกว่า 50 ชุด เกี่ยวกับประเด็นด้านสุขภาพที่
สำาคัญ และศูนย์รวมแผนที่ข้อมูลสถานการณ์ด้าน
สุขภาพขององค์การอนามัยโลกก็เป็นอีกแหล่งข้อมูล
สำาคัญสำาหรับการปเรียบเทียบด้วย

ล

องค์การอนามัยโลกขอขอบคุณการสนับสนุนด้านการเงินจากมูล
นิธิบลูมเบิร์กในการผลิตสื่อนี้


