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WHO

ท่�นส�ม�รถด�วน์โหลดร�ยง�นฉบับนี้ได้ท่ี http://www.who.int/
violence_injury_prevention/road_traffic/countrywork/legislation_
manual/en/

ท่�นส�ม�รถด�วน์โหลดร�ยง�นฉบับนี้ได้ที่ http://www.who.int/
violence_injury_prevention/road_traffic/countrywork/legislation_
manual/en/

ด้วยวันอน�มัยโลกปี พ.ศ. 2547 (2004) เป็นวันที่
ใ ห้คว�มสำ�คัญกับคว�มปลอดภัยท�งถนน 
องค์ก�รอน�มัยโลกและธน�ค�รโลกจึงได้เปิดเผย 

ร�ยง�นระดับโลกว่�ด้วยก�รป้องกันก�รบ�ดเจ็บจ�กก�ร
จร�จรท�งถนน (World report on road traffic injury 
prevention) (1) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ภ�ครัฐและ
ผู้ เ ก่ียวข้องจัดก�รกับปัญห�และผลกระทบที่ เกิดจ�ก
อุบัติเหตุท�งถนน โดยก�รใช้แนวท�งที่ครอบคลุมเพื่อลด
จำ�นวนผูบ้�ดเจบ็และเสยีชวิีตจ�กอบุติัเหต ุนอกจ�กนัน้ ยงั
มกี�รกระตุ้นใหภ้�ครฐัดำ�เนนิม�ตรก�รเพือ่ป้องกัน ลดก�ร
บ�ดเจ็บและผลที่เกิดจ�กอุบัติเหตุ โดยก�รกำ�หนดและ
บังคับใช้:

n	ก�รจำ�กัดคว�มเร็วให้เหม�ะสมกับประเภทของถนน

n	กฎหม�ยกำ�หนดใหค้�ดเขม็ขดันริภยั หรือใช้เบ�ะนริภยั
สำ�หรบัเดก็ (child restraints) สำ�หรบัผูโ้ดยส�รในย�น
พ�หนะทุกคน

n	กฎหม�ยกำ�หนดให้ ผู้ ใช้ จักรย�นและผู้ ขับขี่ รถ
จักรย�นยนต์สวมหมวกนิรภัย และ

n	ก�รจำ�กัดระดับของแอลกอฮอล์ในเลือดสำ�หรับผู้ขับขี่ 
พร้อมก�รตั้งจุดสุ่มตรวจแอลกอฮอล์ในลมห�ยใจ (1)

ร�ยง�นระดับโลกว่�ด้วยสถ�นก�รณ์คว�มปลอดภัยท�ง
ถนนฉบับแรกขององค์ก�รอน�มยัโลก (2) ซ่ึงได้ตพิีมพ์เมือ่ 
พ.ศ. 2552 (2009) นำ�เสนอข้อมูลสรุปจ�ก 178 ประเทศ
เก่ียวกับก�รพัฒน�ด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนน เกณฑ์
ม�ตรฐ�นเพือให้ประเทศต่�งๆได้นำ�ไปใช้เพ่ือเปรียบเทียบ
ม�ตรก�รด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนน ข้อแนะนำ�ด้�น
กฎหม�ยข้อบังคับ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่�
กฎหม�ยและก�รบังคบัใช้ทีค่รอบคลมุถอืเปน็ตวัเรง่สำ�คญั
ในก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม, บรรทัดฐ�น และทัศนคติ
ของประช�ชนเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยท�งถนน ห�ก
กฎหม�ยดังกล่�วมีบทลงโทษที่เข้มงวดเหม�ะสม มีก�ร
บังคบัใช้อย่�งสม่ำ�เสมอและย่ังยืน ควบคูไ่ปกับก�รให้คว�ม
รู้กับประช�ชนไปด้วย (2, 3) แต่ ร�ยง�นฉบับนี้กลับพบว่� 
85% ของประเทศท้ังหมดทีไ่ดร้บัขอ้มูลสรปุมกีฎหม�ยเกีย่ว
กับปัจจัยเสี่ยงของก�รบ�ดเจ็บจ�กอุบัติเหตุท�งถนนที่ไม่
สมบูรณ์ อีกท้ังกฎหม�ยท่ีมอียูย่งับังคบัใช้ไมเ่พียงพอ โดย
เฉพ�ะในประเทศท่ีมีร�ยได้ต่ำ�และร�ยได้ป�นกล�ง ทั้งนี้ 
ร�ยง�นระดับโลกว่�ด้วยสถ�นก�รณ์คว�มปลอดภัยท�ง
ถนนฉบับทีส่อง (4) ซึง่ตพิีมพ์ในเดอืนมนี�คม พ.ศ. 2556 
(2013) แสดงใหเ้หน็ว�่สถ�นก�รณค์ว�มปลอดภยัท�งถนน
แทบไม่ดีขึ้นเลย



บ
ท
ส
รุป
ส
ำ�ห
รับ
ผ
ู้ม
ีอำ�
น
�จ
ต
ัด
ส
ิน
ใจ
ขอ
งภ
�ค
รัฐ

การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน: บทสรุปสำ�หรับผู้มีอำ�น�จตัดสินใจของภ�ครัฐ 3

บทสรุปสำ�หรับผู้มีอำ�น�จตัดสินใจของภ�ครัฐ

ในเดือนพฤษภ�คม พ.ศ. 2553 (2010) ที่ประชุมสมัชช�
ใหญแ่หง่สหประช�ช�ตลิงมตลิำ�ดบัที ่64/255 (5) ประก�ศ
ให้ทศวรรษนี้เป็น ‘ทศวรรษแห่งก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�ม
ปลอดภยัท�งถนน 2553-2563 (2010-2020)’ อย�่งเปน็
ท�งก�ร เพ่ือเรยีกรอ้งใหเ้กดิคว�มรว่มมอืกนัของหล�ยภ�ค
สว่นในก�รเพ่ิมสดัส่วนของประเทศทีม่กีฎหม�ยครอบคลมุ
เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของก�รเกิดอุบัติเหตุท�งถนนให้ถึง 
50% ก่อนสิ้นสุดทศวรรษนี้ ต่อม�ในเดือนเมษ�ยน พ.ศ. 
2555 (2012) ที่ประชุมสมัชช�ใหญ่แห่งสหประช�ช�ติลง
มติลำ�ดับที่ 66/260 (6) สนับสนุนให้ประเทศสม�ชิกเห็น
ชอบและบังคับใช้กฎหม�ยและข้อบังคับว่�ด้วยคว�ม
ปลอดภัยท�งถนน โดยมีเนื้อห�เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงท่ี
สำ�คัญ และก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบังคับใช้ผ่�นก�ร
รณรงคก์�รตล�ดเพ่ือสงัคม (social marketing campaigns) 
และกิจกรรมสง่เสรมิใหเ้กดิก�รบงัคบัใชอ้ย�่งสม่ำ�เสมอและ
ยั่งยืน 

คูม่อืก�รเสรมิสร�้งคว�มเข้มแขง็ด�้นกฎหม�ยว�่ดว้ยคว�ม
ปลอดภัยท�งถนน ฉบับนี้อธิบ�ยถึงวิธีก�รและทรัพย�กร
ทีจ่ำ�เปน็ในก�รก�รออกกฎหม�ยหรอืขอ้บงัคบัใหม ่หรอืก�ร
แกไ้ขกฎหม�ยเดมิท่ีมอียูแ่ลว้ เพือ่เป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์
คว�มปลอดภยัท�งถนนทีค่รอบคลุม โดยแนะนำ�ขัน้ตอนใน
ก�รประเมนิและพฒัน�กฎหม�ยเกีย่วกบัคว�มเสีย่งสำ�หรบั
อบุตัเิหตุท�งถนนและก�รดูแลหลงัเกดิอุบตัเิหต ุซ่ึงประเทศ
ต่�งๆส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้เพื่อ:

n	เสริมสร้�งคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับกรอบด้�นกฎหม�ยที่
เกี่ยวข้อง;

n	ทบทวนกฎหม�ยและขอ้บังคบัในประเทศในปัจจบุนั เพือ่
ให้เข้�ใจถึงอุปสรรคที่มีต่อก�รบังคับใช้;

n	ทร�บถึงแหล่งข้อมูลอ้�งอิงที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อตกลง
ระหว่�งประเทศ, แนวท�งปฏิบัติที่มีหลักฐ�นเชิง
ประจักษ์สนับสนุน (evidence-based) และข้อแนะนำ�
เกีย่วกบัม�ตรก�รทีม่ปีระสทิธภิ�พ เพือ่ใชป้ระกอบก�ร
พัฒน�กฎหม�ยให้ดียิ่งขึ้น; และ

n	เตรยีมแผนปฏิบตักิ�รเพือ่เสรมิสร�้งคว�มเขม้แขง็ด�้น
กฎหม�ยและข้อบังคับในประเทศสำ�หรับปัจจัยเสี่ยงท่ี
สำ�คัญและก�รดูแลหลังเกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงก�ร
รณรงค์เชิงนโยบ�ย (advocacy) ที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวทางสำาหรับกฎหมายและข้อบังคับว่า
ด้วยความปลอดภัยทางถนน 

กฎหม�ยและข้อบังคับว่�ด้วยคว�มปลอดภัยท�งถนนที่
ครอบคลุมในประเทศนับเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภ�พใน
ก�รลดจำ�นวนผู้บ�ดเจบ็และเสียชวีติจ�กอุบตัเิหตทุ�งถนน 

(2) ซึ่งก�รประก�ศใช้กฎหม�ยดังกล่�วขึ้นอยู่กับอิทธิพล
จ�กปัจจัยหล�ยประก�ร โดยเฉพ�ะก�รสนับสนุนจ�กฝ่�ย
ก�รเมืองและทรัพย�กรต่�งๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คู่มือฉบับ
น้ีจึงนำ�เสนอรูปแบบกฎหม�ยและข้อบังคับว่�ด้วยคว�ม
ปลอดภัยท�งถนน ตลอดจนบริบทซึ่งส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งกฎหม�ยได้

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน

คู่มือฉบับน้ีได้ให้คำ�จำ�กัดคว�มของคำ�ศัพท์ต่�งๆท่ีเก่ียวข้อง
กับข้อบังคับท�งกฎหม�ยไว้อย่�งชัดเจน ท้ังน้ี เน่ืองจ�ก
ประเภทของกฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภัยท�งถนนข้ึนอยู่
กับระบบก�รปกครองของประเทศน้ันๆว่�เป็นแบบ
สหพันธรัฐหรือปกครองโดยมีรัฐบ�ลแห่งช�ติ โดยรัฐอ�จมี
คว�มยืดหยุ่นในก�รออกกฎหม�ยท่ีแตกต่�งจ�กกฎหม�ย
ของรัฐบ�ลกล�ง ส่งผลให้เกิดม�ตรฐ�นของคว�มปลอดภัย
ท�งถนนท่ีแตกต่�งกันภ�ยในประเทศ ในบ�งประเทศ รัฐบ�ล
ท้องถ่ินและเทศบ�ลส�ม�รถออกกฎหม�ยเพ่ือบังคับใช้ใน
พ้ืนท่ีของตนได้

กฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภัยท�งถนนมีคว�มแตกต่�ง
กันในแต่ละประเทศ โดยอ�จขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือก�ร 
กระทำ�ที่กฎหม�ยนั้นๆต้องก�รควบคุม เช่น:

n	กฎหม�ยเกีย่วกับก�รคมน�คมหรือย�นพ�หนะว�่ด้วย 
เอกสทิธใินก�รขบัขี,่ ก�รออกใบขบัขีแ่ละจดทะเบยีนย�น
พ�หนะ, ป�้ยและสญัญ�ณจร�จร, คว�มประพฤตขิณะ
ขบัขี,่ ม�ตรฐ�นก�รผลิตย�นพ�หนะ และจำ�นวนช่ัวโมง
ทำ�ง�นของผู้ขับขี่พ�หนะเชิงพ�ณิชย์ ทั้งนี้ กฎหม�ย
ประเภทดังกล่�วอ�จครอบคลุมถึงโครงสร้�งพื้นด้�น
ก�รคมน�คมด้วย

n	กฎหม�ยอ�ญ�ทีร่ะบโุทษท�งอ�ญ�เก่ียวกบัพฤตกิรรม
บ�งอย่�ง เช่น ก�รขับขี่ย�นพ�หนะโดยไม่ระวังหรือ
ประม�ท และก�รขับขี่ย�นพ�หนะขณะอยู่ภ�ยใต้
อิทธิพลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือย�เสพติด  

n	กฎหม�ยประกนัภยัเกีย่วกบัคว�มรบัผดิของผูข้บัขี ่และ
ก�รชดเชยต่อผู้เสียห�ยจ�กอุบัติเหตุท�งถนน

n	กฎหม�ยรัฐธรรมนูญในบ�งประเทศระบุถึงสิทธิของ
ประช�ชนในก�รเข้�รับก�รรักษ� รวมถึงก�รรักษ�
พย�บ�ลแบบฉุกเฉิน

n	กฎหม�ยด�้นส�ธ�รณสุขทีเ่ก่ียวขอ้งกับประเด็นต�่งๆ 
เช่น ก�รดำ�เนินก�รหลังเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ก�รเข้�ถึง
และรับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลไปจนถึงก�รปกป้องผู้
ปฎิบัติก�รแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (first responders)
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n	กฎหม�ยว่�ด้วยก�รละเมิด ภ�ยใต้ระบบประมวล
กฎหม�ย (civil law) กำ�หนดคว�มรับผิดโดยก�รระบุโทษ
ต�มพฤติกรรมก�รขับข่ี ท้ังน้ี กฎหม�ยว่�ด้วยก�รละเมิด
และประวัติก�รดำ�เนินคดีส�ม�รถกำ�หนดหรือใช้เป็น
แนวท�งในก�รระบุโทษ และใครเป็นผู้รับผิดชอบในก�ร
ชดเชยแก่ผู้เสียห�ย (7)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำาเนินการทางกฎหมายว่า
ด้วยความปลอดภัยทางถนน

นอกจ�กสถติดิ�้นก�รจร�จรแลว้ ก�รกระตุน้ใหเ้กดิก�รออก
กฎหม�ยยงัอ�จเกดิจ�กปจัจยัอืน่ๆ เช่น แรงสนบัสนนุจ�ก
ฝ่�ยก�รเมืองและพันธสัญญ�ของผู้กำ�หนดนโยบ�ย, แรง
กดดันจ�กภ�คประช�ชน รวมไปถึงก�รเปลี่ยนแปลง
บรรทัดฐ�นและค่�นิยมท�งสังคม ตลอดจนข้อตกลงและ
ข้อเสนอแนะระดับโลกว่�ด้วยแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศจ�ก
สถ�บันด้�นนโยบ�ยและวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติ เช่น 
องค์ก�รสหประช�ช�ติ ก็ส�ม�รถส่งผลให้เกิดก�ร
เปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน

ข้อบังคับระดับน�น�ช�ตินับเป็นเกณฑ์ม�ตรฐ�น ซ่ึงส�ม�รถ
ใช้เป็นกรอบด้�นกฎหม�ยให้ภูมิภ�คหรือประเทศต่�งๆใช้เป็น
พ้ืนฐ�นสำ�หรับกฎหม�ยของตนได้ ตัวอย่�งเช่น อนุสัญญ�
ขององค์ก�รสหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รจร�จรท�งถนน พ.ศ. 
2492 (1949) และ 2511 (1968) (8) และอนุสัญญ�ว่�ด้วย
เคร่ืองหม�ยและสัญญ�ณจร�จร พ.ศ. 2511 (1968) (9) ท่ี
แนะนำ�แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ; มติร่วมว่�ด้วยก�รจร�จรท�ง
ถนน (10) ซ่ึงเป็นส่วนเสริมของอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รจร�จร
ท�งถนน พ.ศ. 2511(1968) และข้อตกลงทวีปยุโรป พ.ศ. 
2514 (1971) (11) ได้กำ�หนดแนวท�งเก่ียวกับก�รปรับปรุง
คว�มปลอดภัยท�งถนน และกรอบก�รปรับปรุงข้อบังคับให้
สอดคล้องกันในระดับส�กล 

คว�มเสยีห�ยอย�่งรนุแรงตอ่ชวีติ เชน่ แนวโนม้ทีส่งูขึน้ของ
ผู้ เสียชีวิตและผู้ ได้ รับบ�ดเจ็บมักทำ�ให้ประเด็นคว�ม
ปลอดภัยท�งถนนได้รับคว�มสนใจ ดังเช่นก�รที่ทั่วโลกให้
คว�มสนใจต่อคว�มจำ�เป็นในก�รลดจำ�นวนผู้บ�ดเจ็บและ
เสียชีวิต จ�กร�ยง�นสถิติตัวเลขผู้บ�ดเจ็บและผู้เสียชีวิต
ประจำ�ปีจ�กอุบัติเหตุท�งถนน และโดยเฉพ�ะก�รค�ด
ก�รณ์ขององค์ก�รอน�มัยโลก ท่ีระบุว่�ก�รบ�ดเจ็บจ�ก
อบัุตเิหตทุ�งถนนจะกล�ยเปน็ส�เหตหุลกัของก�รเสยีชวีติ
ลำ�ดับต้นๆห�กไม่มีก�รดำ�เนินม�ตรก�รใดๆ (2) เป็นต้น 
ดังนัน้ ประเทศต�่งๆจงึควรมรีะบบก�รจดัก�รขอ้มลูผู้บ�ด
เจ็บและผู้เสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุท�งถนนที่มีประสิทธิภ�พ
และครอบคลุม เพร�ะผู้กำ�หนดนโยบ�ยจำ�เป็นต้องอ�ศัย
ข้อมูลที่แบ่งต�มประเภท เช่น ประเภทของผู้ใช้รถใช้ถนน, 
พฤติกรรมเสี่ยง และภูมิประเทศ ที่สะท้อนถึงบริบทของ
พื้นที่และประเด็นท�งกฎหม�ยที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบใน
ก�รตัดสินใจหรือว�งนโยบ�ย

กฎหม�ยและข้อบังคับส�ม�รถเปลี่ยนแปลงคว�มหม�ย
ท�งสังคม (social meaning) ที่มีต่อพฤติกรรมบ�งอย่�ง 
และยังส�ม�รถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่วนบุคคลได้อีก
ดว้ย (12) ทัง้นี ้คว�มหม�ยท�งสงัคมส�ม�รถเปลีย่นแปลง
ได้โดยก�รจัดแบ่งประเภทและควบคุมพฤติกรรมต�ม
ม�ตรฐ�นว่�คว�มประพฤติใดที่ยอมรับได้และไม่ส�ม�รถ
ยอมรับได้ ส่วนพฤติกรรมส�ม�รถเปลี่ยนแปลงได้โดยข้อ
กำ�หนดต�่งๆ ตวัอย่�งเช่น ก�รกำ�หนดให้ค�ดเขม็ขดันิรภยั 
หรือข้อห้�มบ�งอย่�ง เช่น ขับรถขณะมึนเม� เป็นต้น ทั้งนี้ 
ในก�รผ่�นกฎหม�ยหรือข้อบังคับดังกล่�ว ผู้บัญญัติ
กฎหม�ยและหนว่ยง�นทีม่อีำ�น�จจะตอ้งมแีรงจงูใจ รวมทัง้
ยงัตอ้งมแีรงสนบัสนนุจ�กภ�คประช�ชน โดยเฉพ�ะเมือ่กฎ
หม�ยนั้นๆมีผลกระทบต่อเสรีภ�พ คว�มเชื่อส่วนบุคคล 
และบรรทดัฐ�นท�งสงัคม ดงันัน้ คว�มตัง้ใจของผูบ้ญัญติั
กฎหม�ยในก�รควบคุมก�รกระทำ�ส่วนบุคคล เช่น 
พฤติกรรมก�รขับขี่ อ�จขึ้นอยู่กับค่�นิยมส่วนบุคคล และ
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ลำาดับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่คาดว่าจะสูงขึ้น

ก�รเปรียบเทียบลำ�ดับส�เหตุของก�รเสียชีวิตประจำ�ปี พ.ศ. 2555 (2012) และ พ.ศ. 2573 (2030)

1 ภ�วะกล้�มเนื้อหัวใจข�ดเลือด 1 ภ�วะกล้�มเนื้อหัวใจข�ดเลือด

2 โรคหลอดเลือดสมอง 2 โรคหลอดเลือดสมอง

3 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 3 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

4 โรคติดเชื้อของระบบท�งเดินห�ยใจส่วนล่�ง 4 โรคติดเชื้อของระบบท�งเดินห�ยใจส่วนล่�ง

5 มะเร็งของท่อลม, มะเร็งหลอดลม, มะเร็งปอด 5 เบ�หว�น

6 HIV/AIDS 6 มะเร็งของท่อลม, มะเร็งหลอดลม, มะเร็งปอด

7 โรคอุจจ�ระร่วง 7 ก�รบ�ดเจ็บจ�กอุบัติเหตุท�งถนน

8 เบ�หว�น 8 HIV/AIDS

9 ก�รบ�ดเจ็บจ�กอุบัติเหตุท�งถนน 9 โรคอุจจ�ระร่วง

10 โรคหัวใจจ�กคว�มดันโลหิตสูง 10 โรคหัวใจจ�กคว�มดันโลหิตสูง

ที่ม�: WHO Global Health Estimates, 2014. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections/en/

ลำ�ดับรวม ปี 2012 ลำ�ดับรวม ปี 2030

ก�รห�คว�มสมดุลระหว�่งเสรภี�พส่วนบคุคลและประโยชน์
ส�ธ�รณะโดยประช�ชน ผูบ้ญัญตักิฎหม�ยและภ�ครัฐเอง
ได้อย่�งไร (13-15)

ทรัพย�กรด้�นงบประม�ณและบุคคลมีส่วนสำ�คัญอย่�งม�ก
ในก�รออกกฎหม�ย แม้ก�รออกกฎหม�ยมักถูกใช้เป็นฐ�น
ของก�รจัดสรรงบประม�ณ แต่ก�รจัดสรรดังกล่�วอ�จไม่
สอดรับกับตัวบทกฎหม�ย ส่งผลให้ก�รบังคับใช้แทบเป็นไป
ไม่ได้ในท�งปฏิบัติ ในบ�งประเทศจึงจำ�เป็นต้องมีก�รประเมิน
ผลกระทบท�งเศรษฐกิจก่อนดำ�เนินก�รออกกฎหม�ยใหม่ 
(16) ตัวอย่�งเช่น ในกรณีของหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อค
สำ�หรับผู้ขับข่ีรถจักรย�นยนต์ กฎหม�ยใหม่จะต้องพิจ�รณ�
ถึงค่�ใช้จ่�ยในออกแบบและก�รทดสอบหมวกนิรภัย รวมถึง
ก�รต้ังกรอบร�ค�ซ่ึงมีผลต่อก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและ
ประสิทธิผลของม�ตรก�รดังกล่�ว (17) ส่วนม�ตรก�รแทรก
แซงอ่ืนๆจำ�เป็นต้องอ�ศัยก�รลงทุนของภ�ครัฐ เช่น ก�ร
อบรมเจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจ ก�รดำ�เนินก�รบังคับใช้กฎหม�ย และ
ก�รพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�น ท้ังน้ี รัฐบ�ลจะต้องพิจ�รณ�
เปรียบเทียบระหว่�งค่�ใช้จ่�ยท่ีต้องเสียไปจ�กก�รไม่บังคับ
ใช้ม�ตรก�รแทรกแซง รวมไปถึงค่�รักษ�พย�บ�ลเม่ือเกิด
ก�รบ�ดเจ็บ และคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นท่ีเสียไป (lost 
productivity) กับค่�ใช้จ่�ยท่ีจะเกิดข้ึนจ�กก�รก�รนำ�
กฎหม�ยไปใช้ เช่น ก�รเพ่ิมกำ�ลังตำ�รวจเพ่ือบังคับใช้
กฎหม�ย หรือ ก�รจัดซ้ือและติดต้ังอุปกรณ์ต่�งๆ อ�ทิ กล้อง
ตรวจจับคว�มเร็ว เป็นต้น

ไม่ว่�เหตุผลของก�รออกกฎหม�ยจะเป็นเช่นไร กระบวนก�ร
ดังกล่�วจะต้องได้รับคว�มร่วมมือจ�กหล�ยภ�คส่วน เพร�ะ
ก�รออกกฎหม�ยมิใช่หน้�ท่ีของสม�ชิกรัฐสภ�หรือผู้
บัญญัติกฎหม�ยเท่�น้ัน แต่ก�รผ่�นร่�งกฎหม�ยต้องอ�ศัย
คว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�นของภ�ครัฐ, องค์กรไม่แสวงผล
กำ�ไร (NGOs) ประช�สังคม (civil society) ส่ือมวลชน กลุ่ม
ผู้พิทักษ์สิทธิ (advocacy group) และองค์กรเอกชน

แม้จะมีหลักฐ�นจ�กง�นวิจัยและสถิติก�รบ�ดเจ็บและเสีย
ชีวิตจ�กอุบัติจร�จรที่ค�ดว่�จะเพิ่มขึ้น ม�ตรก�รท�ง
กฎหม�ยท่ีเหม�ะสมก็อ�จไมไ่ด้ถกูนำ�ม�ใช้ในทันที สว่นหน่ึง
เป็นเพร�ะเหตุปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อก�รออกกฎหม�ย
ว่�ด้วยคว�มปลอดภัยท�งถนนของประเทศนั้นๆ ดังน้ัน 
ภ�คดี�้นคว�มปลอดภยัท�งถนนจะตอ้งมคีว�มพรอ้มทีจ่ะ
ผลกัดนัใหเ้กดิก�รเปล่ียนแปลงในระดบัประเทศเมือ่มโีอก�ส  
ทั้งนี้ ภ�ยใต้กรอบก�รดำ�เนินง�น ‘หล�ยมิติ’ (‘multiple 
streams’) โอก�สในก�รเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเหตุ
ปัจจัยทั้งส�มมิติเกิดขึ้นพร้อมกัน:

n	มิติเกี่ยวกับปัญห� ได้แก่ เมื่อประเด็นหนึ่งๆถูกมองว่�
เป็นปัญห�;

n	มิติท�งด้�นนโยบ�ย ได้แก่ ประสิทธิผลของม�ตรก�ร
จัดก�ร; และ

n	มิติท�งก�รเมือง ได้แก่ คว�มต้องก�รและก�รยอมรับ
ม�ตรก�รดำ�เนินก�รของสังคม (18)
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ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเกี่ยวกับก�รออกกฎหม�ยคว�มปลอดภัยท�งถนน 2013, เจนีว�, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ©WHO

เหตุปัจจัยทั้งส�มมิตินี้อ�จนำ�ไปสู่กลยุทธ์ที่ทำ�ให้เกิดก�ร
เปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวล�อันเหม�ะสมได้

ทรัพยากรที่สามารถนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันมีแนวปฏิบัติและข้อแนะนำ�ม�กม�ยเก่ียวกับก�ร
ออกแบบกฎหม�ยและข้อบังคับระดับประเทศว่�ด้วยคว�ม
ปลอดภัยท�งถนน นอกจ�กน้ัน เคร่ืองมือท�งกฎหม�ย ข้อ
ตกลง และแนวท�งเชิงบรรทัดฐ�นระหว่�งประเทศถือเป็นต้น
แบบของกฎหม�ยและข้อบังคับท่ีครอบคลุมเพ่ือก�รปรับปรุง
และส่งเสริมข้อบังคับว่�ด้วยคว�มปลอดภัยท�งถนน ในขณะ
เดียวกันร�ยง�นระดับภูมิภ�คและระดับโลกต่�งก็สะท้อนให้
เห็นถึงแนวปฏิบัติและหลักฐ�นใหม่ๆว่�ด้วยแนวท�งท่ีมี
ประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รลดจำ�นวนผู้บ�ดเจ็บและเสียชีวิต 
ซ่ึงประเทศต่�งๆส�ม�รถใช้ข้อมูลดังกล่�วในก�รประเมิน
กฎหม�ยด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนน และเพ่ือกำ�หนด
แนวท�งก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของกฎหม�ยของตน
โดยก�รเปรียบเทียบกฎหม�ยของตนกับกฎหม�ยของ 
ประเทศอ่ืนๆ แหล่งข้อมูลดังกล่�วข้�งต้นยังช่วยให้เกิดแรง
กระตุ้นท้ังในภ�คก�รเมืองและภ�คสังคมเพ่ือผลักดันให้เกิด
กฎหม�ยคว�มปลอดภัยท�งถนนข้ึน

คณะทำ�ง�นของคณะกรรม�ธิก�รด้�นเศรษฐกิจเพ่ือยุโรป
แหง่องคก์�รสหประช�ช�ต ิ(UNECE) ว�่ด้วยคว�มปลอดภยั
ของก�รจร�จรท�งถนน ได้ทำ�ก�รตีพิมพ์มติร่วมว่�ด้วย
ก�รจร�จรท�งถนนฉบับ พ.ศ. 2553 (2010) (10) ซึ่งนำ�
เสนอม�ตรก�รและแนวปฏบิตัทิีป่ระเทศต่�งๆส�ม�รถนำ�ไป

ใชไ้ด ้ตลอดจนขอ้แนะนำ�เฉพ�ะเกีย่วกบัขดีจำ�กดัคว�มเรว็ที่
ปลอดภยัแยกต�มประเภทของถนน, ก�รขบัรถขณะมนึเม� 
(รวมถงึผูขั้บข่ีร�ยใหม)่ ก�รขบัขีย่�นพ�หนะภ�ยใตอ้ทิธิพล
ของส�รอืน่ๆ (ทีไ่มใ่ชแ่อลกอฮอล)์ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่คว�ม
ส�ม�รถในก�รขับข่ีย�นพ�หนะ ก�รค�ดเข็มขัดนิรภัยและ
ก�รใช้เบ�ะนิรภัยสำ�หรับเด็ก ก�รใช้โทรศัพท์มือถือ และ
ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ

ร�ยง�นระดับโลกว่�ด้วยก�รป้องกันก�รบ�ดเจ็บจ�กก�ร
จร�จรท�งถนน (1) ขององค์ก�รอน�มัยโลกได้แนะนำ�ให้
รฐับ�ลประก�ศและบังคับใชก้ฎหม�ยกำ�หนดให้ค�ดเขม็ขดั
นิรภัย ใช้เบ�ะนิรภัยสำ�หรับเด็ก สวมหมวกนิรภัย และห้�ม
ไม่ให้มีก�รขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยอันเกิดจ�กก�รดื่ม เครื่องดื่ม 
ทีม่แีอลกอฮอล ์สิง่ตพีมิพ์อกีฉบบัหนึง่ขององคก์�รอน�มยั
โลกว่�ด้วย เย�วชนและคว�มปลอดภัยท�งถนน (19) นำ�
เสนอกลยุทธ์ิบนพ้ืนฐ�นของหลักฐ�นเชิงประจักษ์ในก�ร
ลดปจัจยัเสีย่งบ�งประก�รตอ่ก�รบ�ดเจบ็และเสยีชวีติจ�ก
อุบัติเหตุท�งจร�จรในกลุ่มเย�วชน เช่น ก�รลดระดับ
แอลกอฮอล์ในกระแสเลือดในผู้ขับขี่ร�ยใหม่และก�รใช้เบ�ะ
นิรภัยสำ�หรับเด็ก เป็นต้น

ร�ยง�นระดับโลกว่�ด้วยคว�มปลอดภัยท�งถนน พ.ศ. 
2556 (20) แนะนำ�ให้รัฐบ�ลผ่�นกฎหม�ยท่ีครอบคลมุเพือ่
ปกปอ้งผู้ใชถ้นนทกุคนโดยก�รกำ�หนดคว�มเร็วทีเ่หม�ะสม
สำ�หรับถนนแต่ละประเภท จำ�กัดระดับแอลกอฮอล์ในกระแส
เลือดเพ่ือลดก�รเม�แล้วขับ ตลอดจนบังคับใช้ม�ตรก�ร
ป้องกันต่�งๆที่เหม�ะสม อีกทั้งยังแนะนำ�ให้มีก�รทบทวน
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และแก้ไขกฎหม�ยในปัจจบุนัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิติั
ที่ดีที่มีประสิทธิผลบนหลักฐ�นเชิงประจักษ์ นอกจ�กน้ี 
ร�ยง�นดงักล�่วยงัแสดงถงึหลกัฐ�นเกีย่วกบัประสทิธผิล
ของก�รจำ�กดัคว�มเรว็ในก�รขบัขี ่ก�รจำ�กดัแอลกอฮอล์ใน
กระแสเลอืด ก�รค�ดเขม็ขดันริภยั ก�รใชเ้บ�ะนริภยัสำ�หรบั
เด็ก และก�รสวมหมวกนิรภัยอีกด้วย

องค์ก�รอน�มัยโลกและประเทศสม�ชิกส่วนหนึ่งภ�ยใต้
คว�มร่วมมือว่�ด้วยคว�มปลอดภัยท�งถนนขององค์ก�ร
สหประช�ช�ติ อันเป็นกลไกคว�มร่วมมือและปรึกษ�ห�รือ
อย�่งไมเ่ปน็ท�งก�รเพือ่ใหเ้กิดคว�มปลอดภยัท�งถนน และ
โดยเฉพ�ะก�รดำ�เนินก�รต�มข้อเสนอแนะจ�กร�ยง�น
ระดบัโลกว่�ดว้ยก�รปอ้งกนัก�รบ�ดเจบ็จ�กก�รจร�จรท�ง
ถนน (1) ได้ตีพิมพ์คู่มือหล�ยฉบับเพ่ือให้คำ�แนะนำ�เชิง
ปฏิบัติในก�รลดอุบัติเหตุก�รจร�จรท�งถนนสำ�หรับผู้มี
อำ�น�จตัดสินใจและผู้ปฏิบัติก�ร เช่น:

n	หมวกนริภยั: คูม่อืด้�นคว�มปลอดภยัท�งถนนสำ�หรบั
ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจและผู้ปฏิบัติง�น (21);

n	เม�แล้วขับ: คู่มือด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนนสำ�หรับ
ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจและผู้ปฏิบัติง�น (22);

n	ก�รจดัก�รด�้นคว�มเรว็: คู่มอืด้�นคว�มปลอดภยัท�ง
ถนนสำ�หรับผู้มอีำ�น�จตดัสินใจและผูป้ฏิบตังิ�น (23); 
และ

n	เขม็ขดันริภยัและเบ�ะนริภยัสำ�หรบัเดก็: คูม่อืด�้นคว�ม
ปลอดภัยท�งถนนสำ�หรับผู้มีอำ�น�จตัดสินใจและผู้
ปฏิบัติง�น (24)

คู่มือข้�งต้นอธิบ�ยถึงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเทศ
เพ่ือก่อให้เกิดก�รเปล่ียนแปลงท�งนโยบ�ย รวมถึง
ม�ตรก�รเชิงวิช�ก�รและโครงสร้�งท�งสถ�บันที่จำ�เป็น
เพือ่จดัก�รกบัคว�มเส่ียงต�่งๆทีเ่กีย่วข้องกบัก�รขบัข่ีดว้ย
เรว็เกินกำ�หนด ก�รเม�แล้วขบั ก�รไมค่�ดเขม็ขดันิรภยัหรือ
สวมหมวกนริภยั และก�รไมใ่ชเ้บ�ะนิรภยัสำ�หรับเดก็ขณะอยู่
ในย�นพ�หนะ

นอกจ�กน้ียังมีก�รตีพิมพ์ข้อมูลและแนวปฏิบัติในด้�นอ่ืนๆ
ของนโยบ�ยและกฎหม�ยด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนน ได้แก่ 
ส่ิงรบกวนขณะขับข่ีย�นพ�หนะ เช่น ก�รใช้โทรศัพท์มือถือ 
(25) และก�รขับข่ีขณะอยู่ภ�ยใต้อิทธิพลของย�เสพติด 
เป็นต้น ท้ังน้ีแม้จะเป็นท่ีทร�บอยู่แล้วว่�ส�รอ่ืนๆนอกเหนือ
จ�กแอลกอฮอล์ทำ�ให้คว�มส�ม�รถในก�รขับข่ีลดลงได้ แต่
ปัจจุบันยังไม่มีก�รรวบรวมร�ยก�รส�รต่�งๆดังกล่�วท่ีเช่ือ
ถือได้และครบถ้วนหรือข้อแนะนำ�บนพ้ืนฐ�นของหลักฐ�นเชิง
ประจักษ์แต่อย่�งใด มีเพียงร�ยก�รย�ท่ีมีฤทธ์ิกระตุ้น
ประส�ท (psychoactive drugs) ต�มข้อบ่งช้ีว่�ส�ม�รถใช้
ร่วมกับก�รขับข่ีย�นพ�หนะได้อย่�งปลอดภัยโดยคณะ
กรรม�ธิก�รน�น�ช�ติว่�ด้วยแอลกอฮอล์ ย�เสพติด และ
คว�มปลอดภัยท�งถนนเท่�น้ัน (26) ดังน้ัน คณะทำ�ง�น
เก่ียวกับคว�มปลอดภัยท�งถนนของ UNECE (10) จึงแนะนำ�
ให้ภ�ครัฐสนับสนุนง�นวิจัยและก�รแลกเปล่ียนแนวปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศเพ่ือให้ได้ม�ซ่ึงก�รแบ่งประเภทของส�รท่ีส่งผลกระ
ทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รขับข่ีร่วมกัน และส�ม�รถออก
กฎหม�ยป้องกันมิให้ขับข่ีย�นพ�หนะขณะใช้ส�รดังกล่�ว

ก�รนำ� ‘ระบบคว�มปลอดภัย’ แบบบูรณ�ก�รเพ่ือคว�ม
ปลอดภัยท�งถนน(4) บนพ้ืนฐ�นของหลักฐ�นเชิงประจักษ์
และก�รสนับสนุนโดยก�รบริห�รจัดก�รด้�นองค์กรท่ีเหม�ะ
สมม�ใช้ ส�ม�รถลดจำ�นวนผู้เสียชีวิตและผู้บ�ดเจ็บส�หัสได้
เป็นจำ�นวนม�กนอกจ�กน้ี นโยบ�ยก�ร “ลดอุบัติเหตุให้เป็น
ศูนย์”  (Towards Zero) นับเป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีเป้�หม�ย
ระยะย�วในก�รทำ�ให้จำ�นวนผู้เสียชีวิตและผู้บ�ดเจ็บส�หัส
จ�กอุบัติเหตุท�งก�รจร�จรหมดไป ท้ังน้ี ก�รขับเคล่ือนไปสู่
เป้�หม�ยก�ร ‘ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์’ จะต้องประกอบไป
ด้วยก�รปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับว่�ด้วยพฤติกรรมของ
ผู้ใช้ถนนด้วยกฎข้อบังคับและม�ตรก�รลงโทษท่ีชัดเจน
สำ�หรับผู้ฝ่�ฝืน ระเบียบข้อบังคับว่�ด้วยโครงสร้�งพ้ืนฐ�น
ท่ีครอบคลุมก�รออกแบบและก่อสร้�งระบบถนนต�มแนว
ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยสูงสุด และระเบียบข้อบังคับว่�ด้วย
ม�ตรฐ�นย�นพ�หนะท่ีปลอดภัย (27)
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