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คำานำา
คูม่อืฉบบันี ้เปน็ผลจ�กก�รทำ�ง�นเรือ่งคว�มปลอดภัยบนทอ้งถนนม�เปน็เวล�น�นถงึ 
4 ปี ร่วมกับผู้สื่อข่�วใน 10 ประเทศ โดยมีผู้สื่อข่�วม�กกว่� 1,300 คนม�เข้�ร่วม
ประชมุเชงิปฏิบตักิ�รเรือ่งคว�มปลอดภัยบนทอ้งถนนทีจ่ดัขึน้โดยองคก์�รอน�มยัโลก
ในช่วงระหว่�งปี 2011 – 2014 ที่ผ่�นม� คว�มมุ่งหวังในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้สื่อข่�วมี
คว�มรู ้คว�มสนใจ และคว�มเข�้ใจเพ่ิมขึน้ในเรือ่งทีซ่บัซอ้นและน�่ประหล�ดเรือ่งนี ้
ผลลัพธ์ที่ได้นั้น ไม่เพียงแต่จะได้รับทร�บเรื่องร�วที่ม�กขึ้นเท่�นั้น แต่ยังมีเนื้อห�
ครอบคลุมและน่�สนใจเกี่ยวกับก�รบ�ดเจ็บล้มต�ยจ�กก�รจร�จรบนท้องถนน  
รวมทั้ง ผลกระทบที่มีต่อชีวิตและคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน

ในแต่ละวันมีผู้คนประม�ณ 3,400 คนทั่วโลกต้องเสียชีวิตจ�กเหตุรถชนกันบนท้อง
ถนน ทำ�ให้ชีวิตของคนเหล่�นี้เปลี่ยนไปอย่�งสิ้นเชิงภ�ยในเวล�ไม่กี่น�ที แม้ว่�เหตุ
รถชนกันจะเป็นข่�วอยู่เสมอ แต่เรื่องร�วทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังเหตุก�รณ์ มักจะ
ไม่มีใครสนใจค้นห�และนำ�ม�เขียนเป็นข่�ว เช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับใคร ทำ�ไม และ
อย่�งไร รวมทั้งวิธีก�รหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ 

อันที่จริง ก�รสูญเสียชีวิตและก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งหลีกเล่ียง
ได้ ในแผนทศวรรษแห่งคว�มปลอดภัยบนท้องถนนของสหประช�ช�ติ สำ�หรับปี 
2011-2020 ได้เน้นประสบก�รณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีร�ยได้สูงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
ไม่ได้เจ�ะจงว่�เป็นประเทศใด โดยชี้ให้เห็นถึงม�ตรก�รที่มีประสิทธิผลและเป็นรูป
ธรรม เพ่ือนำ�ไปสูก่�รเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของคนเมือ่อยู่บนทอ้งถนน รวมทัง้ก�ร
ปรับปรุงสภ�พของถนน ย�นพ�หนะ และระบบก�รรักษ�พย�บ�ลในภ�วะฉุกเฉิน 
ในเนื้อห�ของแผนทศวรรษดังกล่�ว มีคว�มพย�ย�มที่จะนำ�ประสบก�รณ์เหล่�นี้ไป
ปรับใช้ในประเทศที่มีร�ยได้ต่ำ�และป�นกล�ง ซึ่งเป็นประเทศที่มีสถิติก�รใช้รถยนต์
เพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว และมีอัตร�ก�รเสียชีวิตจ�กก�รจร�จรบนท้องถนน ม�กกว่�
ร้อยละ 90

เร�รู้ดีว่� ผู้คนจำ�นวนม�กต้องสูญเสียชีวิตจ�กเหตุที่ไม่สมควรบนท้องถนนของโลก
ใบนี้ แม้แต่ในประเทศที่มีร�ยได้สูง และเร�ก็รู้วิธีที่จะหลีกเล่ียงเหตุก�รณ์เหล่�นี้ 
แต่น่�เสียด�ยที่มีก�รนำ�คว�มรู้เหล่�นี้ไปเขียนเป็นข่�วในบ�งโอก�สเท่�นั้น และ
วัตถุประสงค์ของคู่มือฉบับนี้ ก็เพื่อจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดเก่� ๆ เหล่�นั้น

ในคูม่อืฉบบันี ้ผูส่ื้อข�่วจะนำ�เสนอมมุมองใหม ่ๆ  ตัวอย่�งของเรือ่งร�ว และโครงก�ร 
ต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งเคล็ดลับต่�ง ๆ จ�กบรรณ�ธิก�ร ผู้สื่อข่�ว และ 
ผู้เชี่ยวช�ญท�งด้�นส�ธ�รณสุข

เร�หวังว่�จะมีเรื่องร�วในเชิงลึกเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยบนท้องถนนในส่ือต่�ง ๆ  
เพ่ิมม�กขึ้นในเร็ว ๆ นี้ รวมทั้งก�รเข้�สู่ยุคใหม่ของก�รสื่อส�รมวลชนเพ่ือคว�ม
ปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งมุ่งเน้นวิธีแก้ปัญห�และก�รลดก�รสูญเสียชีวิต

นายแพทย์เอเตียน ครุก
ผู้อำ�นวยก�ร แผนกบริห�รจัดก�รโรคไม่ติดต่อ 
และก�รป้องกันคว�มพิก�ร, คว�มรุนแรง และก�รบ�ดเจ็บ
องค์ก�รอน�มัยโลก
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“คุณกำ	ลังพลาดข่าวสำ	คัญเร่ืองหน่ึง 
ของยุคสมัยนี้” โดย ทอม ฮันด์เลย์, ศูนย์ก�รร�ยง�นข่�วภ�วะ

วิกฤตของพูลิตเซอร์1

ห�กคุณและสำ�นักข่�วของคุณยังคงร�ยง�นข่�วผู้เสียชีวิตจ�กก�รจร�จร 
บนว่�เปน็เพียงอบุตัเิหตทุีม่�พรอ้มกบัผลสบืเนือ่งทีเ่ศร�้โศกและไมอ่�จหลกีเล่ียงได ้
ดว้ยวิธีก�รร�ยง�นที่ใชก้นัม�โดยตลอด คณุกจ็ะพล�ดข่�วสำ�คญัเรือ่งหนึง่ในยุคนี้ไป

พูดง�่ยๆ ก็คือ ก�รนองเลอืดบนทอ้งถนนทัว่โลกเปน็ภ�วะวิกฤตท�งด�้นส�ธ�รณสุข
ทีม่คีว�มสำ�คญัยิง่ ในแตล่ะป ีจำ�นวนผูเ้สียชวิีตทัว่โลกไดเ้พ่ิมขึน้เปน็ 1.24 ล�้นคนแลว้  
และค�ดว่�จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 1.9 ล้�นคน ในปี 2030 ห�กไม่มีก�รดำ�เนินม�ตรก�ร
ใด ๆ ต่อแนวโน้มในปัจจุบัน

ห�กสถิติในลักษณะดังกล่�วเป็นผลม�จ�กก�รระบ�ดของเชื้อจุลินทรีย์ เชื้อไวรัส
บ�งชนิด หรือโรคร้�ยแรงใหม่ๆ ก็อ�จทำ�ให้เกิดเป็นข่�วใหญ่ขึ้นม� และผู้สื่อข่�ว 
กจ็ะเขยีนข�่วเกีย่วกบัผลกระทบทีร่นุแรงของภัยพิบติัด�้นส�ธ�รณสุขนีท้ีม่ต่ีอชมุชน
และประเทศช�ติ และกลุ่มผู้บริจ�คก็จะระดมทุนเพื่อศึกษ�วิจัยห�วิธีก�รรักษ�โรค 
ก�รประชุมสัมมน�ระดับโลกก็จะถูกจัดขึ้นเพ่ือสร้�งคว�มตระหนักให้แก่ประช�ชน 
รวมทั้งกลุ่มผู้มีชื่อเสียงในสังคมก็จะใช้คว�มมีชื่อเสียงของตนเองเพ่ือช่วยแก้ไข
เหตุก�รณ์นี้

แตท่ัง้หมดทีก่ล่�วม�นัน้กลับไมเ่กิดขึน้เลยในกรณีของก�รสูญเสียชวิีตทีเ่กดิจ�กก�ร
จร�จรบนท้องถนนที่พบเห็นกันจนคุ้นต� ข่�วที่นำ�เสนอโดยทั่วไปมักจะอธิบ�ยเกี่ยว
กบัผู้ประสบเหตุแตล่ะร�ย บอกเล่�เกีย่วกบัส�เหตุของเหตกุ�รณอ์ย่�งยอ่ ๆ  รวมทัง้
ก�รลงบันทึกประจำ�วันเกี่ยวกับชื่อของผู้เสียชีวิต และมองเรื่องร�วทั้งหมดว่� เป็น 
“อุบัติเหตุ” ที่เกิดจ�กคว�มโชคร้�ย

ผู้ส่ือข่�วโดยเฉพ�ะในประเทศที่มีร�ยได้ต่ำ�และป�นกล�งต้องเข้�ใจว่� ส่ิงที่กำ�ลัง
เกิดขึ้นบนท้องถนนไม่ใช่เรื่องร�วของคว�มโชคร้�ย หรืออุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  
แต่จริงๆ แล้วคือภ�วะวิกฤตท�งด้�นส�ธ�รณสุขที่ทำ�ให้เกิดคว�มสูญเสียทั้งต่อ 
ผู้ประสบเหตุและสังคมโดยรวม

ในปัจจุบันนักเศรษฐศ�สตร์และผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รพัฒน�ได้จัดให้ก�รเพ่ิมข้ึนของ
จำ�นวนผูเ้สียชวิีตจ�กก�รใชร้ถใชถ้นนในประเทศกำ�ลงัพัฒน�ว�่เปน็ภ�วะวิกฤตทีเ่ปน็ 

“ต้นเหตุแห่งคว�มย�กจน” ซึ่งมีผลกระทบตกทอดไปหล�ยชั่วอ�ยุคน

ทอม ฮันด์เลย์ เป็นบรรณาธิการอาวุโส 
ที่ศูนย์การรายงานข่าวในภาวะวิกฤต
ของพูลิตเซอร์ ก่อนที่จะมาทำางาน 

ที่ศูนย์รายงานข่าวแห่งนี้ ทอมเคยเป็น
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มานานถึง 36 ปี 
และอีกเกือบ 20 ปี ก็ได้ทำาหน้าที่เป็น 

ผู้สื่อข่าวต่างประเทศของหนังสือพิมพ์    
ชิคาโก ตริบูน (Chicago Tribune) 

และเป็นหัวหน้าสำานักข่าวตริบูน 
(Tribune) ในกรุงเยรูซาเลม  
วอร์ซอว์ โรม และลอนดอน  

ซึ่งรายงานข่าวในประเทศต่าง ๆ 
มากกว่า 60 ประเทศ
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ประเทศที่มีร�ยได้ต่ำ�และป�นกล�งมีอัตร�ก�รสัญจรโดยย�นพ�หนะ ประม�ณ
ร้อยละ 50 ของก�รสัญจรโดยย�นพ�หนะทั่วโลก แต่มีอัตร�ผู้เสียชีวิตจ�กก�ร
จร�จรเกอืบรอ้ยละ 90 ทัง้นี ้ในทวีปแอฟรกิ�และบ�งสว่นของทวีปเอเซยี มแีนวโนม้ 
ที่จะเมินเฉยและไม่ใส่ใจต่อปัญห�นี้ร�วกับว่�เป็นต้นทุนที่หลีกเล่ียงไม่ได้ของ 
คว�มเจริญก้�วหน้�ท�งเศรษฐกิจ หรือยอมรับโดยง่�ยว่�เหตุที่เกิดข้ึนนั้นเป็น
เจตจำ�นงของพระผู้เป็นเจ้� 

เพ่ือให้ผู้อ่�นหรือผู้ชมร�ยง�นข่�วมีคว�มรู้ม�กขึ้น รวมทั้งเพ่ิมคว�มตระหนักของ
ส�ธ�รณชน และท้�ยที่สุดเพ่ือจูงใจให้หน่วยง�นภ�ครัฐที่รับผิดชอบ ผู้มีอำ�น�จ
ตัดสนิใจ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียไดด้ำ�เนนิม�ตรก�รต่�ง ๆ  ทีจ่ำ�เป็นเพ่ือแกไ้ขปญัห�
ที่เกิดชึ้น

ก�รร�ยง�นข่�วเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยบนท้องถนนจำ�เป็นต้องมีข้อมูลต่�ง ๆ 
ม�กกว่�สถิติเก่ียวกบัก�รขบัขีร่ถยนต์ของแต่ละประเทศทีเ่หน็กันจนคุ้นต� ผูส่ื้อข�่ว 
จะตอ้งขดุลกึลงไปภ�ยใตตั้วเลขเหล�่นัน้ เพ่ือใหเ้ข้�ใจถงึปจัจยัต่�ง ๆ  ทีม่ผีลกระทบ 
ซึ่งกันและกัน ซึ่งท้�ยที่สุดได้นำ�ไปสู่เหตุรถชนกันที่รุนแรงบนท้องถนน  
คว�มปลอดภัยบนท้องถนนคือเรื่องร�วที่ม�กกว่�เหตุรถชนกันรุนแรงที่ปร�กฏ 
ในหน้�หนังสือพิมพ์ภ�คเช้�เท่�นั้น

คู่มือฉบับนี้คือแนวท�งสำ�หรับผู้ส่ือข่�วที่ต้องก�รบอกเล่�เรื่องร�วที่ม�กกว่�

เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้น…
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ผู ้ สื่ อ ข ่ า ว มี โ อ ก า ส ที่ จ ะ ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ที่ ถู ก ต ้ อ ง
แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม เ กี่ ย ว กั บ ภ า ว ะ วิ ก ฤ ต นี้



8

©
 Ja

co
b 

Si
lb

er
be

rg
 / 

Pa
no

s 
Pi

ct
ur

es

“คู่มือการรายงานข่าวความปลอดภัยบนท้องถนนสำาหรับผู้สื่อข่าว” เป็นผลม�จ�ก
ก�รทำ�ง�นร่วมกันอย่�งใกล้ชิดกับบรรณ�ธิก�รและผู้ส่ือข่�วในประเทศที่มีร�ยได้
ต่ำ�และร�ยได้ป�นกล�งในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม� คู่มือฉบับนี้นำ�เสนอคว�มวิตกกังวล 
และปัญห�ต่�งๆ ที่มีก�รแลกเปล่ียนกันในช่วงเวล�ดังกล่�ว และทำ�ให้ได้ผลลัพธ์
ออกม�เป็นคู่มือฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นสิ่งตอบแทนคว�มร่วมมือที่ประเมินค่�มิได้ของ
บรรณ�ธิก�รและผู้ส่ือข่�วดังกล่�วกับทีมง�นขององค์ก�รอน�มัยโลกที่รับผิดชอบ
เรื่องคว�มปลอดภัยบนท้องถนน

คูม่อืฉบบันีม้เีป�้หม�ยหลักเพ่ือใหบ้รรณ�ธิก�รและผูส้ือ่ข�่วไดเ้ข�้ใจทกุมติิของปญัห�
เรื่องคว�มปลอดภัยบนท้องถนน และได้รับก�รออกแบบม�เพ่ือช่วยให้ผู้สื่อข่�ว
ส�ม�รถเขียนข่�วในเชิงลึกได้ม�กขึ้น รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงโอก�สที่จะขย�ยและรักษ�
ไว้ซึ่งคว�มครอบคลุมในประเด็นที่สำ�คัญท�งด้�นส�ธ�รณสุข โดยในบทต่�ง ๆ ของ
คู่มือนี้ครอบคลุมเนื้อห�ดังต่อไปนี้

➔ ตัวอย่�งต่�ง ๆ ของวิธีก�รที่ผู้ส่ือข่�วและสำ�นักข่�วนำ�เสนอข่�ว 
คว�มปลอดภัยบนท้องถนนในบริบทที่กว้�งและมีคว�มหม�ยม�กขึ้น

➔ เคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีก�รเขียนข่�วเรื่องคว�มปลอดภัยบนท้องถนน 
จ�กบรรณ�ธิก�ร ผู้สื่อข่�ว และผู้เชี่ยวช�ญ

➔	 ทรัพย�กรและเครื่องมือที่ส�ม�รถเพิ่มเนื้อห�ในเชิงลึกของข่�วเกี่ยวกับ

คว�มปลอดภัยบนท้องถนน

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้
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02
ความปลอดภัย 

บนท้องถนนเป็นเรื่อง 
ที่มีคุณค่าพอที่จะเป็นข่าว
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เมื่อสอบถ�มผู้ส่ือข่�วถึงส�เหตุที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถเขียนข่�วคว�มปลอดภัยบน 

ท้องถนนในรูปแบบที่แตกต่�งออกไป ก็จะได้รับคำ�ตอบว่� นอกจ�กเหตุก�รณ์ 

รถชนกันแล้ว เรื่องนี้ไม่ได้ถูกมองว่�สมควรที่จะเป็นข่�ว และผู้สื่อข่�วก็ยังข�ด 

ขอ้คดิเหน็ในแง่มมุของข่�ว หรือไมส่�ม�รถเข้�ถึงแหล่งข�่วทีด่ีได้ และส่ิงสำ�คญัทีสุ่ด 

กค็อื แมว่้�ผูส่ื้อข�่วต้องก�รทีจ่ะเขยีนเกีย่วกับคว�มปลอดภัยบนทอ้งถนนก็มกัจะไม ่

ได้รับก�รสนับสนุนจ�กบรรณ�ธิก�ร

คู่มือฉบับนี้เริ่มด้วยก�รนำ�เสนอมุมมองส่วนตัวและเรื่องร�วของบรรณ�ธิก�รและผู้

สื่อข่�วจ�กทั่วโลกที่ไม่เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่�วข้�งต้น และในบรรด�เรื่องร�ว

ต่�ง ๆ นั้น ยังมีเรื่องร�วที่ทำ�ให้ทร�บว่�ทำ�ไมบรรณ�ธิก�รของหนังสือพิมพ์เดอะ

ก�ร์เดี้ยนจึงคิดว่� คว�มปลอดภัยบนท้องถนนเป็นข่�วที่มีค่� และนักข่�วอิสระคน

หนึง่ประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รนำ�เรือ่งคว�มปลอดภัยบนทอ้งถนนและสุขภ�พอน�มยั

ลงพิมพ์ในนิตยส�รไทม์ได้อย่�งไร รวมทั้งวิธีก�รที่นักข่�วบีบีซีส�ม�รถปรับเปลี่ยน

ข้อมูลจร�จรที่ซับซ้อนให้เป็นโครงก�รส่ือคว�มปลอดภัยบนท้องถนนที่ได้รับคว�ม

นิยมโดยมีคนติดต�มชม 1 ล้�นคน

เร่ืองร�วต่�งๆ เหล่�น้ี จะช่วยสร้�งแรงบันด�ลใจ และเต็มไปด้วยเคล็ดลับต่�งๆ ม�กม�ย
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“ในฐานะท่ีเป็นบรรณาธิการ	
ขอบอกว่าความปลอดภัยบนท้องถนน	
ควรค่าแก่การ	นำ	เสนอข่าว”

การท�าเช ่นน้ันจะต้องมีการค้นหาจุดท่ีดึงดูดความสนใจของผู ้อ ่าน  
แต่ก็ต ้องมีวิธีการท่ีจะให ้แง ่ มุมส�าคัญท่ีน ่าสนใจเกี่ยวกับมนุษย ์

เมื่อเริ่มทำ�ง�นเป็นบรรณ�ธิก�รที่ได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบโครงก�รส่งเสริม
คว�มปลอดภัยบนท้องถนนทั่วโลกของหนังสือพิมพ์เดอะก�ร์เดี้ยน แอนนี่ไม่มีคว�ม
รู้เรื่องคว�มปลอดภัยบนท้องถนนเลย และแม้ว่�จะเคยร�ยง�นข่�วเกี่ยวกับก�ร
พัฒน�ระดับโลกม�น�นกว่�ทศวรรษ แอนนี่ไม่เคยคิดว่�คว�มปลอดภัยบนท้องถนน
เป็นปัญห�สุขภ�พที่สำ�คัญของโลก ซื่งเป็นสิ่งกีดขว�งที่สำ�คัญต่อก�รศึกษ�และเป็น
อุปสรรคต่อก�รบรรเท�คว�มย�กจนของโลก

แอนนี่รู้ดีว่� เธอไม่ได้เป็นคนเดียวที่คิดเช่นนั้น ก�รสนทน�ในช่วงแรก ๆ เกี่ยวกับ 
โครงก�รซึ่งเธอถูกจ้องด้วยส�ยต�ที่ว่�งเปล่�ของเพ่ือนร่วมง�นจ�กโต๊ะข่�วต่�ง
ประเทศ มีคำ�ถ�มเกิดขึ้นม�กม�ย เนื้อห�ทั้งหมดของก�รสื่อส�รมวลชนที่น่�สนใจ
เพ่ือผลักดนัเก่ียวกับเรือ่งลูกระน�ดและสะพ�นลอยข้�มถนนจะจดัทำ�ข้ึนม�ไดอ้ย่�งไร 
และมีใครบ�้งทีอ่ยู่นอกแวดวงเรือ่งคว�มปลอดภัยบนทอ้งถนนของโลกจะอ�่นเรือ่งนี้

เริม่แรกมนัเปน็คว�มต้ังใจของแอนนีท่ีจ่ะเปลีย่นส�ยต�ว่�งเปล่�ทีจ่อ้งมองเหล่�นัน้ให้
กล�ยเป็นบทคว�มเรื่องคว�มปลอดภัยบนท้องถนนในร�ยก�รข่�วของบรรณ�ธิก�ร
ผ่�นสำ�นักง�นเดอะก�ร์เดี้ยนในกรุงลอนดอน แต่เป็นที่แน่ชัดว่� 

โดย แอนนี่ เคลลี่, เดอะการ์เดียน2

แอนนี่ เคลลี่ เป็นบรรณาธิการและ 
ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์  

เดอะการ์เดี้ยน (The Guardian)  
ในปี 2012 แอนนี่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น 

บรรณาธิโครงการส่งเสริมความ 
ปลอดภัยบนท้องถนนของโลก 

ของหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดี้ยน  
ซึ่งเป็นโครงการ 2 ปี ของการริเริ่ม 
จัดทำามัลติมีเดียด้านการสื่อสาร
มวลชน เพื่อบุกเบิกวิธีการใหม่ ๆ  
ในการเขียนรายงานข่าวเกี่ยวกับ 

ความปลอดภัยบนท้องถนน

บทคว�มที่ได้รับมอบหม�ยในช่วงแรกบ�งส่วน ก็คือ คว�มพย�ย�มที่จะสร้�งมุม
มองในเรื่องนี้ โดยทีมง�นได้เขียนข่�วชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอัตร�ก�รฆ�ตกรรมของ
แอฟรกิ�ใต้ทีเ่กอืบจะเท�่กบัจำ�นวนคนทีต่�ยบนทอ้งถนนไดอ้ย่�งไร และเดก็ๆ ทีเ่ดนิ
ท�งไปโรงเรียนมักจะเป็นผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตได้อย่�งไร ทีมง�นได้รับมอบ
หม�ยให้ทำ�หน้�ที่เป็นนักข่�วถ่�ยวิดีโอร่วมเดินท�งไปกับหน่วย “อัลกอฮอลิเมโทร 
(alcoholímetro)” ของเม็กซิโกที่พย�ย�มจะจัดก�รกับพวกนักดื่มแล้วขับในพื้นที่ที่
มีก�รจัดป�ร์ต้ีในกรุงเม็กซิโก รวมทั้งจัดทีมช่�งภ�พที่เคยได้รับร�งวัลพร้อมนักจัด
กิจกรรมด้�นคว�มปลอดภัยบนท้องถนนช�วเคนย�ที่พิก�ร เพ่ือสรรสร้�งภ�พนิ่ง
ประกอบเสียงที่สวยง�มจ�กคลินิกรักษ�คว�มบ�ดเจ็บของเส้นประส�ทไขสันหลังที่
มีเพียงแห่งเดียวในเคนย�
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หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดี้ยน (The Guardian) เปิดตัวโครงการ 
ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนทั่วโลกในเดือนพฤษภาคม 2012 
ด้วยการสนับสนุนทางการเงินของกองทุนความปลอดภัยบน 
ท้องถนน ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มด้านสื่อสารมวลชนเรื่องแรกที ่
มูลนิธิเดอะการ์เดี้ยนให้การสนับสนุน โดยมีแนวคิดที่จะจัดทำาเรื่อง
การมุ่งเน้นความปลอดภัยบนท้องถนนทั่วโลกให้เป็นสื่อแบบผสม 
เท่าที่สามารถจะทำาได้ โดยเป็นการรวมทั้งบทความ วิดีโอและ
ภาพถ่าย พร้อมกับข้อคิดเห็นและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ  
รวมทั้งการจัดทำาบล็อกข้อมูล และการสื่อสารโต้ตอบระหว่างกัน  
โดยเนื้อหาทั้งหมดจะนำาเสนอบนเว็บไซต์ขนาดเล็กที่จัดทำาโดยบริษัทที่
มีชื่อเสียง และในหน้าแรกของเว็บไซต์เกี่ยวกับการพัฒนาระดับโลกที่
ได้บูรณาการกับการพัฒนาสื่อสารมวลชนอื่น ๆ 

ในฐ�นะที่เป็นบรรณ�ธิก�ร สิ่งท้�ท�ยที่สำ�คัญในช่วง 6 เดือนแรกของโครงก�รก็คือ 
ก�รสรรห�นกัข�่วทีส่�ม�รถเขยีนข่�วเกีย่วกบัคว�มปลอดภัยบนทอ้งถนนไดท้ัง้ในเชงิ
คว�มรูแ้ละมสีีสนั และตอ้งมัน่ใจดว้ยว�่ไม่ใชเ่ปน็ก�รเขยีนบทคว�มเนือ้ห�เดยีวกนัที่
เกดิข้ึนในประเทศต�่งๆ เท�่นัน้ ดงันัน้ จงึทำ�ใหเ้ข�้ใจไดอ้ย่�งรวดเรว็ว่� เรือ่งร�วแบบ
ไหนที่จำ�เป็นจะต้องให้ผู้ส่ือข่�วทร�บเพ่ือจะได้เขียนเรื่องร�วที่มีคุณค่�ต่อโครงก�ร
ของเดอะการ์เดี้ยน จ�กข้อมูลดังกล่�ว ทำ�ให้พบเคล็ดลับในก�รเขียนโครงร่�งของ
ข่�ว และวิธีที่ใช้ในก�รเขียนข่�ว ดังนี้
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1. จัดเตรียมชุดข้อมูลสรุปต่�ง ๆ ที่ส�ม�รถนำ�ติดตัวไปได้ เวล�ไปนำ�เสนอเรื่องร�วต่�ง ๆ กับ บรรณ�ธิก�ร 
โดยหลีกเลี่ยงก�รนำ�เสนอข้อมูลสถิติต่�ง ๆ ม�กเกินไป แต่ต้องใช้ข้อมูลอย่�งมีเป้�หม�ยเพื่อเน้นให้เห็นถึง
คว�มสำ�คัญของเนื้อห�

2. ใช้สถิติต่�ง ๆ ที่มีอย่�งมีคว�มหม�ย โดยให้สอดคล้องกับบริบทของเป้�หม�ยก�รพัฒน�เพื่อให้เห็นภ�พที่
กว้�งขึน้ของก�รเปรยีบเทยีบจำ�นวนผูเ้สียชวิีตจ�กก�รจร�จรบนทอ้งถนนกบัจำ�นวนผูเ้สยีชวีติจ�กโรคระบ�ด
ต่�ง ๆ ทั่วโลก ตัวอย่�งเช่น ก�รเพิ่มขึ้นของก�รนำ�เข้�รถยนต์ของประเทศ และก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ย
ก�รค้�ของรัฐบ�ลมีคว�มเชื่อมโยงกับอุบัติเหตุท�งรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?

3. บ�งครั้งก�รที่ไม่มีข้อมูลก็ส�ม�รถเขียนเป็นเรื่องร�วได้ เช่น ในกรณีที่จำ�นวนของก�รเกิดเหตุและจำ�นวน
ผู้บ�ดเจ็บในบันทึกประจำ�วันของตำ�รวจต่ำ�กว่�คว�มเป็นจริงม�ก และในบ�งประเทศน้อยกว่�ร้อยละ 50%  
ของจำ�นวนผู้เสียชีวิตจ�กเหตุรถชนกันบนท้องถนน ได้รับก�รแจ้งต่อเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ ที่เป็นเช่นนี้ 
เพร�ะเหตุใด?

4. ห�วิธีก�รต่�ง ๆ เพ่ือบอกเล่�เรื่องร�วโดยหลีกเลี่ยงก�รใช้ศัพท์ท�งวิช�ก�รม�กเกินไป ยกตัวอย่�งเช่น  
“ผู้ใช้ถนนที่มีคว�มเสี่ยง” จะไม่มีคว�มหม�ยอะไรกับคนส่วนใหญ่ที่อยู่นอกแวดวงเรื่องคว�มปลอดภัย 
บนท้องถนน ดังนั้น อ�จอธิบ�ยเพียงว่� เป็นพ่อค้�แม่ค้�ที่เดินไปต�มถนนเพ่ือนำ�สินค้�ไปส่งตล�ด หรือ
เป็นนักปั่นจักรย�น และผู้โดยส�รรถเมล์ที่กำ�ลังเดินท�งไปทำ�ง�น หรือเด็กนักเรียนที่กำ�ลังเดินไปโรงเรียน  
ซึ่งจะทำ�ให้เรื่องร�วนั้นได้รับคว�มสนใจขึ้นม�ทันที

5. ให้พิจ�รณ�บริบทของเรื่องด้วย เพร�ะคว�มปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเส�หลักในก�ร
พัฒน�ของโลกเกือบทุกประเด็น และมีผลกระทบต่อคว�มมุ่งมั่นในก�รแก้ไขปัญห�คว�มย�กจน รวมทั้ง
ก่อให้เกิดภ�ระท่ีหนักอึ้งต่อระบบก�รให้บริก�รสุขภ�พที่ยังล้มลุกคลุกคล�น และทำ�ให้วิถีชีวิตที่ดีของผู้คน
ต้องชะงัก ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อก�รเดินท�งไปโรงเรียนของเด็กๆ และยังเป็นประเด็นด้�นงบประม�ณ
ที่สำ�คัญด้วย ในขณะที่มีก�รใช้จ่�ยงบประม�ณหล�ยพันล้�นเพื่อก่อสร้�งถนนส�ยใหม่ทุกปี คว�มปลอดภัย
บนทอ้งถนนยงัคงไมไ่ดร้บัก�รจดัลำ�ดบัคว�มสำ�คญัจ�กผูส้นบัสนนุเงนิทนุในก�รพัฒน�ร�ยใหญ ่หรอืรัฐบ�ล

6. ห�วิธีก�รต่�ง ๆ เพ่ือนำ�เสนอข่�ว และช่วยให้ครอบครัวเห็นถึงคว�มจำ�เป็นที่จะผลักดันคว�มปลอดภัย 
บนท้องถนนเป็นเรื่องที่ได้รับก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญในเป้�หม�ยก�รพัฒน�ในช่วงหลังของปี 2015  
ประเด็นก�รพัฒน�ยังคงเป็นเรื่องท่ีพูดคุยกันบ่อยครั้งในวงจำ�กัด ก�รเสียชีวิตจ�กก�รใช้รถใช้ถนน 
ยังคงเปน็ภ�ระทีห่นกัอึง้ ไมเ่พียงต่อบคุคลในครอบครวัและชมุชนเท�่นัน้ แต่ยงัเปน็ภ�ระตอ่ผลิตภัณฑม์วลรวม 
ของประเทศอีกด้วย

7. ค้นห�มิติของคว�มเป็นมนุษย์ที่อยู่ในข่�ว…ข้ันตอนนี้น่�จะเป็นเคล็ดลับที่สำ�คัญที่สุด คว�มปลอดภัย 
บนท้องถนนไม่ได้เป็นเพียงประเด็นในเชิงนโยบ�ย แต่เป็นประเด็นด้�นคว�มปลอดภัยหรือประเด็นด้�นก�ร
พัฒน� เหนอืส่ิงอ่ืนใด กคื็อเปน็เรือ่งร�วเกีย่วกบัผูค้น และบอ่ยครัง้มกัจะเกีย่วกบัคนทีถ่กูบงัคบัใหต้อ้งเดนิเท�้
เพร�ะไม่มีระบบขนส่งส�ธ�รณะที่พอจะจ่�ยได้ หรือต้องนั่งในรถโดยส�รที่ไม่ปลอดภัย หรือต้องข้�มถนนที่
อนัตร�ย มรีถว่ิงไปม�ไมข่�ดส�ย เพ่ือทีจ่ะไปทำ�ง�นหรอืไปโรงเรยีน คนทีเ่สียชวีติบนทอ้งถนนสว่นใหญเ่ปน็
คนทีม่ฐี�นะย�กจน และเปน็กลุ่มประช�กรทีม่คีว�มเสีย่ง คนบ�งคนทีบ่�ดเจบ็ส�หสัในอบุติัเหตจุ�กก�รจร�จร 
อ�จไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้อีก และอ�จไม่เคยได้รับเงินชดเชยใดๆเลย ผลกระทบอย่�งต่อเนื่องของอุบัติเหตุ
จ�กก�รจร�จรส�ม�รถที่จะเป็นคว�มห�ยนะ และผลักดันให้หล�ยครอบครัวประสบกับคว�มย�กจนได้

เคล็ดลับ
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เจฟฟรีย์ เคน (Geoffrey Cain)  
เป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสของโกลบอลโพสต์  

(Gobal Post) ประจำากรุงโซล 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

เกาหลีและสาธารณรัฐเกาหลี  
ก่อนหน้านี้ เขาเคยเป็นผู้สื่อข่าว 

ของนิตยสารไทม์ในสาธารณรัฐเกาหลี 
เขามีความชำานาญในการเขียนข่าว
การเมือง ธุรกิจและสุขภาพ และ 

เดินทางไปทั่วทวีปเอเชียเพื่อเขียนข่าว
ให้กับนิตยสารและหนังสือพิมพ ์
ต่าง ๆ เช่น The Economist,  
The Wall Street Journal,  

The Far Eastern Economic 
Review, Foreign Policy,  
The New Republic, Fast 

Company, The Christian Science 
Monitor และอื่น ๆ อีกมาก

โดย เจฟฟรีย์ เคน, นักข่าวอิสระ

ในระหว่�งที่เจฟฟรีย์เข้�พบบรรณ�ธิก�รเพ่ือขอให้สนับสนุนก�รร�ยง�นข่�วเรื่อง
คว�มปลอดภัยบนทอ้งถนน ประเดน็ทีน่ำ�เสนอกค็อื ก�รเนน้ใหเ้หน็ว่�คว�มปลอดภัย
บนท้องถนนเป็นเรื่องที่น่�สนใจที่ยังไม่มีใครนำ�ม�เปิดเผย และมีผลกระทบต่อผู้คน
หล�ยล้�นคน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นคนย�กจนและพิก�ร ก�รร�ยง�นข่�วจะแสดง
ให้เห็นว่� สภ�พก�รณ์อันเลวร้�ยที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้กำ�ลังทำ�ร้�ยไม่ใช่เฉพ�ะคน
ใดคนหนึ่ง แต่ทั้งชุมชนและประเทศช�ติโดยส่วนรวม คว�มเชื่อมโยงของภ�พรวม
ทั้งหมดช่วยให้ประเด็นดังกล่�วนำ�ไปสู่ก�รร�ยง�นข่�วได้ ซึ่งผลที่ได้ในครั้งนี้ก็คือ
ร�ยง�นข่�ว เรื่อง “ภ�วะวิกฤตท�งด้�นส�ธ�รณสุขล่�สุดของเอเชีย - คนขับรถ
อันตร�ย (Asia’s latest public health crisis? Dangerous drivers)“ ซึ่งได้รับก�ร
ตีพิมพ์ในเดือนเมษ�ยน 2011 และเรื่องนี้ยังคงได้รับก�รยอมรับว่�เป็นบทคว�มที่ดี
ที่สุดเรื่องหนึ่งม�จนถึงทุกวันนี้ และคว�มสำ�เร็จในคร้ังนี้เกิดจ�กก�รองค์ประกอบ
ต่�ง ๆ ของบทคว�มนั่นเอง

บทคว�มดังกล่�วเริ่มต้นด้วยก�รเล่�เรื่องอย่�งน่�ตื่นเต้นของเหตุก�รณ์รถชนกัน
อย่�งรุนแรงในประเทศกัมพูช� ซึ่งในเหตุก�รณ์นี้ทำ�ให้ผู้โดยส�รซึ่งเป็นแขกที่จะไป
ร่วมฉลองง�นแต่งง�นเสียชีวิตเป็นจำ�นวนม�กบนท้องถนน ในขณะที่ พ่อ แม่และ
ลูกกำ�ลังเลี้ยงฉลองกับบุคคลอันเป็นที่รัก ชีวิตของคนเหล่�นี้ก็ต้องม�สูญสิ้นไปใน
โศกน�ฏกรรมที่ส�ม�รถป้องกันได้ นอกเหนือจ�กวิธีดังกล่�ว คงไม่มีอะไรที่จะช่วย
ดึงดูดคว�มสนใจของผู้อ่�นได้ม�กกว่�นี้

ในโศกน�ฏกรรมของง�นแต่งง�นนัน้ซึง่มเีนือ้ห�ร�วกับบทละคร ไม่ใชเ่นือ้ห�สำ�คัญ
ของบทคว�มนี้ แต่เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ต่�งห�กที่จะแสดงให้เห็นถึงปัญห�ที่อยู่ลึกลง
ไป เหตุรถชนกันในครั้งนี้ทำ�ให้เกิดคว�มโกล�หลทั่วประเทศ ซึ่งทำ�ให้เรื่องนี้กล�ย
เปน็ตัวอย่�งของข�่วทีเ่ขม้ข้นและมคีณุค�่ เนือ่งจ�กไดเ้ปดิเผยใหเ้หน็ถงึคว�มเอ�ใจ
ใส่ต่อเรื่องนี้อย่�งจริงจังในประเทศกัมพูช�และทำ�ให้เกิดก�รต่ืนตัวขึ้นในระดับช�ติ 
นอกจ�กนี้ ประช�ชนจำ�นวนม�กกำ�ลังตระหนักว่�เหตุก�รณ์รถชนกันหล�ยครั้งที่
เกิดขึ้น ทำ�ให้ประเทศต้องแบกภ�ระด้�นค่�ใช้จ่�ยที่สูงม�ก และควรจะต้องมีก�ร
ดำ�เนินก�รบ�งอย่�งเพื่อแก้ไขปัญห�นี้

หลังจ�กเกริ่นนำ�เกี่ยวกับเรื่องร�วของง�นแต่งง�นแล้ว บทคว�มนี้ในนิตยส�รไทม์ 
เรื่องนี้ก็ดำ�เนินเรื่องไปในทิศท�งที่เกี่ยวข้องกับคว�มปลอดภัยบนท้องถนนอย่�ง
รวดเร็ว โดยนำ�ขอ้มลูเก่ียวกับแนวโนม้และตัวเลขท�งสถิติต่�งๆ ม�ใชใ้นก�รสนบัสนนุ 
เรื่องร�วของปัญห�ที่นำ�ข้ึนม�พิจ�รณ� ซึ่งได้แก่ ค่�ใช้จ่�ยท�งด้�นสุขภ�พ 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ก�รข�ดคว�มรู้เรื่อง
คว�มปลอดภัยบนท้องถนนและก�รบังคับใช้กฎหม�ย รวมทั้งสัดส่วนของก�ร 
เสียชีวิตบนท้องถนนในแต่ละปีในครอบครัวที่มีร�ยได้ต่ำ�และป�นกล�ง 

“ผมทำ	ให้ข่าวของผมได้รับการตีพิมพ์
ในนิตยสารไทมไ์ด้อย่างไร”
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“ความเชื่อมโยงกับความปลอดภัยต่อชีวิตและความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมท�าให ้ เหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนควรค่าแก ่การรายงานข่าว”
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บทคว�มของนิตยส�รไทม์เรื่องนี้ได้รับก�รตีพิมพ์ในช่วงเริ่มต้นของ “ทศวรรษของ
ก�รดำ�เนินก�รเพื่อคว�มปลอดภัยบนท้องถนน ปี 2011-2020 (Decade of Action 
for Road Safety 2011–2020)” โดยมีโรคม�ล�เรียและเชื้อเอชไอวี/เอดส์เป็น
หัวข้อหลักของก�รเคล่ือนไหวระดับโลกท�งด้�นส�ธ�รณสุขในทวีปแอฟริก�และ
เอเชีย โดยคว�มปลอดภัยบนท้องถนนไม่ใช่ประเด็นที่มีคว�มสำ�คัญตั้งแต่แรก แต่
หลังจ�กนั้นก็ค่อย ๆ กล�ยม�เป็นส่วนหนึ่งของประเด็นเกี่ยวกับคว�มช่วยเหลือด้�น
มนุษยธรรม หรืออ�จจะกล่�วได้ว่�ถึงเวล�แล้วที่ผู้สื่อข่�วที่จะแสดงให้เห็นว่� โลก
กำ�ลังเปลี่ยนแปลงจุดสนใจ

สื่อส�รมวลชนที่ดีจะต้องส�ม�รถแสดงให้เห็นว่� ก�รเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่เป็นไปได้ 
ถ้�ส�ม�รถห�ตัวอย่�งที่ดีม�ประกอบสักหนึ่งหรือสองตัวอย่�ง และในตอนจบของ
บทคว�มนี้ในนิตยส�รไทม์ ได้มีก�รสัมภ�ษณ์ผู้เชี่ยวช�ญช�วม�เลเซียเกี่ยวกับเรื่อง
ก�รต่อสู้ของประเทศของเข�ต่อก�รสูญเสียชวิีตทีเ่กิดจ�กก�รจร�จรบนทอ้งถนน ซึง่
เกิดขึ้นม�ตลอดหล�ยทศวรรษที่ผ่�นม� เพื่อให้ประเทศอื่น ๆ ได้เข้�ใจบทเรียนสัก
หนึ่งหรือสองประเด็นจ�กประสบก�รณ์ของประเทศม�เลเซีย
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Guilherme Paranaiba Gouveia 
เป็นผู้สื่อข่าวโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์
ของสำานักข่าว Estado de Minas  

ในเมือง Belo Horizonte  
ประเทศบราซิล เขาสำาเร็จการ
ศึกษาด้านสื่อสารมวลชนจาก
มหาวิทยาลัย Minas Gerais  

ในขณะที่การรายงานข่าวรุนแรง
ยังคงเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของ

เขา Guilherme ก็หันมาสนใจ
การรายงานพิเศษเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยบนท้องถนน  
โครงสร้างพื้นฐานของถนน  

และการสัญจรในเมือง

“วัตถุประสงค์คือเพ่ือลดวิถี เดิมๆ และความซ�้าซากในการรายงานข่าวเกี่ยวกับ
การเสียชีวิตจากการชนบนท้องถนน”

หอ้งข�่วในบร�ซลิไมว่่�จะเปน็วิทยุ โทรทศัน ์หนงัสอืพิมพ์ หรอือนิเทอรเ์นต็มแีนวโนม้ 
ที่จะร�ยง�นเรื่องคว�มปลอดภัยบนท้องถนนในลักษณะของเหตุก�รณ์ๆ หนึ่งซึ่ง 
ไม่เชื่อมโยงกับเรื่องอื่น ๆ เนื่องจ�กเจ้�หน้�ที่มีจำ�นวนจำ�กัด และมีข้อกำ�จัดใน 
เร่ืองเวล� ก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องมักทำ�โดยผ่�นก�รสัมภ�ษณ์ท�งโทรศัพท์ 
กับแหล่งข่�วหนึ่งหรือสองแหล่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ หรือ 
เจ้�หน้�ท่ีหน่วยกู้ภัย ถ้�นักข่�วไม่ได้เตรียมตัวม�เป็นอย่�งดีสำ�หรับก�รร�ยง�น 
ข่�วดังกล่�ว ก็อ�จจะมีคว�มเส่ียงที่จะข�ดข้อมูลที่สำ�คัญไป นั่นก็คือ ก�รไม่ได้
สอบถ�มข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐ�นก�รดื่มแอลกอฮอล์ อัตร�คว�มเร็วในก�รขับรถ 
ที่เกินกำ�หนด หรือสภ�พถนนที่ข�ดก�รบำ�รุงรักษ� เป็นต้น

ในช่วงแรกของก�รเป็นนักข่�ว ก�รที่จะทำ�ให้เรื่องคว�มปลอดภัยบนท้องถนน 
มีคว�มคืบหน้�นั้นถือว่�เป็นสิ่งท่ีย�กลำ�บ�กสำ�หรับ Guilherme และส่ิงท่ีท้�ท�ย
ก็คือก�รห�วิธีก�รใหม่ ๆ เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เกิดก�รอภิปร�ยในเชิงลึก รวมทั้ง 
ก�รก้�วออกจ�กรูปแบบโดยทั่วไปของก�รเขียนข่�วเรื่องรถชนกันและก�รจร�จร 
แออัดบนท้องถนน

และจ�กก�รเข้�ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติก�รเรื่องคว�มปลอดภัยบนท้องถนน 
ในห้องข่�วของสำ�นักง�น ซึ่งวิทย�กรได้แสดงให้เห็นว่� คว�มครอบคลุมของ 
ข่�วเชิงวิเคร�ะห์แบบองค์รวมเป็นอย่�งไร และทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจที่ลึกซึ้งต่อ
ประเด็นคว�มปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่�งไร ตลอดจนก�รนำ�เสนอข่�วดังกล่�ว
ส�ม�รถกดดันให้หน่วยง�นที่รับผิดชอบพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รเพ่ือปรับปรุงคว�ม
ปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่�งไร นับต้ังแต่นั้นเป็นต้นม�ข่�วที่ผมเขียนก็เริ่มมี 
ก�รเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

“การประชุมเชิงปฏิบัติการเพียง 
คร้ังเดียว	ทำ	ให้วิธีการเขียนข่าวของผม
เปล่ียนไป” โดย Guilherme Paranaiba Gouveia, 

Estado de Minas
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หน้าแรกของหนังสือพิมพ์  

เอสตาโด เดอ มินัส  

(Estado de Minas) ที่มีบทความ

ของ Guillherme เรื่อง การเสียชีวิต

ในอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้อง

ถนน และผู้ที่อาจเป็นรายต่อไป  

(Lives lost in road traffic 

crashes (and those yet  

to be lost)

Mais 1 mil agentes e 30caminhonetes de fumacêvão combater o mosquitoemMG. Estado registroumais de 43mil casos.

NOVAS AÇÕESCONTRA DENGUE

PÁGINA 21

GERAIS

ESTADO DE MINAS ● S E X TA - F E I R A , 5 D E A B R I L D E 2 0 1 3 ● E D I T O R : A n d r é G a r c i a ● E - M A I L : g e r a i s . e m@u a i . c o m . b r ● T E L E F O N E S : ( 3 1 ) 3 2 6 3 - 5 2 4 4 / 3 2 6 3 - 5 1 0 5 ● FA X : ( 3 1 ) 3 2 6 3 - 5 0 2 4

17

ED
ÉS
IO
FE
RR
EI
RA
/E
M
/D
.A
PR
ES
S
–
18
/3
/1
3

ASVIDASQUEOTRÂNSITOROUBOU(E AINDAVAI ROUBAR)
Em28de janeiro,umdesastrecomoveuopaís:depoisdo incêndionaBoateKiss, emSantaMaria

(RS),241pessoasmorreram.Oepisódioresultoueminvestigaçõeseprovidênciasquerepercutem

atéhoje. LongedoSul, no trânsitomineiro, umaoutra tragédia se repete todososdias. Silenciosa

emaisgrave.Desdeo iníciodoano,maisde560pessoasmorreramemruaserodoviasdoestado.

É comosea catástrofe gaúcha tivesseocorridoduasvezes emmenosdequatromeses.Oquadro

é assustador,mas não gera amobilização que se seguiria à queda de dois aviões em90 dias, por

exemplo. Porém, o tráfegomineiro sozinho tiroumais vidas que a soma dos acidentes comos

voos 3054, da TAM–com199óbitos emSãoPaulo, em2007 –, e 447, daAir France, quematouos

228ocupantesque seguiamdoRioparaParis, em2009. Eopior:mantidoesse ritmo, quase2.180

pessoas terãomorridovítimasdecarros,motos, caminhõeseônibusatéo fimde2013.

PELOMENOS 561 PESSOASMORRERAMNOTRÁFEGO EMMINAS EM 2013.

NESSE RITMO, NÚMERODEVÍTIMAS CHEGARÁ A 2.178 NO FIMDOANO

LEIAMAIS SOBRE ATRAGÉDIA NOTRÂNSITONA PÁGINA 18

>

ในข่�วที่สำ�คัญที่สุดชิ้นหนึ่งซึ่งเขียนขึ้นหลังจ�กก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร  
ผมได้มีก�รเปรียบเทียบจำ�นวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับก�รจร�จรทั้งหมด 
ในช่วงไตรม�สแรกของปี 2013 กับจำ�นวนผู้เสียชีวิตจ�กโศกน�ฎกรรมที่ได้
รับร�ยง�นอย่�งกว้�งขว�งในระดับประเทศ ซึ่งเป็นผลทำ�ให้ประช�ชนทั่วไป 
ตะลึงงัน จุดมุ่งหม�ยในเรื่องนี้ ก็คือ เพ่ือขจัดวัฒนธรรมที่ไม่สร้�งสรรค์ซึ่งอยู่ 
ล้อมรอบเรื่องร�วก�รสูญเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องก�รจร�จร รวมทั้งเพ่ือแสดง 
ให้เห็นถึงขน�ดของปัญห�ในรัฐมิน�สเจอเรส์ (Minas Gerais) โดยก�รสัมภ�ษณ์ 
ผู้เชี่ยวช�ญจำ�นวนหนึ่ง เพ่ือให้เข้�ใจยิ่งข้ึนว่� ทำ�ไมจำ�นวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กับก�รจร�จรบนท้องถนนจึงม�กกว่�จำ�นวนผู้เสียชีวิตจ�กโศกน�ฎกรรมอื่น ๆ  

ของบร�ซิล
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โครงการการรายงาน
ข่าวเรือ่งความปลอดภยั

บนท้องถนน

03
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ผู้ส่ือข่�วหล�ยคนเล่�ว่�คว�มปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเรื่องร�วที่มีโอก�สน้อยม�ก 

ทีจ่ะทำ�ใหผู้ค้นสนใจ หลังจ�กเขยีนข่�วในเชงิลกึไดเ้พียงไมก่ีเ่รือ่ง ก็ไมม่วิีธีก�รอะไร

ที่จะนำ�เสนอเรื่องนี้ให้บรรณ�ธิก�รและผู้อ่�นสนใจได้อีกแล้ว อย่�งไรก็ต�ม ส�เหตุ

สำ�คัญของก�รทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตประม�ณ 3,400 คนต่อวันนั้นไม่ควรถูกมองอย่�งไร้

คว�มหม�ยจ�กสำ�นักข่�วเพียงเพร�ะบทคว�มพิเศษเพียงสองส�มเรื่องเท่�นั้น และ

จ�กก�รศึกษ�วิจัยเกี่ยวกับวิธีก�รท่ีผู้ส่ือข่�วท่ัวโลกใช้ในก�รเขียนข่�วเรื่องคว�ม

ปลอดภัยบนทอ้งถนน ทำ�ใหค้น้พบโครงก�รทีม่นีวัตกรรมและสร�้งสรรค์ซึง่กำ�ลังได้

รับคว�มสนใจจ�กผู้อ่�นจำ�นวนม�ก

ในเรือ่งทีก่ล่�วม�แลว้ข้�งตน้ ผูส่ื้อข่�วไดเ้นน้ว่�ขอ้มลูเปน็สว่นสำ�คญัของก�รนำ�เสนอ

เรือ่งคว�มปลอดภัยบนทอ้งถนนในเชงิลึก สำ�หรบัในบทนี ้ผูส่ื้อข่�วสองคนไดร้บัเชญิ

ให้ม�พูดคุยเกี่ยวกับประสบก�รณ์ในก�รเปลี่ยนต�ร�งข้อมูลตัวเลขขน�ดใหญ่ให้

กล�ยเป็นเรื่องเล่�ที่มีเงื่อนปมและดึงดูดใจผู้อ่�นนับล้�นคน

เรือ่งเล�่เรือ่งแรกเปน็ตวัอย�่งของก�รใชว้�รส�รศ�สรข์อ้มลู (data journalism) หรอื

กระบวนก�รนำ�ขอ้มลูเก่ียวกบัตัวเลขและสถิติต่�ง ๆ  จ�กเรือ่งจรงิทีเ่กดิขึน้ในประเทศ

หนึ่งและมิติที่เกี่ยวกับมนุษย์ที่มีพลัง ม�วิเคร�ะห์และเรียบเรียงให้เป็นร�ยง�นข่�ว 

เรื่องที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงก�รที่ใช้ข้อมูลระหว่�งประเทศเพ่ือก�รนำ�เสนอ

ปัญห�ในมุมมองระดับโลก และส่งส�รที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก�รรณรงค์เชิงนโยบ�ย 

คว�มคิดริเริ่มทั้งสองเรื่องจะทำ�ให้ผู้ส่ือข่�วเกิดแรงบันด�ลใจในก�รเขียนข่�ว 

ทีน่�่สนใจจ�กขอ้มลูคว�มปลอดภัยบนทอ้งถนน ก�รใชซ้อฟต์แวรจ์�กแหล่งข้อมลูเปดิ  

(open source software) และมัลติมีเดีย
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เอเดรียน บราวน์  
เป็นผู้สื่อข่าวมานานกว่า 20 ปี   
โดยรายงานข่าวจากคาบสมุทร 

บอลข่าน ฝรั่งเศส และ 
สหราชอาณาจักร สำาหรับ

หนังสือพิมพ์ สำานักข่าวต่างประเทศ 
และสถานีโทรทัศน์บีบีซี   

เขาใช้เวลาถึง 6 ปี ทำางานที ่
สำานักข่าวบีบีซีออนไลน์  

เพื่อสร้างสรรค์ข่าวต้นฉบับที่มีหัวข้อ
เรื่องที่หลากหลาย ปัจจุบันนี้ 

เขาทำางานให้กับสำานักข่าวบีบีซี
ออนไลน์ระหว่างประเทศ และ 

ข่าวทางโทรทัศน์

“การรายงานข่าว
การเสียชีวิตบนท้องถนน
ด้วยวิธีการท่ีแตกต่าง” โดย เอเดรียนบร�วน์,

บีบีซี

“ผมได ้ เห็นถึงโอกาสในการน�าเสนอสถิติที่รวบรวมจากปีต ่างๆ  
ในรูปแบบอินเทอร ์แอคทีฟบนแพลทฟอร์มออนไลน์”

ในช่วงที่ทำ�ง�นกับสำ�นักข่�วบีบีซีออนไลน์ และด้วยคว�มเชี่ยวช�ญในเรื่อง
ว�รส�รศ�สตร์ข้อมูล ทำ�ให้เอเดรียนเริ่มสนใจเกี่ยวกับจำ�นวนผู้เสียชีวิตจ�กก�ร
จร�จรบนทอ้งถนนอย่�งจรงิจงั และตอ้งก�รทีจ่ะพิสูจนใ์หเ้หน็ว่� ข้อมลูก�รเสยีชวิีต
เหล่�นี้ส�ม�รถนำ�ไปเขียนข่�วในรูปแบบที่แตกต่�งได้ โดยก�รใช้อรรถประโยชน์ 
(multi-layered) ของอนิเทอรเ์นต็ในก�รไดม้�ซึง่เนือ้ห�และร�ยละเอยีดของข้อมลู
เช่นเดียวกับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตดังกล่�ว

กรมก�รขนส่งของประเทศสหร�ชอ�ณ�จักรได้จัดพิมพ์ร�ยง�นประจำ�ปี เพ่ือสรุป
จำ�นวนผู้เสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุท�งถนนในแต่ละปี โดยพ�ดหัวเรื่องด้วยตัวเลข
ม�กม�ย พร้อมกับมีก�รวิเคร�ะห์และแจกแจงร�ยละเอียดของตัวเลขต่�ง ๆ ไว้
ด้วย ร�ยง�นนี้เป็นเอกส�รที่น่�สนใจเต็มไปด้วยสถิติที่มีคุณค่�และมีร�ยละเอียดที่
ทำ�ให้ผู้อ่�นต�ลุกว�ว

ส่วนสำ�คัญของโครงก�รนี้ ก็คือ แผนที่แสดงข้อมูลก�รเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุใน 
สหร�ชอ�ณ�จักร ที่ส�ม�รถค้นห�ได้ท�งออนไลน์ ซึ่งเมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลของพื้นที่
เข้�ไป ก็จะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุรถชนกันที่มีผู้สูญเสียชีวิตในพื้นที่นั้น เมื่อกดปุ่ม
ที่มีคำ�ว่� รถชนกัน กล่องข้อมูลก็จะแสดงร�ยละเอียดว่� ผู้เสียชีวิตเป็นใคร เป็นคน
เดินเท้� คนขับรถ หรือคนขี่จักรย�น รวมทั้งวันและเวล�ที่เกิดอุบัติเหตุและข้อมูล

เพิ่มเติมบ�งประก�ร

แหลง่ขอ้มลูทีส่ำ�คญัสำ�หรบัแผนทีก่ค็อื ขอ้มลูก�รเสียชวิีตจ�กอบุติัเหตุท�งถนนอย่�ง
เป็นท�งก�ร ซึ่งเป็นระบบก�รร�ยง�นข้อมูลอุบัติเหตุท�งถนนที่เป็นม�ตรฐ�นและ
เริ่มดำ�เนินก�รในปี 1979 โดยเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจเป็นผู้บันทึกข้อมูลในระบบ STATS19 
ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่�ง ๆ เกี่ยวกับก�รเกิดอุบัติเหตุท�งถนนในแต่ละครั้ง รวมถึงวัน 
เวล�, สถ�นที่, สภ�พของถนนรวมทั้งย�นพ�หนะและจำ�นวนผู้ที่ได้รับบ�ดเจ็บและ

เสียชีวิตในเหตุก�รณ์นั้น ๆ ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น คว�มเร็ว
ของรถ, สภ�พอ�ก�ศ และคำ�บอกเล่�จ�กผู้ที่เกี่ยวข้องจะแสดงออกม�ให้เห็นด้วย 
และในก�รสืบค้นข้อมูลดังกล่�ว ทำ�ให้รับรู้ได้ทันทีถึงศักยภ�พของสื่อส�รมวลชนที่
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ส�ม�รถรวมรวบข้อมูลจ�กปีต่�ง ๆ ที่นับว่�มีค่�อย่�งม�ก และนำ�ม�เก็บไว้ในรูป
แบบอินเทอร์แอคทีฟท�งออนไลน์

จ�กก�รสุ่มตัวอย่�งข้อมูลของ STATS19 ในช่วง 10 ปีที่ผ่�นม� ซึ่งมีจำ�นวนม�กกว่� 
1 ล้�นบรรทัดนั้น พบว่� ข้อมูลทั้งหมดถูกบันทึกเป็นต�ร�งรหัสที่ส�ม�รถอ่�นได้
ด้วยคู่มืออัจฉริยะที่เรียกว่� “cheat sheet” หรือ “กระด�ษโกงข้อสอบ” ดังนั้น ใน
ก�รจดัก�รกบัขอ้มลูจำ�นวนม�กม�ยเหล่�นี ้จำ�เปน็ต้องอ�ศยัหลกัสูตรก�รเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองเกี่ยวกับเหตุก�รณ์รถชนกันที่ใช้โปรแกรม Excel เพื่อคัดแยกข้อมูลให้ได้ร�ย
ละเอยีดต�มทีต้่องก�ร ซึง่ใชเ้วล�ไมน่�น ก็ส�ม�รถคน้ห�ร�ยชือ่ และต�ร�งสรปุผล
ข้อมูล (Pivot tables) ที่เปิดเผยบ�งส่วนที่สำ�คัญของเรื่อง

เพ่ือนร่วมง�นที่ทำ�ง�นเกี่ยวกับก�รพัฒน�คอมพิวเตอร์ได้ทำ�ก�รใส่ข้อมูลเกี่ยวกับ
อบุตัเิหตลุงบนแผนทีอ่อนไลนแ์ละ ในเวล�อนัรวดเรว็กส็�ม�รถไดข้้อมลูออกม�เปน็
กร๊�ฟต่�ง ๆ ที่แสดงถึงจำ�นวนอุบัติเหตุร้�ยแรงที่เกิดข้ึนในช่วงเวล� 24 ช่วงโมง 
รวมทั้งรูปแบบของเหตุก�รณ์ที่เกิดข้ึนในหนึ่งสัปด�ห์ และคว�มผันแปรของข้อมูล
เหล่�นี้ที่มีต่ออ�ยุของผู้เคร�ะห์ร้�ย ตลอดจนชุดของข้อมูลในรูปแบบกร�ฟิก แม้ว่�
แผนที่และข้อมูลกร�ฟิกจะเป็นวิธีที่ดีม�กในก�รนำ�เสนอข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยวิธีก�ร
ที่น่�สนใจ แต่ข้อมูลบ�งส่วนก็จืดชืดไร้ชีวิตชีว�และข�ดมิติที่เกี่ยวข้องกับคว�มเป็น
มนุษย์ ดังนั้น จึงได้พย�ย�มใช้วิธีก�รนำ�เสนอข้อมูลอีก 2 แบบที่แตกต่�งออกไป
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“บทความท่ีมีความยาว 2,500 ค�าที่ เขียนข้ึนนั้นมีผู ้ เข ้ามาอ่านถึง 
มากกว่า 1 ล ้านคร้ังในวันเดียว”

วิธีแรกเป็นก�รตรวจสอบเหตุก�รณ์รถชนกันที่ร้�ยแรงเหตุก�รณ์หนึ่ง โดยเรื่องร�ว
ท้ังหมดถูกเล่�ข้ึนใหม่จ�กมุมมองของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ภรรย�ของช�ยผู้เสียชีวิต 
เจ้�หน้�ที่หน่วยกู้ภัยซึ่งอยู่ในเหตุก�รณ์ไปจนถึงหมอที่โรงพย�บ�ลซึ่งเป็นผู้แจ้งให้
ทร�บว่�เข�เสียชีวิตแล้ว เรื่องนี้เป็นประสบก�รณ์ที่เตือนสติได้เป็นอย่�งดี แต่ผลที่
ได้คือ บทคว�มจำ�นวน 2,500 คำ� ซึ่งได้มีผู้เข้�ม�อ่�นถึงม�กกว่� 1 ล้�นครั้งในวัน
เดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่�ประหล�ด เพร�ะโดยปกติแล้วเรื่องร�วของช�ยคนหนึ่งถูกรถ
ชนจนตกจ�กรถสกูตเตอร์มักจะมีพื้นที่ในก�รร�ยง�นเพียงสองส�มย่อหน้�เท่�นั้น

วิธีก�รที่สองเป็นวิธีก�รที่มีเป้�หม�ยที่สูงพอกัน เนื่องจ�กต้องก�รจะรู้ว่�ทำ�อย่�งไร
เหตุก�รณ์ที่เกิดข้ึนบนท้องถนนจะส�ม�รถนำ�ม�ร�ยง�นเป็นข่�วได้ทุกวัน เพ่ือให้
เห็นขน�ดที่ชัดเจนของปัญห�รถชนกันที่เกิดขึ้นหล�ยร้อยคร้ังในแต่ละวัน จ�กก�ร
ติดต�มรถพย�บ�ลฉุกเฉินของกรุงลอนดอนตลอดทั้งวันทำ�ให้สรุปได้ว่� มีก�รเรียก
รถพย�บ�ลฉุกเฉินไปยังสถ�นที่เกิดเหตุโดยเฉลี่ยแล้วประม�ณ 80 ครั้งต่อวัน ก�ร 
กระจ�ยกันทำ�ง�นตลอด 24 ชั่วโมง ถือได้ว่�เป็นกิจกรรมที่เพียงพอสำ�หรับก�ร
ติดต�มไปพร้อมทีมผู้สื่อข่�วที่เข็มแข็ง 12 ทีม ซึ่งทำ�หน้�ที่บันทึกเหตุก�รณ์ต่�ง ๆ 
ของแต่ละทีมเพ่ือจัดทำ�เป็นร�ยก�รท�งโทรทัศน์และออนไลน์ และ “live page” 
ออนไลน์ได้ถูกสร้�งข้ึนเพ่ือเป็นช่องท�งในก�รเผยแพร่ข่�วดังกล่�ว ซึ่งทำ�ให้ได้รับ
ข้อคิดเห็นและร�ยละเอียดต่�ง ๆ กลับม� เมื่อเรื่องร�วของแต่ละวันถูกเปิดเผย

นอกจ�กนี ้ยังมทีมีง�นโทรทศันอ์กี 2 ทมี ซึง่ชว่ยในก�รนำ�ขอ้มลูต่�ง ๆ  ม�จดัทำ�เปน็
ส�รคดีพิเศษสำ�หรับข่�วภ�คเที่ยง และร�ยง�นที่มีเนื้อห�ย�วขึ้น เพื่อจัดทำ�เป็นข่�ว
ภ�คค่ำ�ของสถ�นโีทรทศันบ์บีซี ีณ กรงุลอนดอน วิธีก�รดงักล่�วได้รบัคว�มนยิมท�ง
ออนไลน์เป็นอย่�งม�ก โดยมีผู้เข้�ชมม�กกว่� 1 ล้�นครั้ง รวมทั้งมีก�รโต้ตอบกัน
อย่�งถล่มทล�ยในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งนอกจ�กก�รนำ�เสนอร�ยละเอียดบ�งอย่�ง
ของแต่ละเหตุก�รณ์ในลักษณะของก�รร�ยง�นสด แต่ยังกระตุ้นให้เกิดก�รถกกัน
อย่�งต่อเนื่องและก�รอภิปร�ยออนไลน์ที่ผู้ชมของสถ�นีโทรทัศน์บีบีซีจะส�ม�รถ
ติดต�มดูได้ทั้งหมดจ�กแหล่งข้อมูลเดียวกัน

ถ้�มองในภ�พกว้�ง ก�รตอบรับของผู้ชมอย่�งล้นหล�มเป็นไปในทิศท�งบวก และ
อีเมลจำ�นวนม�กที่ได้รับก็แสดงคว�มชื่นชมต่อสถ�นีโทรทัศน์บีบีซีที่เข้�ม�จัดก�ร
กับเรื่องนี้ รวมทั้งมีก�รตอบรับอย่�งจริงจัง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งต่อส�รคดีเรื่อง 
ก�รต�ยของผู้ขับขี่รถสกูตเตอร์ สำ�หรับประเด็นที่น่�สนใจที่สุดของเรื่องนี้ก็คือ  
ในขณะที่ส�ธ�รณชนให้คว�มสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่�งม�ก แต่คว�มเอ�ใจใส่ของ
ท�งร�ชก�รในก�รรับมือกับเรื่องนี้ค่อนข้�งต่ำ�และข�ดคว�มกระตือรือร้น หล�ยคน
ยอมรับว่� มีวิธีก�รต่�ง ๆ ที่ส�ม�รถลดจำ�นวนผู้เสียชีวิตให้เหลือเพียงไม่กี่ร้อยร�ย  
หรอืแมก้ระทัง้ใหเ้ปน็ศนูย์ได ้ดงัเชน่ทีป่ระเทศสวีเดนไดใ้หป้ฏิญญ�ว�่จะทำ�ให้สำ�เรจ็
ให้ได้ แต่ดูเหมือนว่�เจตจำ�นงท�งก�รเมืองเพ่ือที่จะบรรลุเป�้หม�ยนี้กลับมีเพียง
น้อยนิดเท่�นั้น
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การรายงานข่าวจากท่ีเกิดเหตุและ
การนำ	เสนอข้อมูลให้เห็นภาพ
ท่ีสร้างสรรคส์ำ	หรับ
ผู้อ่านท่ัวโลก

โดย ทอม ฮันด์เลย์,
ศูนย์การรายงานข่าวภาวะวิกฤต
ของพูลิตเซอร์ 6

ศูนย์ก�รร�ยง�นข่�วภ�วะวิกฤตของพูลิตเซอร์ได้หันม�สนใจเรื่องคว�มปลอดภัย
บนท้องถนนหลังจ�กที่ได้มีก�รจัดประชุมระหว่�งน�ยจอน ซอว์เยอร์ ผู้ก่อตั้งศูนย์
ก�รร�ยง�นข่�ว ฯ พูลิตเซอร์ กับผู้เชี่ยวช�ญด้�นคว�มปลอดภัยบนท้องถนนของ
ธน�ค�รโลก ซึ่งบอกเล่�ให้น�ยซอว์เยอร์ฟังว่� เข�รู้สึกท้อแท้ใจม�กเนื่องจ�กไม่มี
ก�รร�ยง�นข่�วของส่ือมวลชนและประช�ชนข�ดคว�มตระหนักในส่ิงที่เข�บอกว่�
เป็น “ภ�วะวิกฤตท�งด้�นส�ธ�รณสุขที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่มีใครเคยได้ยินม�ก่อน” หลัง
จ�กท่ีน�ยซอว์เยอรไ์ดร้บัทร�บข้อมลูต่�ง ๆ  โครงก�ร “คว�มต�ยบนทอ้งถนน (Road 
Kill)” ของศูนย์ก�รร�ยง�นข่�วฯ พูลิตเซอร์ก็เกิดขึ้น 

ศูนย์พูลิตเซอร์เป็นหน่วยง�นที่มีศักยภ�พในก�รร�ยง�นข่�วโดยตรงเกี่ยวกับคว�ม
ปลอดภัยบนทอ้งถนนจ�กสถ�นทีต่�่ง ๆ  เกอืบทกุมมุโลก โดยผ�่นเครอืข�่ยผูส่ื้อข่�ว
ม�กกว่� 300 คนที่ทำ�ง�นอยู่ในทวีปแอฟริก�, อเมริก�, เอเชียและยุโรป

คุณลักษณะหลักของโครงก�รก็คือ แผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟที่น่�สนใจ 
ซึ่งสร้�งข้ึนจ�กข้อมูลของร�ยง�นสถ�นะคว�มปลอดภัยท�งถนนระดับโลกของ
องคก์�รอน�มยัโลก (2013) และเครือ่งมอืโอเพนซอรซ์ ซึง่เปน็โปรแกรมทีเ่ปดิโอก�ส
ให้ผู้ใช้ส�ม�รถแก้ไข ดัดแปลงและพัฒน�โปรแกรมต่อไปได้ต�มที่ต้องก�ร แผนที่
ดงักล่�วไดร้วมขอ้มลูเกีย่วกับอตัร�ก�รต�ยจ�กก�รจร�จรบนทอ้งถนนซึง่ไดร้บัจ�ก
นกัข่�วของศนูย์ร�ยง�นข�่วพูลติเซอรท์ัว่โลก ก�รทอ่งโปรแกรมแบบเสมอืนจรงิชว่ย
ให้เข้�ใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยบนท้องถนนผ่�นก�รบรรย�ย นอกจ�ก
นั้นผู้ใช้โปรแกรมยังส�ม�รถเลือกเฉพ�ะภูมิภ�ค หรือหัวข้อเรื่องที่ตนเองสนใจเป็น
พิเศษได้อีกด้วย

แผนที่ดังกล่�วเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดก�รส่ือส�รมวลชนในเชิงลึกในเรื่องคว�ม
ปลอดภัยบนท้องถนน อีกทั้งส�ม�รถใช้ประโยชน์และ “ส�ม�รถปรับแต่งได้” เพื่อ
เป็นช่องท�งในก�รมีส่วนร่วมและก�รร�ยง�นเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยบนท้องถนน 
แผนที่นี้ติดตั้งได้ง่�ย และเมื่อโครงก�รนี้ได้รับก�รเปิดตัวในเดือนสิงห�คมปี 2013 
สื่อต่�ง ๆ  ที่สนใจก็ได้รับเชิญให้นำ�แผนที่นี้ไปติดตั้งเพื่อใช้ประโยชน์บนเว็บไซต์ของ
ตนเองโดยไมเ่สยีค�่ใชจ้�่ย ผูอ้�่นแต่ละคนต่�งก็ไดร้บัเชญิใหน้ำ�แผนทีน่ี้ไปติดตัง้ลง
บนบล็อกหรือเว็บไซต์ของตนเองด้วย

ผลตอบรับจนถึงปัจจุบันเป็นที่น่�พอใจอย่�งยิ่ง เจ้�ของบล็อกร้อยกว่�ร�ย และสื่อที่
เปน็กระแสหลักต�่ง ๆ  ไดน้ำ�แผนที่ไปตดิต้ังเพ่ือใชป้ระโยชน ์ซึง่รวมถงึ วอชงิตันโพสต ์
ชิค�โกตริบูน กิซโมโด เดอะค�ร์คอนเน็คชั่น เดอะเดลี่ดิชส์ เอลเปส์ ดิสคอฟเวอรี่  
ฟ�สต์คอมป�นี เอบีซี ไวซ์ พีบีเอสและวิสชั่วรี่
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“โครงการต่าง ๆ เหล ่าน้ี ได ้แสดงให ้ เห็นถึงศักยภาพของสื่อสารมวลชนว่า
สามารถที่จะมีวิวัฒนาการของการรายงานข่าวไปไกลย่ิงกว ่ามาตรฐานการ
รายงานทั่วไป”

นบัต้ังแต่ก�รเปดิตวัในเดอืนสิงห�คมป ี2013 เปน็ตน้ม� แผนทีด่งักล่�วมผีูเ้ข้�ชมกว่�
หนึ่งล้�นคน หล�ยคนได้ทวีตและโพสต์ถึงสิ่งที่ได้รับจ�กแผนที่ โครงก�รได้รับก�ร
ดแูลใหท้นัต่อสถ�นก�รณอ์ยู่เสมอโดยก�รเพ่ิมข�่วใหมอ่ย�่งนอ้ยหนึง่หรอืสองเรือ่งใน
แต่ละเดือนและนำ�เสนอใหน้�่สนใจบนเว็บไซต์ ร�ยง�นข�่วในประเทศประม�ณเกอืบ 
30 เรือ่งไดม้�จ�กผูร้บัทนุจ�กศนูยก์�รร�ยง�นข�่วพูลิตเซอรท์ีท่ำ�ง�นในโครงก�รอืน่ๆ 
ในภูมิภ�คต่�งๆ ของโลก รวมทั้งก�รสนับสนุนเป็นอย่�งดีจ�กแหล่งข่�วภ�ยนอก

แม้โครงก�ร “คว�มต�ยบนท้องถนน” จะเป็นโครงก�รระดับโลก แต่รูปแบบของ
โครงก�รส�ม�รถทีจ่ะนำ�ไปประยุกต์กบัโครงก�รร�ยง�นข�่วเก่ียวกบัคว�มปลอดภัย
บนทอ้งถนนในระดบัภูมภิ�คและระดบัช�ติไดอ้ย่�งง่�ยด�ย ดงัเชน่เว็บไซต์ Visual.ly 
ที่กล่�วว่� “โครงก�รต่�ง ๆ เหล่�นี้ได้แสดงให้เห็นถึงก�รที่สื่อส�รมวลชนส�ม�รถ
ที่จะมีวิวัฒน�ก�รของก�รร�ยง�นข่�วไปไกลย่ิงกว่�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นทั่วไป 
เนือ่งจ�กอนิเทอรเ์นต็ไดเ้ปดิประตูไปสู่ผูร้บัส�รทัว่โลก และเมือ่สัดส่วนของผูร้บัส�ร
เปล่ียนแปลงไป ระดบัของร�ยง�นข�่วกเ็ปล่ียนแปลงต�มไปดว้ย โครงก�รเชน่นีต้อ้ง
อ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กคนเป็นจำ�นวนม�กจ�กหล�กหล�ยองค์กร ซึ่งจะนำ�คุณค่�ม�
ให้กับทุกคนในท้�ยที่สุด”
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04
รถชนกันบนท้องถนน 

ไม่ใช่	“อุบัติเหตุ”
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ในคูม่อืฉบบันี ้ก�รร�ยง�นข�่วเรือ่งคว�มปลอดภัยบน

ท้องถนนจะมีมุมมองที่แตกต่�งกันส�มด้�น ซึ่งได้แก่ 

ผลกระทบตอ่ส�ธ�รณสุข ผลกระทบต่อผูใ้ชถ้นน และ

กฎหม�ยเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยท�งถนนส�ม�รถลด

ก�รบ�ดเจ็บและก�รสูญเสียชีวิตได้อย่�งไร โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยสร้�งกรอบสำ�หรับก�รร�ยง�น

ข�่ว นำ�เสนอแงม่มุของข�่ว และชว่ยใหเ้หน็ถึงตัวอย่�ง

จ�กสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อที่ออกอ�ก�ศอื่น ๆ 

ผลกระทบจ�กรถชนกันบนท้องถนนที่มีต่อ 

ภ�คส�ธ�รณสุขได้รับก�รพิจ�รณ�บ่อยครั้งเพียงใด? 

ก�รสูญเสียชวีติจ�กก�รจร�จรบนทอ้งถนนโดยเฉพ�ะ

อย่�งย่ิงในประเทศทีก่ำ�ลังพัฒน�ถกูเมนิเฉยร�วกบัว่�

เปน็ผลพวงทีห่ลกีเล่ียงไมไ่ดข้องคว�มเจรญิเติบโตท�ง

เศรษฐกิจและก�รเปลี่ยนม�ใช้รถยนต์อย่�งรวดเร็ว

ของผู้คนจำ�นวนม�ก ดูเหมือนคนทั่วไปมักจะคิดกันว่� 

อะไรที่เกิดข้ึนบนท้องถนนเป็นเรื่องของผู้ที่มีหน้�ที ่

รับผิดชอบในก�รจัดก�รเกี่ยวกับโครงสร้�งพ้ืนฐ�น

และก�รขนส่ง โดยอ�จจะลืมไปว่�ระบบก�รขนส่ง 

ที่มีก�รว�งแผนและก�รจัดก�รที่ไม่ดีส�ม�รถก่อให้

เกิดผลกระทบในหล�ยภ�คส่วนของสังคม โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งในด้�นส�ธ�รณสุข

ถ้�คุณมีโอก�สที่จะเขียนข่�วเกี่ยวกับรถชนกันอย่�ง

รุนแรง ขอให้พิจ�รณ�ประเด็นดังต่อไปนี้:

➔	 รถชนกันบนท้องถนนเป็นส�เหตุสำ�คัญของ

ก�รเสียชีวิต

➔	 ก�รบ�ดเจบ็จ�กก�รใชร้ถใชถ้นนสร�้งภ�ระที ่

หนักอึ้งต่อระบบส�ธ�รณสุขที่ภ�ระล้นมือ

อยู่แล้ว

➔	 รถชนกันบนท้องถนนส่งผลกระทบต่อ

คุณภ�พชีวิต

ในหน้�ต่อๆไป ผู้สื่อข่�วจะได้พบกับแนวคิดที่สำ�คัญ

บ�งอย่�งในก�รนำ�เสนอแต่ละแง่มุมของข่�ว รวม

ทั้งลิงค์ตัวอย่�งข่�วคว�มปลอดภัยบนท้องถนนที่

เกี่ยวข้องจ�กนักข่�วทั่วโลก ซึ่งส�ม�รถเข้�ถึงได้ใน

คู่มือเวอร์ชั่นออนไลน์
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     รถชนกันบนถนนเป็นหนึ่งในสาเหตุ
การเสียชีวิตที่โหดร้ายที่สุดของโลกยุคใหม่

“เป ็นโอกาสให ้สื่อน�าเสนอเกี่ยวกับป ัญหา 
ที่ รุนแรงน้ี ด ้วยวิธี ใหม ่ ๆ ท่ี ไม ่ ยึดติดอยู ่กับ
แง ่ มุมของอุบัติ เหตุที่น�าไปสู ่การสูญเสียชีวิต
แต่ เพียงอย่างเดียว”

ในแต่ละปี มีคนประม�ณ 1.24 ล้�นคนต้องเสียชีวิต
จ�กรถชนกนับนทอ้งถนน ซึง่คดิเปน็จำ�นวนถึงม�กกว่� 
3,400 คนต่อวัน ก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รจร�จรบนท้อง
ถนนในภ�พรวมระดับโลกเปน็ส�เหตอุนัดบัเก�้ของก�ร
เสียชีวิต นำ�หน้�โรคม�ล�เรียและโรคเบ�หว�น และ
ต�มหลังก�รติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เพียงเล็กน้อย และ
เป็นส�เหตุสำ�คัญของก�รเสียชีวิตในกลุ่มคนวัยหนุ่ม
ส�วอ�ยุ 15-29 ปีทั่วโลก ซึ่งหม�ยคว�มว่�ก�รเสีย
ชวิีตและก�รบ�ดเจบ็จ�กก�รจร�จรบนทอ้งถนน ไดล้ด
จำ�นวนของภ�คแรงง�นที่มีค่�ไป จำ�นวนครึ่งหนึ่งของ
ผู้ท่ีเสียชีวิตบนท้องถนนทั่วโลกเป็นสิ่งที่นักวิเคร�ะห์
คว�มปลอดภัยบนท้องถนนเรยีกว่� “ผูใ้ชถ้นนทีม่คีว�ม
เสี่ยง” ซึ่งได้แก่ คนเดินถนน นักปั่นจักรย�นและนักขี่
จักรย�นยนต์ หรือมอเตอร์ไซต์

กรอบของข่�วคว�มปลอดภัยบนท้องถนนควรอยู่ใน
บริบทที่จะช่วยเน้นให้เห็นถึงประเด็นของสถ�นก�รณ์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภ�พเชน่เดยีวกบัเรือ่งทีเ่กีย่วกบัภ�วะ
วิกฤตด้�นส�ธ�รณสุขโดยทั่วไป ส่ิงสำ�คัญก็คือต้อง
ถ�มคำ�ถ�มที่เหม�ะสม เช่น ใครได้รับผลกระทบ? 
เกิดขึ้นในวงกว้�งเพียงใด? ส�ม�รถแก้ไขได้อย่�งไร? 
ซึง่ก�รเขยีนข�่วประเภทนีจ้ำ�เปน็อย่�งยิง่ทีต้่องใชส้ถติิ
และข้อมูลที่ดี

ห�กรฐับ�ลระดบัทอ้งถิน่หรอืระดบัช�ติไดน้ำ�ม�ตรก�ร
ด้�นคว�มปลอดภัยใหม่ ๆ ม�ใช้ ผู้สื่อข่�วอ�จใช้
โอก�สนี้ร�ยง�นข่�วเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภ�พ
ของประช�ชน ดังเช่นเร่ืองร�วตัวอย่�งจ�กประเทศ
ออสเตรเลีย แต่ถ้�ผู้สื่อข่�วกำ�ลังร�ยง�นข่�วจ�ก
ประเทศที่ประช�ชนเพ่ิงเริ่มตระหนักถึงปัญห� และ 
ยังไม่มีก�รอภิปร�ยอย่�งจริงจังในระดับประเทศ  
ก�รเขียนข่�วอ�จจะเน้นเรื่องกลยุทธ์ที่ประสบ 
คว�มสำ�เรจ็และมกี�รนำ�ไปใชใ้นประเทศอืน่ ๆ  ทีเ่ผชญิ

ปัญห�แบบเดียวกัน ม�ตรก�รคว�มปลอดภัยบนท้อง
ถนนทีม่ปีระสิทธิผลขึน้อยู่กบับรบิทของแตล่ะประเทศ 
แต่คำ�ตอบสำ�หรับบ�งปัญห�ซึ่งผู้ส่ือข�่วหยิบยกขึ้นม�
นั้นอ�จได้รับก�รแก้ไขในประเทศอื่นแล้ว วิธีนี้อ�จมี
ประโยชน์ในก�รกำ�หนดกรอบของข่�วที่จะเขียน รวม
ทั้งนำ�เสนอวิธีก�รแก้ปัญห�ที่เหม�ะสมสำ�หรับผู้มี
อำ�น�จในก�รตัดสินใจ

โดยสรปุแล้ว เนือ้ห�ของก�รวิจยัและข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง
กับคว�มปลอดภัยบนท้องถนนและสุขภ�พของ
ประช�ชนนั้นมีอยู่ม�กม�ยและส�ม�รถเข้�ถึงได้ วิธี
ก�รที่จะลดก�รบ�ดเจ็บและเสียชีวิตจ�กก�รจร�จร
บนท้องถนนเป็นสิ่งที่ทุกคนทร�บกันเป็นอย่�งดี และ
หล�ยประเทศก็ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รจัดก�ร
กับเรื่องเหล่�นี้ ซึ่งแตกต่�งจ�กภ�วะวิกฤตท�งด้�น
ส�ธ�รณสุขบ�งอย่�งทียั่งไมม่วีคัซนีปอ้งกนัหรอืวิธีก�ร
รักษ� ก�รนำ�เสนอผลสรุปหรือข้อมูลดังเช่นตัวอย่�ง
ในกรอบข้�งล่�งนี้ ช่วยให้ส่ือทำ�ให้ปัญห�ที่รุนแรงนี้
เป็นที่น่�สนใจด้วยวิธีใหม่ ๆ ที่ไม่ยึดติดอยู่กับแง่มุม
ของอุบัติเหตุที่นำ�ไปสู่ก�รสูญเสียชีวิตเพียงอย่�งเดียว 

ตัวอย่างของข่าวที่เกี่ยวข้อง
 ➔ The world’s 10 leading causes of death, CNBC

➔ Why are roads one of the world’s biggest killers?,  
The Guardian, podcast

➔ Youth dying on roads put traffic cops on alert mode,  
Bangalore Mirror 

➔ Tougher laws for young drivers, The Australian

➔ Bangalore learns Swedish lessons in urban planning,  
Times of India

➔ For walkers and cyclists, a Swedish road-planning 
strategy helps save lives, San Diego Free Press 

แ ง่ มุ ม ข อ ง ข่ า ว ท่ี  1 :  Story angle 1:
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แม้เหตุก�รณ์รถชนกันอย่�งรุนแรงจะกล�ยเป็น 
ข่�วพ�ดหัว แต่มีใครบ้�งที่คิดจะเขียนข่�วเกี่ยวกับคน
ทีร่อดชวิีตและกำ�ลงัใชช้วีติอย่�งเจบ็ปวดไปอกีย�วน�น 
รวมทัง้ตอ้งปรบัปรงุบ�้นใหเ้หม�ะสมกบัสภ�พร่�งก�ย
ทีเ่ปลีย่นไปของตนเอง หรอืพย�ย�มทีจ่ะห�จดุยืนใหม่
ในสังคม?

จำ�นวนผูเ้สียชวิีตเปน็เพียงแคย่อดของภูเข�น้ำ�แข็งของ
ต้นทุนมนุษย์และทรัพย�กรท�งสังคมที่สูญเสียไปกับ
เหตกุ�รณท์ีเ่กดิขึน้บนทอ้งถนน ได้มกี�รค�ดประม�ณ
ว่�ในแต่ละปีมีประช�ชนประม�ณ 20-50 ล้�นคนได้
รบับ�ดเจบ็จ�กเหตกุ�รณด์งักล�่ว ก�รร�ยง�นจำ�นวน
ผู้บ�ดเจ็บและเสียชีวิตมีแนวโน้มท่ีจะร�ยง�นต่ำ�กว่�
คว�มเป็นจริงม�ก ซึ่งทำ�ให้เป็นเรื่องย�กที่จะค�ด
ประม�ณภ�ระแฝงทีเ่กดิจ�กก�รบ�ดเจบ็จ�กก�รใชร้ถ
ใชถ้นนไดอ้ย�่งถกูตอ้ง ก�รค�ดประม�ณแบบอนรุกัษ์
นิยมก็คือถ้�มีผู้เสียชีวิตจ�กก�รใช้รถใช้ถนน 1 คน จะ
มีคนบ�ดเจ็บจำ�นวน 15 คนที่ต้องได้รับก�รรักษ�ใน
โรงพย�บ�ล และอีก 70 คนที่ได้รับบ�ดเจ็บเล็กน้อย

ก�รบ�ดเจบ็จ�กก�รจร�จรบนทอ้งถนนมกัจะทำ�ใหเ้กดิ
ก�รบ�ดเจ็บที่เส้นประส�ทไขสันหลัง ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของผู้ที่ตกเป็นเหย่ืออย่�งส้ินเชิง โดยทำ�ให้คน
เหล�่นีพิ้ก�รอย่�งถ�วร หรอืตอ้งเผชญิกบัปญัห�ต่�ง ๆ  
ม�กม�ย รวมทัง้อุปสรรคทีท่ำ�ใหไ้มส่�ม�รถเคลือ่นไหว
ร่�งก�ยได้ต�มปกติ และทัศนคติเชิงลบท่ีทำ�ให้คน
เหล่�นี้ต้องถูกแยกตัวออกจ�กก�รมีส่วนร่วมในสังคม

คนที่ได้รับบ�ดเจ็บที่เส้นประส�ทไขสันหลังมีโอก�ส 2 
ถึง 5 เท่�ที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และมีอัตร�ก�ร
เข้�โรงเรยีนและก�รมส่ีวนรว่มท�งเศรษฐกิจต่ำ�กว่�คน
ที่ไมไ่ด้รบับ�ดเจบ็ในลักษณะดงักล่�ว ก�รบ�ดเจบ็ของ
เส้นประส�ทไขสันหลังยังมีคว�มเกี่ยวเนื่องกับคว�ม
เส่ียงต่อก�รเจ็บป่วยที่จะต�มม�อีกม�กม�ย ซึ่งจะ
ทำ�ให้ร่�งก�ยทรุดโทรมอ่อนแอและอ�จเป็นอันตร�ย
ถึงชีวิต รวมทั้งต้องพึ่งพิงผู้ดูแลผู้ป่วย

ร�ยง�นทัศนะระหว่�งประเทศขององค์ก�รอน�มัย
โลกเกี่ยวกับก�รบ�ดเจ็บของเส้นประส�ทไขสันหลัง 
(WHO’s International perspectives on spinal cord  
injury)ได้แสดงให้เห็นว่� ในภูมิภ�คแอฟริก� ก�รบ�ดเจ็บ 
จ�กก�รจร�จรบนท้องถนนเป็นส�เหตุหลักของ 
ก�รบ�ดเจบ็ทีเ่ส้นประส�ทไขสันหลัง โดยคดิเปน็เกอืบ 
รัอยละ 70 ของผู้บ�ดเจ็บทั้งหมด สำ�หรับในภูมิภ�ค
อื่น ๆ  ภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบขององค์ก�รอน�มัยโลก 
ก�รบ�ดเจ็บของเส้นประส�ทไขสันหลังที่เกี่ยวเนื่อง 
กับก�รจร�จรบนท้องถนน คิดเป็นร้อยละ 40 ของ 
ก�รบ�ดเจ็บทั้งหมดจ�กเหตุดังกล่�วในภูมิภ�คเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และร้อยละ 55 ในภูมิภ�คแปซิฟิก
ตะวันตก แม้ว่�ก�รบ�ดเจ็บที่เส้นประส�ทไขสันหลัง
ส�ม�รถปอ้งกนัไดเ้ชน่เดยีวกบัก�รบ�ดเจบ็ทกุประเภท
ก็ต�ม

อีกวิธีหนึ่งในก�รนำ�เสนอก็คือ เล่�ผ่�นนักรณรงค์ที่
เคยประสบกับคว�มทุกข์ทรม�นจ�กก�รบ�ดเจ็บอัน
เนื่องม�จ�กก�รจร�จรบนท้องถนน ชีวิตของคนเหล่�
นีเ้ปน็แหลง่ขอ้มลูสำ�หรบัเรือ่งร�วทีน่�่สนใจและมพีลัง 
ที่ไมเ่พียงแตจ่ะจดุประก�ยคว�มสนใจตอ่ประเดน็ต�่งๆ 
ของคว�มปลอดภัยบนท้องถนน แต่ยังส�ม�รถสร้�ง
แรงบันด�ลใจให้กับคนอื่นที่กำ�ลังเผชิญกับคว�มโชค
ร้�ยเช่นเดียวกัน

เรือ่งร�วตัวอย่�งในกรอบแสดงใหเ้หน็ว�่ ก�รนำ�เสนอ
ข่�วของผู้สื่อข่�วส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รแก้ไขกระทบที่
เกิดจ�กเหตุก�รณ์รถชนกันบนท้องถนนที่มีต่อระบบ
ส�ธ�รณสุขได้

ตัวอย่างของข่าวที่เกี่ยวข้อง
➔ Kenya road crash victims, The Guardian 

➔ Zambia’s healthcare system in need of an MOT  
as road accidents increase, The Guardian

➔ Dubai crash victim warns of dangers of car 
modifications, The National

	 	 	 	 	การบาดเจ็บจากการจราจรบน 
ท้องถนนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม

จ�านวนผู ้ เสียชีวิต 
เป ็นเพียงแค ่ยอดของภู เขาน�้าแข็ง

 Story angle 2:
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ภ�พทีเ่กีย่วกบัเหตุก�รณร์ถชนกนับนทอ้งถนนทีเ่หน็กนั
เปน็ประจำ�มกัเปน็ฉ�กทีร่ถชนกนั สภ�พรถทีพั่งยับเยิน 
หรอืพลกิคว่ำ� กระจกแตกละเอยีด และข�้วของเครือ่ง
ใช้ส่วนตัวกระจัดกระจ�ยเกลื่อนอยู่บนพื้นถนน แต่อีก
ภ�พหนึ่งที่มีพลังอ�จเป็นภ�พห้องฉุกเฉินที่แออัดและ
เจ้�หน้�ที่พย�บ�ลที่ทำ�ง�นล้นมือ ก�รบ�ดเจ็บจ�ก
ก�รจร�จรบนท้องถนนได้ก่อให้เกิดภ�ระหนักอึ้งต่อ
ระบบสุขภ�พโดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในประเทศที่มีร�ยได้
ต่ำ�และป�นกล�ง ซึ่งมีจำ�นวนของผู้เคร�ะห์ร้�ยค่อน
ข้�งสูง และทรัพย�กรที่มีอยู่มักจะข�ดแคลนอยู่เสมอ

ลองพิจ�รณ�เขียนข่�วเกี่ยวกับผลของภ�วะตึงเครียด
ทีม่ต่ีอโครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นก�รรักษ�พย�บ�ลอนัเปน็
ผลม�จ�กเหตุรถชนกันบนท้องถนน ดังเช่นตัวอย่�ง
ด�้นล่�ง จำ�นวนเตยีงของโรงพย�บ�ลทีร่บัคนบ�ดเจบ็
บนถนนไว้รักษ�มีกี่เตียง เป็นระยะเวล�น�นเท่�ไหร่ 
และเหตุก�รณ์ที่ส�ม�รถป้องกันได้นี้ก่อให้เกิดคว�ม
เสียห�ยท�งเศรษฐกิจม�กน้อยเพียงเท่�ใด

ผู้ส่ือข่�วยังส�ม�รถเขียนเรื่องร�วเพ่ือเปรียบเทียบค่�
ใช้จ่�ยในก�รลดก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รจร�จรบนท้อง
ถนนกับค่�ใช้จ่�ยในก�รดูแลรักษ�ผู้ที่ได้รับบ�ดเจ็บ 
โดยชี้ให้เห็นว่� ค่�ใช้จ่�ยเพ่ือดูแลผู้บ�ดเจ็บจ�กก�ร
จร�จรบนท้องถนนเป็นก�รเบี่ยงเบนก�รใช้ทรัพย�กร
ท�งก�รแพทย์ที่มีจำ�กัด ซึ่งจำ�เป็นสำ�หรับก�รแก้ไข
ปัญห�สุขภ�พอื่นๆ ที่ป้องกันได้ย�กกว่�

จ�กเอกส�รขององค์ก�รอน�มัยโลกเรื่อง ร�ยง�น
เกี่ยวกับก�รป้องกันก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รจร�จรบน
ท้องถนนของโลก (Peden et al., 2004) พบว่�  
ในกลุ่มของประเทศที่มีร�ยได้ต่ำ�และป�นกล�ง  
ก�รบ�ดเจ็บที่เข้�รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ล 

ร้อยละ 30-86 เป็นผลม�จ�กก�รบ�ดเจ็บ
ที่เกิดจ�กก�รจร�จรบนท้องถนน จำ�นวนวัน 
ของก�รรกัษ�ในโรงพย�บ�ลโดยเฉลีย่ประม�ณ 20 วัน  
และในบ�งประเทศผู้ป่วยที่ได้รับบ�ดเจ็บจ�กก�ร
จร�จรบนท้องถนนมีสัดส่วนถึงร้อยละ 48 ของ 
จำ�นวนเตียงทั้งหมดในหอผู้ป่วยศัลยกรรม ตลอดจน
เป็นผู้ใช้ห้องผ่�ตัดและหน่วยดูแลผู้ป่วยภ�วะวิกฤต
บ่อยครั้งท่ีสุด และยังเพ่ิมภ�ระง�นให้แก่แผนก 
รังสีวิทย� ก�ยภ�พบำ�บัดและก�รฟ้ืนฟูสมรรถภ�พ 
ก�รวิเคร�ะห์ในลักษณะดังกล่�วส�ม�รถดำ�เนินก�ร
ได้ในระดับช�ติ หรือระดับท้องถิ่นโดยก�รตรวจสอบ
ข้อมูลที่เข้�ถึงได้ ซึ่งจัดทำ�โดยโรงพย�บ�ลท้องถิ่น 
หรอืกระทรวงส�ธ�รณสุข ซึง่เปน็หนว่ยง�นของรฐับ�ล  
ดังเช่น เรื่องร�วที่อยู่ในกรอบตัวอย่�ง

ตัวอย่างของข่าวที่เกี่ยวข้อง
➔ Traffic tragedies threaten to overwhelm  
Bangladesh’s emergency wards, The Guardian

➔ Road death, cancer and diabetes becoming Africa’s 
hidden epidemics, The Guardian

➔ Reinventing the wheel, The Economist

➔ Bangladesh’s road accidents take a heavy tool 
on poor – and on economy, The Guardian 

➔ Cold ones and cars do not mix in Cape Town,  

The Pulitzer Center

	 	 	 	 	จำ	นวนผู้บาดเจ็บอันเนื่องมาจากการ
จราจรบนท้องถนนเพิ่มภาระอันหนักอึ้งให้กับ 
ระบบสาธารณสุข

 Story angle 3:

แต่อีกภาพหนึ่งที่ มีพลังอาจเป ็นภาพ
ห้องฉุกเฉินที่แออัดและ
เจ ้าหน้าที่พยาบาลที่ท�างานล้นมือ
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1. ก�รเปรียบเทียบกับโรคอื่น ๆ: คนที่เสียชีวิตจ�ก
เหตุรถชนกันบนท้องถนนมีจำ�นวนเท�่ใด จำ�นวน
ผูเ้สียชวิีตดังกล่�วเมือ่นำ�ไปเปรียบเทยีบกบัจำ�นวน
ผู้เสียชีวิตจ�กก�รติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ม�ล�เรีย 
หรือวัณโรคเป็นอย่�งไร และกับโรคติดเชื้อ 
อื่น ๆ อย่�งเช่นโรคไข้เลือดออกเป็นอย่�งไร 
จำ�นวนงบประม�ณที่ใชใ้นก�รปอ้งกนัก�รเสยีชวิีต
จ�กก�รจร�จรบนทอ้งถนนเปรยีบเทยีบกับจำ�นวน
งบประม�ณที่ใช้สำ�หรับโรคอื่น ๆ เป็นอย่�งไร

2.  เหย่ือผู้เคร�ะห์ร้�ยส่วนใหญ่เป็นใคร เป็นคนวัย
หนุ่มส�วหรือไม่ เป็นผู้ช�ยหรือผู้หญิง เป็นคนที่
อยู่บนย�นพ�หนะสองล้อหรือไม่ เป็นคนที่ไม่ได้
ใช้เข็มขัดนิรภัยหรือหมวกกันน็อกใช่หรือไม่

3.  ก�รดูแลรักษ�หลังเหตุก�รณ์รถชนกันและก�ร
บริก�รของหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน: มีก�รให้บริก�ร
ของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินหรือไม่ และส�ม�รถโทร
เรียกรถพย�บ�ลฉุกเฉินได้หรือไม่ และเสียค่�ใช้
จ่�ยเท่�ใด และใครส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รนี้ได้ 
“ชั่วโมงแห่งโอก�ส” หม�ยถึงอะไร

ข้อคิดเพิ่มเติมสำ	หรับการเขียน 
เรื่องราวด้วยมุมมองด้านสาธารณสุขมากขึ้น	
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ทฤษฎีของการเปล่ียนแปลงน้ียังไม ่ เพียงพอส�าหรับผู ้สื่อข ่าว 
ที่จะท�าหน้าท่ีเพียงแค ่รายงานว ่ามีอะไรที่ ไม ่ถูกต ้องเกิดขึ้น และได  ้
แต่หวังให ้สังคมมีกฎระเบียบที่ดี ข้ึน หรือมีการก�ากับดูแลท่ีเหมาะสม

สื่อสารมวลชนเพื่อการแก้ปัญหา
เรือ่งร�วต�่ง ๆ  ในคูม่อืฉบบันี้ไดเ้นน้ใหเ้หน็ว่�คว�มปลอดภัยบนทอ้งถนนเปน็ปญัห�ทีม่กี�ร
ตอบสนองอย่�งมีประสิทธิผล ดังนั้น ก�รสื่อส�รมวลชนที่มุ่งเน้นก�รแก้ปัญห�จึงส�ม�รถ
นำ�ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในก�รเขียนข่�วเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยบน 

ท้องถนน หนึ่งในผู้บุกเบิกเรื่องนี้ คือ เครือข่�ยสื่อส�รมวลชนที่มุ่งเน้นก�รแก้ปัญห� 
(Solutions Journalism Network- www.solutionsjournalism.org) ซึง่เปน็องคก์ร
ที่มีสำ�นักง�นอยู่ในนครนิวยอร์ก ที่สนับสนุนผู้สื่อข่�วในก�รเขียนเรื่องร�วเกี่ยวกับ
ก�รแก้ปัญห�สังคมได้อย่�งน่�สนใจ 

ในฐ�นะท่ีเป็นผู้ร่วมก่อต้ังเครือข่�ยดังกล่�ว ทีน่� โรเซนเบิร์กได้อธิบ�ยว่�  
ก�รส่ือส�รมวลชนเพ่ือก�รแก้ปัญห�ท่ีแท้จริงน้ันไม่ใช่เร่ืองของก�รพูดสนับสนุน  
ไม่ได้เป็นส่ิงไร้ส�ระ หรือเป็นก�รประช�สัมพันธ์ หรือเป็นก�รส่ือส�รมวลชน 
ท่ีทำ�ให้รู้สึกดี แต่เป็นก�รร�ยง�นข่�วท่ีน่�สนใจและถูกต้องแม่นยำ� ท่ีมีก�รค้นห�

ต้นตอของปัญห�และครอบคลุมก�รแก้ปัญห�ท่ีทำ�ได้จริง เพร�ะว่�เป็นเร่ืองท่ีกำ�ลังเกิดข้ึนจริง

หลักก�รในทฤษฎีก�รเปลีย่นแปลง ซึง่เปน็ทฤษฎีสำ�คญัในส�ข�ก�รสือ่ส�รมวลชน คอืก�ร
ชี้ให้เห็นปัญห�สังคมจะช่วยกระตุ้นให้เกิดก�รปฏิรูปได้ ผู้สื่อข่�วจะทำ�หน้�ที่เป็น “คนเป่�
นกหวีด (whistle-blowers)” หรือคนที่ออกม�ร้องเรียน และเปิดเผยสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่มี
บทบ�ทนอ้ยม�กทีจ่ะทำ�อะไรไดน้อกเหนอืจ�กนัน้ อย่�งไรก็ต�ม ทฤษฎขีองก�รเปล่ียนแปลง
นี้ยังไม่เพียงพอสำ�หรับผู้สื่อข่�วที่จะทำ�หน้�ที่เพียงแค่ร�ยง�นว่� มีอะไรที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้น
และได้แต่หวังให้สังคมมีกฎระเบียบที่ดีขึ้น หรือมีก�รกำ�กับดูแลที่เหม�ะสม ปัญห�ต่�ง ๆ 
ของโลกใบนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนม�กและเปล่ียนแปลงอย่�งรวดเร็ว ประช�ชนจะต้องเรียน
รู้ตัวอย่�งของก�รแก้ปัญห�ที่เชื่อถือได้ เพื่อจะได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในก�รทำ�ง�นที่มีพลัง มี
วิสัยทัศน์และส�ม�รถสร้�งสรรค์สังคมให้ดีขึ้นได้ ในบริบทนี้ สื่อส�รมวลชนจะต้องเพ่ิม
บทบ�ทจ�กที่มีอยู่เดิม และเน้นให้เห็นถึงก�รตอบสนองที่ปรับให้เข้�กับปัญห�สังคมที่มี
ม�ช้�น�น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เครือข่�ยสื่อส�รมวลชนเพื่อก�รแก้ปัญห�ได้จัดพิมพ์ชุดคู่มือจำ�นวน 48 หน้�
เพ่ือแจกใหแ้กผู่ส่ื้อข่�ว ซึง่จะนำ�ท�งใหผู้ส้ือ่ข�่วทร�บถงึขัน้ตอนก�รฝกึใชก้�รสือ่ส�รมวลชน
เพ่ือก�รแก้ปัญห� โดยเริ่มจ�กก�รค้นห�วิธีก�รแก้ไขที่ควรค่�แก่ก�รเขียนข่�วจนถึงก�ร
ดงึดดูคว�มสนใจของผูร้บัส�รจนกระทัง่ส�ม�รถนำ�เสนอเรือ่งร�วหนึง่ ๆ  ไดส้ำ�เรจ็ ชดุคูม่อื
นีส้�ม�รถห�อ่�นได้ในเว็บไซต์ www.solutionsjournalism.org ซึง่มตัีวอย�่งทีน่�่สนใจเกีย่ว
กับคว�มปลอดภัยบนท้องถนนจ�กหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทม์ส เรื่อง เดอ บล�ซิโอ  
เดินต�มสวีเดนเพ่ือแก้ไขปัญห�คว�มปลอดภัยบนท้องถนน (De Blasio looks towards 
Sweden for road safety)
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ความปลอดภัยบนท้อง
ถนนและผู้ใช้ถนน

05
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ความเสี่ยงบนท้องถนนส่วนใหญ่ขึ้นอยู ่กับ
สิ่ง ท่ีคุณท�าและขึ้นอยู ่กับว ่าคุณเป ็นใคร

เร�มักจะได้อ่�นเร่ืองร�วของบุคคลที่เสียชีวิตหรือได้

รับบ�ดเจ็บจ�กอุบัติเหตุรถชนกันบนท้องถนน แต่ไม่

ค่อยได้อ่�นว่�ปัญห�ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้คนทุก

ชนชั้นได้อย่�งไร คว�มเส่ียงบนท้องถนนส่วนใหญ่ข้ึน

อยูก่บัสิง่ทีค่ณุทำ�และขึน้อยูกั่บว่�คณุเปน็ใคร ห�กคณุ

อ�ศยัอยู่ในประเทศทีม่รี�ยไดต่้ำ� ถ�้คณุขบัรถมอเตอร์

ไซด์ หรือถ้�คุณอ�ยุระหว่�ง 15-29 ปี โอก�สที่คุณจะ

ได้รับบ�ดเจ็บจ�กก�รจร�จรบนท้องถนนจะมีม�กกว่�

คนกลุ่มอื่น ๆ นอกจ�กนี้ ก�รศึกษ�ต่�งๆ ได้แสดง

ให้เห็นว่�อุบัติเหตุรถชนกันได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับ

กลุ่มประช�กรทีย่�กจนและเปร�ะบ�งของสังคม ซึง่ไม ่

ส�ม�รถเทียบกันได้กับผลกระทบที่มีต่อประช�กร 

กลุ่มอื่น ๆ แม้แต่ในประเทศที่มีร�ยได้สูง เด็กย�กจน

ก็เป็นกลุ่มที่มีคว�มเสี่ยงสูงกว่�เด็กที่ม�จ�กครอบครัว

ท่ีมีฐ�นะดีกว่� และในประเทศที่มีร�ยได้ต่ำ� คนที่ม�

จ�กกลุ่มที่มีฐ�นะท�งเศรษฐสังคมต่ำ�ก็จะต้องเผชิญ

กับคว�มเสี่ยงม�กที่สุด

ถ้�ผู้ส่ือข่�วต้องก�รเขียนข่�วเกี่ยวกับคว�มปลอดภัย

บนท้องถนน โดยเน้นกลุ่มคนที่มีคว�มเสี่ยงแตกต่�ง

กันก็มหีล�ยวิธีทีจ่ะทำ�ได้ วิธีก�รเขียนข่�วแบบนีจ้ะชว่ย

ให้ผู้อ่�นเข้�ใจถึงปัจจัยเส่ียงที่ส�ม�รถเกิดข้ึนกับเข�

ได้ดียิ่งขึ้น และในเวล�เดียวกันก็ช่วยแนะนำ�ขั้นตอนที่

ส�ม�รถช่วยลดคว�มเสี่ยงของพวกเข� ก�รให้ผู้อ่�นมี

คว�มรู้ม�กขึ้นส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รลดก�รบ�ดเจ็บและ

ก�รเสียชีวิตจ�กก�รจร�จรบนท้องถนนได้

ในหน�้ตอ่ ๆ  ไปจะมเีนือ้ห�เกีย่วกบัแนวคดิทีส่ำ�คญับ�ง

อย่�งจ�กสองมมุมองทีเ่สนอม�ใหพิ้จ�รณ�สำ�หรบัก�ร

เขียนแบบเล่�เรื่อง รวมทั้งลิงค์ไปยังตัวอย่�งของเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับคว�มปลอดภัยบนท้องถนนที่เขียนโดย

ผู้ส่ือข่�วทั่วโลก ซึ่งส�ม�รถเข้�ถึงได้ในคู่มือเวอร์ชั่น

ออนไลน์
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	 	 	 	 	กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
จากการจราจรบนท้องถนนมากกว่า
 Story angle 1:

ข่�วที่เก�ะติดกับเร่ืองร�วเหล่�นี้มักจะเป็นเรื่องของ

ก�รศึกษ�วิจัย หรือข้อมูลท�งสถิติใหม่ ๆ ซึ่งส�ม�รถ

เปน็เรือ่งทีน่�่สนใจและมปีระโยชน ์ถ้�เนน้ไปทีป่ระเด็น

เฉพ�ะของปัญห�และแนะนำ�วิธีก�รแก้ไขปัญห�หรือ

ม�ตรก�ร ต่�ง ๆ ที่เป็นไปได้

ลองพิจ�รณ�ถึงปัญห�ที่เกิดข้ึนว่�ส่งผลกระทบ

อย่�งไรต่อคนบ�งกลุ่ม เช่น คนวัยหนุ่มส�ว คนขับ

และผู้โดยส�รที่อยู่บนรถจักรย�นยนต์ขน�ดเล็กซึ่ง

เป็นพ�หนะสัญจรที่สำ�คัญในประเทศท่ีกำ�ลังพัฒน�

หล�ยประเทศ หรือคนที่อ�ศัยอยู่ในพ้ืนที่เฉพ�ะท�ง

ภูมิศ�สตร์บ�งพื้นที่ เป็นต้น

สถิติต่�ง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่�โอก�สของก�รเสียชีวิต
ในเหตุก�รณ์รถชนกันบนท้องถนนขึ้นอยู่กับภูมิลำ�เน� 
อ�ยุหรือก�รไม่ได้สวมใส่หมวกกันน็อคของบุคคลนั้น 
ช่วยให้ผู้อ่�นเข้�ใจถึงปัญห� และยังจุดเริ่มในก�รบอก
เล่�เรื่องร�วส่วนบุคคลที่น่�สนใจอีกด้วย

นอกจ�กนี้ ยังมีอีกหล�ยเรื่องที่จะต้องเขียนเกี่ยวกับ
วิธีก�รที่เป็นรูปธรรมที่ส�ม�รถช่วยลดคว�มเส่ียงของ
คนบ�งกลุ่มโดยเฉพ�ะ เช่น ก�รสร้�งและบำ�รุงรักษ�
ท�งม�้ล�ยสำ�หรบัคนเดนิข�้มถนนทีม่องเหน็ไดช้ดัเจน
อยูเ่สมอ ก�รสร�้งสะพ�นลอยข�้มถนนสำ�หรับคนเดิน
เท้� หรอืเตือนใหห้ยดุใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในระหว�่งทีเ่ดนิ
บนถนนและให้คว�มสนใจกับถนนที่กำ�ลังเดิน เป็นต้น

เรื่องต่�ง ๆ ที่อยู่ในกรอบตัวอย่�งมีแง่มุมที่เกี่ยวกับ
มนุษย์ที่น่�สนใจ เพร�ะได้อธิบ�ยถึงลักษณะของ
แต่ละบุคคลที่มีคว�มเส่ียงบ�งประก�ร และให้คว�ม
สนใจเป็นพิเศษกับ “สิทธิในก�รเดิน คือ สิทธิในก�รมี 
สุขภ�พที่ดี (Right to walk is right to health)”  
(The Hindu) ซึ่งให้คว�มสำ�คัญกับคนเดินเท้�และ 
ก�รข�ดแคลนท�งเท้�ที่เหม�ะสมในอินเดีย โดย 
ผู้สื่อข่�วได้เชื่อมโยงผลประโยชน์ด้�นสุขภ�พ 
ของก�รเดินทั้งท�งตรงและท�งอ้อม

ตัวอย่างของข่าวที่เกี่ยวข้อง
➔ Traffic accidents are ‘biggest killer of young people 
worldwide’, report says, The Guardian

➔ South Africa’s lack of road safety forces children 
to run the gauntlet, The Guardian

➔ Right to walk is right to health, The Hindu
➔ Nine out of 10 parents move child out of booster seat 

too soon, study finds, The Washington Post 
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 Story angle 2:

องค์กรสนับสนุนมักจะทำ�หน้�ที่ในก�รชี้ให้เห็นถึง
ประเดน็ทีน่�่เปน็หว่งเกีย่วกบักลุ่มเป�้หม�ยทีเ่ก่ียวขอ้ง 
เช่น คนขับรถสูงอ�ยุ หรือผู้ขับขี่จักรย�นในเขตเมือง 
พันธมิตรขององค์กรเอกชนเพ่ือก�รพัฒน�เรื่องคว�ม
ปลอดภัยท�งถนนระดับโลก (www.roadsafetyngos.
org) นั้นมีสม�ชิก 140 องค์กรใน 90 ประเทศทั่วโลก 
องค์กรเหล่�นี้ส�ม�รถเป็นแหล่งข่�วที่มีค่�สำ�หรับนัก
ข�่วทัว่โลก กจิกรรมขององคก์รดงักล่�วเริม่ตัง้แตก่�ร
ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประสบเหตุและครอบครัว และ
เรียกร้องสิทธ์ิให้แก่ผู้ใช้ถนนไปจนถึงก�รส่งเสริมให้มี
ก�รรเิริม่ม�ตรก�รใหม ่ๆ  ด�้นคว�มปลอดภัย และเพ่ือ
เปน็ก�รเตรยีมคว�มพรอ้มในอน�คต สำ�หรับก�รเขยีน
เรือ่งร�วเกีย่วกบัคว�มปลอดภัยท�งถนน ผูส่ื้อข่�วควร
จะรู้จักองค์กรพัฒน�เอกชน หรือ เอ็นจีโอ ที่มีบทบ�ท
สำ�คญัในเรือ่งคว�มปลอดภัยบนท้องถนนทีอ่ยู่ในเมอืง
หรือประเทศของตนเอง รวมทั้งรู้ว่�ข้อมูลชนิดใดที่จะ
ได้จ�กองค์กรเหล่�นี้

นีค่อืตวัอย�่งของเรือ่งร�วทีเ่ร�กำ�ลังพูดถงึ ผูเ้ชีย่วช�ญ
ด้�นคว�มปลอดภัยบนท้องถนนโดยท่ัวไปยอมรับ
ว่�ก�รบังคับใช้กฎหม�ยเรื่องคว�มปลอดภัยบนท้อง
ถนนที่เข้มงวดขึ้นเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม แต่กลุ่มนักก�รเมืองมักจะทำ�เป็นมองไม่
เหน็ก�รฝ่�ฝนืกฎหม�ยทีป่ร�กฏใหเ้หน็เปน็ประจำ� ห�ก
พิจ�รณ�เรื่องก�รบังคับใช้กฎหม�ยที่เข้มงวด อย่�ง
เชน่ กฎหม�ยเรือ่งเขม็ขดันริภัยอ�จจะไมเ่ปน็ทีน่ยิมชม
ชอบในหมูผู่ข้บัขีร่ถยนต ์และอ�จทำ�ใหน้กัก�รเมอืงแพ้
ก�รเลือกตัง้ในครัง้ตอ่ไป แต่จรงิหรอืทีป่ระช�ชนจะไม่
เห็นด้วยกับก�รบังคับใช้กฎหม�ยเรื่องคว�มปลอดภัย
บนท้องถนนที่เข้มงวด?

องค์กรเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำ�ง�นเกี่ยวกับเรื่องคว�ม
ปลอดภัยบนท้องถนนในประเทศตุรกีได้ตัดสินใจที่จะ
ห�คำ�ตอบในเร่ืองนี ้โดยก�รสอบถ�มคว�มคดิเหน็จ�ก
ผู้ใช้ถนนโดยตรงถึงก�รเปล่ียนแปลงกฎหม�ยที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน และก�รขึ้นค่�ปรับให้สูงขึ้นสำ�หรับคนที่ไม่
ได้ค�ดเข็มขัดนิรภัย ผลที่ได้จ�กก�รสำ�รวจเป็นเรื่อง
ที่น่�ประหล�ดใจ เพร�ะว่� ร้อยละ 85 ของคนที่ตอบ
คำ�ถ�มใหก้�รสนบัสนนุก�รเพ่ิมบทลงโทษสำ�หรบัคนที่
ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย และเป็นไปต�มที่ใคร ๆ  ค�ดหวัง 
สื่อต่�ง ๆ ในตุรกีก็เริ่มทำ�ข่�วในเรื่องนี้ทันที

ตัวอย่างของข่าวที่เกี่ยวข้อง
➔ We are not afraid of dying, but of getting fined, Zaman

➔ Safety experts to pedestrians: Put the Smartphone down 
and pay attention, The Washington Post 

➔ China pushing child safety seats to reduce accident toll, 

Bloomberg News 

	 	 	 	 	กลุ่มผลประโยชน์และองค์กร
สนับสนุนต่าง	ๆ	ช่วยให้เห็นมุมมองใหม่ต่อปัญหา 
ที่เราคุ้นเคย

ผู ้สื่อข ่าวควรจะรู ้จักองค์กรพัฒนาเอกชน 
หรือ เอ็นจี โอท่ีมีบทบาทส�าคัญในเร่ือง
ความปลอดภัยบนท้องถนนที่อยู ่ ในเมือง
หรือประเทศของตนเอง
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ความปลอดภัย 
ทางถนนและกฎหมาย

06



45

ถ้�พูดถึงก�รเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเส่ียง ก�รออก

กฎหม�ยส�ม�รถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในก�ร

ลดก�รบ�ดเจ็บและเสียชีวิต สำ�หรับนักข่�วที่สนใจวิธี

ก�รแก้ปัญห�ต่�งๆ ก�รเขียนข่�วเกี่ยวกับเรื่องก�ร

ออกกฎหม�ยและก�รบังคับใช้กฎหม�ยก็เป็นวิธีก�ร

แก้ปัญห�อีกวิธีหนึ่ง

ห�กผู้สื่อข่�วตั้งใจที่จะขุดค้นลงไปอีกเพียงเล็กน้อยใน

แหล่งข�่วจำ�นวนม�กม�ยทีม่อียู่ เรือ่งร�วของก�รออก

กฎหม�ยเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยบนท้องถนนส�ม�รถ

เป็นโครงก�รด้�นส่ือส�รมวลชนที่น่�ต่ืนเต้นและ

ท้�ท�ย ท้ังยังเป็นบทคว�มที่เขียนออกม�ได้ทันเวล�

เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รอภิปร�ยและให้คว�มกระจ่�งในสิ่งที่

จะต้องไดร้บัก�รเปล่ียนแปลงว่�คอือะไร ทำ�ไมต้องทำ� 

และทำ�อย่�งไร เรื่องร�วคว�มปลอดภัยบนท้องถนนที่

มุ่งเน้นเรื่องก�รออกกฎหม�ยส�ม�รถ:

➔	 สะทอ้นและสนบัสนนุข้อเสนอ โดยก�รกระตุ้น 

ให้เกิดก�รอภิปร�ยและก�รมีส่วนร่วม 

ของประช�ชน;

➔	 ช่วยให้ผู้อ่�นและผู้ใช้ถนนติดต�มและเข้�ใจ

ก�รอภิปร�ยเกี่ยวกับก�รออกกฎหม�ย 

ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้คน; และ

➔	 สะทอ้นถงึข้อคดิเหน็ของคนที่ไมไ่ดร้บัโอก�ส

ในก�รอภิปร�ย เช่น ผู้สนับสนุนหรือผู้แทน

ของกลุ่มผู้ใช้ถนน

เร�พบตัวอย่�งที่ดีของเร่ืองร�วประเภทนี้ที่ส�ม�รถ

นำ�ไปสู่ก�รอภิปร�ยได้ในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศ

ที่อัตร�ก�รประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนในกลุ่มคน

ขับรถวัยรุ่นที่สูงอย่�งน่�ตกใจได้กล�ยเป็นส่วนหนึ่ง

ของก�รพูดคุยกันในระดับช�ติ ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผล

ม�จ�กก�รทำ�ง�นของส่ือต�่ง ๆ ในระหว่�งปี 2004 

และ 2008 ก�รนำ�ข้อกำ�หนดในก�รออกใบอนุญ�ต

ขับรถยนต์สำ�หรับคนขับรถมือใหม่ม�ใช้ได้กล�ยเป็น

หัวข้อสำ�คัญของก�รร�ยง�นข่�ว และกระตุ้นให้เกิด

ก�รนำ�เสนอข�่วหล�ยรอ้ยชิน้ทัง้ทีเ่หน็ดว้ยและคัดค้�น

ในแต่ละม�ตรก�รที่นำ�เสนอ

เรื่องร�วที่เกี่ยวกับเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนน

เป็นโอก�สในก�รห�รือเก่ียวกับกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

ได้เกือบทั้งส้ิน แต่ในขณะเดียวกัน จะต้องจำ�ไว้ว่�

เป้�หม�ยของเรื่องนี้ส�ม�รถปรับเปลี่ยนได้ตลอด

เวล� เนื่องจ�กบทบัญญัติของกฎหม�ยและกลยุทธ์

ในก�รบังคับใช้กฎหม�ย รวมทั้งเทคโนโลยีด้�นคว�ม

ปลอดภัยมกี�รเปลีย่นแปลงและมวีวัิฒน�ก�รอยู่เสมอ 

ตวัอย�่งเชน่ เมือ่ไมก่ีป่ทีีผ่�่นม� เรือ่งร�วทีน่�่สนใจของ

เหตุรถชนกันอย่�งรนุแรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รดืม่แล้วขบั

นัน้ โดยทัว่ไปแล้วควรจะไดม้กี�รกล�่วถงึปรมิ�ณคว�ม

เข้มข้นของแอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดสูงสุดทีก่ฎหม�ย

อนญุ�ต และกลยทุธ์ในก�รบงัคบัใชก้ฎหม�ยทีร่ฐับ�ล

นำ�ม�ใช้ แต่ในทุกวันนี้ เรื่องร�วในหัวข้อเดียวกันอ�จ

มีก�รอ้�งอิงเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เช่น ก�รติดตั้ง

อปุกรณท์ีค่วบคมุก�รติดเครือ่งยนตห์รือสต�ร์ทรถยนต ์

(ignition interlocks) ซึ่งผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องเป่�ลม

ห�ยใจเข้�ไปในอุปกรณ์ดังกล่�ว ซึ่งทำ�หน้�ที่คล้�ย

กับเคร่ืองวัดปริม�ณแอลกอฮอล์จ�กลมห�ยใจ ถ้�

ปริม�ณคว�มเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด

สูงกว่�ที่กำ�หนดไว้ รถยนต์ก็จะไม่ส�ม�รถสต�ร์ทได้ 

ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่�วกำ�ลังกล�ยเป็นข้อกำ�หนดม�กย่ิง

ขึ้นโดยกฎหม�ย

เรื่องร�วต่�ง ๆ ก่อให้เกิดโอก�สในก�รสำ�รวจในเชิง

ลึก หรอืก�รนำ�เสนอข�่วจร�จรหรอืคว�มปลอดภัยบน

ท้องถนน ในหน้�ต่อๆ ไป ประกอบไปด้วยคำ�แนะนำ�

บ�งประก�รสำ�หรับก�รนำ�ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหม�ย

จร�จรม�ใช้ในก�รเขียนข่�ว ลิงค์ตัวอย่�งของเรื่องที่

เกีย่วขอ้งกบัคว�มปลอดภัยบนทอ้งถนนทีเ่ขียนโดยนกั

ข�่วทัว่โลกซึง่ส�ม�รถเข�้ถงึไดใ้นคูม่อืเวอรช์ัน่ออนไลน์
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ลองจินตน�ก�รดูว่� คุณกำ�ลังเขียนข่�วเกี่ยวกับ
เหตุก�รณ์รถชนกนับนท้องถนน โดยมคีนเสียชวิีตอย่�ง
น้อยหนึ่งคน ในขณะที่พย�ย�มจะเข้�ใจเหตุก�รณ์ท่ี
เกิดข้ึนคุณได้มีโอก�สสืบค้นข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งพิจ�รณ�ถึงประสิทธิภ�พและวิธีก�รที่จะ
ปรับปรุงกฎหม�ยดังกล่�วให้ดีขึ้น ยกตัวอย่�งเช่น ใน
บร�ซลิเดก็อ�ยุ 3 ขวบทีโ่ดยส�รไปกบัรถแทก็ซีต้่องเสีย
ชวิีตเพร�ะไมไ่ดน้ัง่อยู่ในเบ�ะนัง่สำ�หรบัเดก็ ในขณะที่
ได้มีก�รให้ข้อมูลเรื่องก�รสูญเสียชีวิตที่น่�เศร้�ต�ม
สมควรแล้ว ข่�วอีกหล�ยเรื่องยังตั้งคำ�ถ�มว่� ทำ�ไม
กฎหม�ยของบร�ซลิจงึละเว้นใหร้ถแทก็ซี่ไมต้่องมเีบ�ะ
ที่นั่งสำ�หรับเด็ก แต่น่�เสียด�ยที่ไม่มีร�ยง�นข่�วใด ๆ  
ทำ�ก�รสำ�รวจว่�ม�ตรก�รนี้มีก�รบังคับใช้ในประเทศ
อื่น ๆ ได้อย่�งไร 

ตัวอย่�งอีกเรื่องหนึ่งม�จ�กประเทศอินเดีย โดยใน
เดือนมิถุน�ยน 2014 ข้�ร�ชก�รระดับสูงคนหนึ่งได้
เสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุรถชนกัน ซึ่งก็คือ น�ยโกปิน�ท 
มุนดิ (Gopinath Munde) รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง
ก�รพัฒน�ชนบท เข�นั่งอยู่ในเบ�ะด้�นหลังรถยนต์
ของตนเองและไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัย ก�รพ�ดหัวข่�ว 
โศกน�ฏกรรมในครั้งนี้ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเรื่องที่  
น�ยมุนดิไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยม�กกว่�ก�รเป็นบุคคล
ส�ธ�รณะของเข�หรือร�ยละเอียดอ่ืน ๆ เกี่ยวกับ
อบุตัเิหต ุร�ยง�นข�่วบ�งเรือ่งไดใ้ชโ้อก�สนี ้ตัง้คำ�ถ�ม
ว่� ทำ�ไมเข็มขัดนิรภัยสำ�หรับที่นั่งด้�นหลังจึงไม่มีก�ร
บงัคบัใชต้�มพระร�ชบญัญติัย�นยนต์ของอนิเดยี และ
ทำ�ไมก�รบังคับใช้กฎหม�ยในประเทศโดยทั่วไปจึงไม่
เข้มงวด ดังเรื่องร�วที่อยู่ในกรอบตัวอย่�ง

ตัวอย่างของข่าวที่เกี่ยวข้อง

➔ Children’s safety lacks monitoring, O Dia Rio  
(Portuguese)

➔ Seatbelt could-have-saved Gopinath Munde, DNA
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เร่ืองราวท่ีถูกจุดชนวนข้ึนจากเหตุรถชนกันบนท้องถนน
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บ่อยครั้งที่ผู้ส่ือข่�วและบรรณ�ธิก�รมักจะไม่สนใจ
เรื่องร�วเกี่ยวกับก�รออกกฎหม�ยใหม่ ๆ โดยเห็นว่� 
เป็นเรื่องท่ีน่�เบ่ือ และเป็นแค่ตัวอักษรที่เขียนอยู่บน
แผ่นกระด�ษเท่�นั้น แต่ด้วยคว�มพย�ย�มเพียงเล็ก
น้อย เรื่องดังกล่�วก็ส�ม�รถกล�ยเป็นบทคว�มที่อ่�น
แล้วเข้�ใจได้ง�่ย และเต็มไปดว้ยเนือ้ห�ส�ระ บทคว�ม
เหล่�นีจ้ะชว่ยว�งกรอบแนวท�งก�รอภิปร�ย และก�ร
เพ่ิมพูนคว�มเข�้ใจของผูอ้�่นในเรือ่งกระบวนก�รออก
กฎหม�ย และวิธีก�รที่ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยใหม่ ๆ  
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประช�ชน ยกตัวอย่�งเช่น 
น�ยโจ ฟรแีมน ผูส่ื้อข่�วของหนงัสือพิมพ์พนมเปญโพสต์  
ได้นำ�เร่ืองร�วเกีย่วกบัข้ันตอนก�รออกใบอนญุ�ตขับข่ี
รถยนต์ในประเทศกัมพูช�ม�จัดทำ�เป็นร�ยง�นข่�ว
ที่มีชีวิตชีว� โดยว�งบทบ�ทตัวเองให้เป็นคนขับรถที่
พย�ย�มขอใบอนุญ�ตขับขี่รถยนต์ในประเทศกัมพูช� 
เป็นต้น

ตัวอย่างของข่าวที่เกี่ยวข้อง
➔ Traffic law almost at hand, The Phnom Penh Post

➔ Bring stringent norms-in-motor-bill-to-check-road 
death, Business Standard

➔ Road safety: the truths are out there,  
Business Standard

➔ In the driver’s seat: the road to certification, 

The Phnom Penh Post

เรื่องร�วต่�งๆ ยังส�ม�รถเกี่ยวโยงไปถึงกฎหม�ย 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก�รวิเคร�ะห์เรื่องคว�มปลอดภัย
ท�งถนนโดยรวม ดังเรื่องที่อยู่ในกรอบตัวอย่�ง แต่
กฎหม�ยที่ดีที่สุดอ�จไร้คว�มหม�ยถ้�ไม่นำ�ม�บังคับ
ใช้ให้เกิดผล ดังนั้น ก�รบังคับใช้กฎหม�ยจึงเป็นอีก
หนึ่งหัวข้อสำ�คัญสำ�หรับนักข่�ว โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง
ในประเทศที่มีร�ยได้ต่ำ�และป�นกล�ง ซึ่งข�ดแคลน
ทรัพย�กร มีก�รทุจริตคอร์รัปชั่นและมีก�รบังคับใช้
กฎหม�ยที่ไม่เข้มงวดม�เป็นเวล�น�น ปัจจัยทั้งหมด
ที่กล่�วม�ได้นำ�ไปสู่อัตร�ก�รต�ยที่เพ่ิมขึ้น ผู้สื่อข่�ว
ส�ม�รถตรวจสอบและเปิดเผยก�รทุจริต และจัดทำ�
เปน็ร�ยง�นข�่วเพ่ือใหม้กี�รเพ่ิมทรพัย�กรสำ�หรบัก�ร
บังคับใช้กฎหม�ยถูกต้อง และช่วยให้ประช�ชนเข้�ใจ
ว่�ก�รบงัคบัใชก้ฎหม�ยทีเ่ขม้แขง็นัน้อยู่ในคว�มสนใจ
ของส�ธ�รณชนเป็นอย่�งย่ิง นอกจ�กนี้ ยังช่วยให้
เข้�ใจถึงปัญห�ต่�ง ๆ ที่หน่วยง�นที่บังคับใช้กฎหม�ย
กำ�ลังเผชิญ ดังเช่นเรื่องร�วที่อยู่ในกรอบตัวอย่�ง

ตัวอย่างของข่าวที่เกี่ยวข้อง
➔ Children’s safety lacks monitoring, O Dia Rio

➔ Traffic law lack foot soldiers, The Phnom Penh Post

➔ Full community support for safety belts, Memurlar

➔ Americans left at risk as transportation safety fixes 
are delayed, The Washington Post

➔ Road to perdition, Live Mint and The Wall Street  

Journal

เร่ืองราวท่ีเกาะติดโครงการ	หรือกฎหมายใหม่	ๆ

ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย เ ร่ืองราว
ด้านกฎหมายอาจกลายเป ็นบทความท่ีอ ่าน
แล ้วเข ้าใจได ้ง ่ายและเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ
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แหล่งข่าว 
และทรัพยากร

07
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แหล่งข่�วและทรัพย�กรที่ดีมีคว�มสำ�คัญต่อก�ร
ทำ�คว�มเข้�ใจและก�รร�ยง�นเกีย่วกบัคว�มปลอดภัย
บนท้องถนน ข้อเท็จจริงและข้อมูลต่�ง ๆ ส�ม�รถ
เพ่ิมคว�มลึกและคว�มน่�เชื่อถือให้กับเรื่องร�วของ
ข่�ว ร�ยก�รของทรัพย�กรจะรวมไปถึงร�ยง�นต่�งๆ 
สิ่งพิมพ์ท�งวิช�ก�ร และเว็บไซต์ขององค์กรต่�งๆ ที่
เกี่ยวกับคว�มปลอดภัยบนท้องถนน ถึงแม้จะไม่ได้
ครอบคลุมทั้งหมด แต่ก็อ�จช่วยให้ผู้สื่อข่�วห�แหล่ง
ข่�วและทรัพย�กรอย่�งถูกต้องสำ�หรับก�รเขียนข�่ว
ที่มีมุมมองหล�กหล�ย

โปรดสังเกตว่� ลิงค์ต่�ง ๆ ส�ม�รถเข้�ถึงได้ในคู่มือ
เวอร์ชั่นออนไลน์

สำ�หรับข้อมูลและข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ส�ม�รถสืบค้น
ได้จ�กชุดข้อมูลสรุปเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยท�งถนน 
(Road Safety Media Brief) ท�งออนไลน์ ซึ่งมี
เนื้อห�เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญ 
เรื่องที่มักเข้�ใจกันผิด ๆ ในก�รร�ยง�นข่�วเกี่ยวกับ
คว�มปลอดภัยบนท้องถนน และคำ�ถ�มที่พบบ่อย
เกี่ยวกับคว�มปลอดภัยบนท้องถนน

ส่ิงพิมพ์
•	 Global status report on road safety 
 (GSRRS), 2013 (WHO)
•	 Global status report on road safety, 2009 (WHO) 
•	 World report on road traffic injury prevention, 2004 

(WHO) 
•	 World Health Statistics, 2014
 (Global Health Observatory, WHO) 
•	 Annual report of the International Road Traffic and 

Accident Database (IRTAD), 2013 (OECD) 
•	 Annual report of the United Nation Economic  

Commission for Europe, 2013 
•	 World road statistic report, 2014 (International Road 

Federation)

หัวข้อ
ความเสียหายและต้นทุนมาตรการความ
ปลอดภัยทางถนน

•	 Cost–benefit analysis of road safety measures 
(SWOV)

•	 Crash costing (International Road Assessment  
Programme)

•	 Road crash cost (fact sheet, SWOV)
•	 Road safety annual report (International Road Traffic 

and Accident Database)

สถิติจำานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน

➔	 สถิติระดับโลก
•	 Comparison of road traffic deaths with those from 

others diseases (Global Health Observatory, WHO)
•	 Injury accidents per 100 million vehicle–km  

(International Road Federation) 
•	 International Road Traffic and Accident Database 

(OECD) 
•	 Methodology for data collection, Global status report 

on road safety, 2013 (WHO)
•	 Road traffic fatalities per 100 000 population (WHO)
•	 Road traffic fatalities per 10 000 vehicles (OECD)
•	 Statistical annexes, World report on road traffic injury 

prevention, 2004 (WHO) 
•	 Underreporting (OECD)

➔	 สถิติระดับภูมิภาค
•	 African Region (Global status report on road safety,  

2013, WHO)
•	 Mortality in Africa: The Share of Road Traffic  

Fatalities (African Development Bank) 
•	 Eastern Mediterranean Region (Global status report 

on road safety, 2013, WHO)
•	 European Region (Global status report on road safety, 

2013, WHO)
•	 Eurostat, database of European statistics (EU)
•	 Inter-American Development Bank
•	 Region of the Americas (WHO)
•	 South-East Asia Region (Global status report  

on road safety, 2013, WHO)
•	 Western Pacific Region (Global status report  

on road safety, 2013, WHO)

➔	 สถิติระดับประเทศ
•	 Country profiles (Global status report on road safety, 

2013, WHO)
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องค์กรระหว่างประเทศที่ทำางานด้าน 
ความปลอดภัยทางถนน

•	 Amend
•	 Bloomberg Philanthropies 
•	 Centers for Disease Control and Prevention: motor 

vehicle safety
•	 Embarq
•	 European Federation of Road Traffic Victims
•	 FIA Foundation 
•	 Global Alliance of Nongovernmental Organizations for 

Road Safety 
•	 Global Road Safety Partnership
•	 International Road Federation
•	 Road Traffic Injuries Research Network
•	 Safe Kids
•	 SWOV Institute for Road Safety Research 
•	 Transport Research Board of the National Academies, 

Transport Research International Documentation 
database 

•	 United Nations Road Safety Collaboration 
•	 WHO 
•	 World Bank
•	 YOURS: Youth for Road Safety

แผนที่ รูปภาพ โสตทัศนูปกรณ์
•	 Infographics (WHO) 
•	 Global Health Observatory (WHO)
•	 Online library of road safety mass media campaigns 

(WHO)
•	 Mr Pedestrian, poster series (WHO)
•	 Roads Kill map (Pulitzer Centre)
•	 Road marks, poster series (WHO)
•	 Too late, poster series (WHO)

โครงการต่างๆ 
•	 Bloomberg Philanthropies global road safety  

programme in nine countries
•	 Decade of Action for Road Safety 2011–2020
•	 Global plan for the Decade of Action for Road Safety 

2011–2020
•	 Make roads safe: the campaign for global road safety
•	 More on: Brazil, Cambodia, China, India, Kenya,  

Mexico, Russian Federation, Turkey, Viet Nam
•	 Third United Nations global road safety week:  

children and road safety (May 2015)
•	 World day of remembrance for road traffic victims 

(third Sunday of November)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
•	 Alcohol 
•	 Environment and air quality
•	 Spinal cord injuries
•	 Youth 

ข้อเท็จจริงและคู่มมือแนวปฏิบัติที่ดี 
ด้านความปลอดภัยทางถนน

•	 10 facts on global road safety (WHO)
•	 Crash types (International Road  

Assessment Programme) 
•	 Distracted driving (report, WHO)
•	 Drinking and driving (manual, WHO and partners)
•	 Fact sheets on a wide range of road safety- 

related topics (SWOV)
•	 Helmets (manual, WHO and partners)
•	 Road safety fact sheet (WHO)
•	 Risk factors: fact sheets with main scientific 

evidence on five key risk factors (WHO)
•	 Risk factors: infographics (WHO)
•	 Seat-belts and child restraints 
 (manual, WHO and partners)
•	 Seat belts, airbags and child protection devices 

(fact sheet, Netherlands Institute for Road Safety 
Research, SWOV)

•	 Speed management  
(manual, WHO and partners)

•	 Strengthening road safety legislation  
(manual, WHO)

•	 The vision zero initiative (Sweden) 
•	 The safe system approach (OECD) 
•	 Use of the mobile phone while driving  

(fact sheet, SWOV)
•	 Visibility (fact sheet, WHO)

ผู้ใช้ถนน 
•	 Bycyclists (International Road Assessment  

Programme) and Bicycle helmets (fact sheet, SWOV)
•	 Children going to school (Amend, Africa) 
•	 Children safety (Safe Kids)
•	 Child protection devices (fact sheet, SWOV)
•	 Enforcement (toolkit, International Road Assessment 

Programme)
•	 Fact sheets on other road users, such as seniors 

(fact sheets, SWOV)
•	 First United Nations global road safety week: youth 

and road safety (April 2007)
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บทส่งท้าย
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เร�หวังว่�ผู้ส่ือข่�วจะเห็นประโยชน์ของคู่มือฉบับนี้ 
เนื่องจ�กจุดประสงค์ของเร�ก็คือกระตุ้นและสร้�ง
แรงบันด�ลใจให้แก่ผู้ส่ือข่�วท่ัวโลก ด้วยก�รนำ�เสนอ
แนวคดิและตัวอย่�งต่�ง ๆ  รวมทัง้ทรพัย�กรบ�งอย่�ง
ที่จะนำ�ไปใช้ในก�รสรรสร้�งเรื่องร�วที่นอกเหนือไป
จ�กเรื่องอุบัติเหตุก�รจร�จรบนท้องถนน ดังที่เร�ได้
เน้นย้ำ�ม�โดยตลอดว่�สิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องถนนของ
เร�อย่�งต่อเนื่องไม่ได้เป็นเรื่องของคว�มโชคร้�ย 
หรือเป็นอุบัติเหตุที่หลีกเล่ียงไม่ได้ แต่แท้จริงแล้วคือ 
ภ�วะวิกฤตท�งด้�นส�ธ�รณสุขที่ทำ�ให้เกิดภัยพิบัติ
ทั้งต่อผู้ประสบภัยแต่ละคนและสังคมโดยรวม และ
เพียงแค่ผู้ส่ือข่�วโดยเฉพ�ะผู้ส่ือข่�วในประเทศกำ�ลัง
พัฒน�ซึ่งมีร�ยง�นจำ�นวนผู้เสียชีวิตม�กที่สุดได้เข้�ใจ
ธรรมช�ติท่ีแท้จริงของภ�วะวิกฤตดังกล่�ว และดึง
คว�มสนใจของส�ธ�รณชนให้หันม�สนใจเรื่องนี้  
ก็จะทำ�ให้เร�เริ่มมีคว�มก้�วหน้�ในก�รลดฆ�ตกรรม
ทีโ่หดร�้ยและหลีกเลีย่งไดท้ัง้หมดบนทอ้งถนนของเร�

แต่ก�รร�ยง�นข่�วเรื่องคว�มปลอดภัยบนท้องถนน
ไม่ใช่่ส่ิงที่ดำ�เนินก�รเพียงครั้งเดียวก็จะประสบคว�ม
สำ�เร็จ ภ�วะวิกฤติท�งด้�นส�ธ�รณสุขที่ร้�ยแรงนี้ไม่
อ�จแก้ไขได้โดยร�ยง�นข่�วคว�มปลอดภัยบนท้อง
ถนนในเชงิลึกเพียงข่�วเดยีว ไมว่่�ร�ยง�นข่�วนัน้จะนำ�
เสนอได้อย่�งยอดเย่ียมหรือมีคนอ่�นอย่�งกว้�งขว�ง 
และเพ่ือให้เกิดผลกระทบอย่�งแท้จริง ก�รร�ยง�น
ข่�วเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยบนท้องถนนจะต้องเป็น 
กระบวนก�รดำ�เนนิง�นทีต่่อเนือ่งของคว�มมจีติสำ�นกึ
และก�รสร้�งคว�มตระหนกัของประช�ชน และจะตอ้ง
กล�ยเปน็ส่วนประกอบทีจ่ำ�เปน็ต้องมีในหอ้งแถลงข�่ว
ทุกห้อง โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในประเทศที่มีอุบัติเหตุ 

บนทอ้งถนนเกิดขึน้บอ่ยครัง้ ซึง่ส่วนใหญจ่ะถกูเมนิเฉย
ร�วกับเปน็เพียงต้นทนุของคว�มก�้วหน�้ท�งเศรษฐกจิ
เท่�นั้น บรรณ�ธิก�รหรือผู้ส่ือข่�วในประเทศที่คน
จำ�นวนม�กม�ยกำ�ลังจะต�ยบนท้องถนนควรจะคว้�
ทกุโอก�สจ�กเหตุก�รณร์ถชนกันอย�่งรนุแรงไปจนถงึ
เรือ่งก�รตัดสินใจทีจ่ะตดังบประม�ณสำ�หรบัก�รบงัคบั
ใช้กฎหม�ยของผู้มีอำ�น�จในก�รปกครองท้องถิ่น เพื่อ
ที่จะอธิบ�ยว่�ปัญห�คว�มปลอดภัยบนท้องถนนเป็น
วิกฤติก�รณ์ท�งส�ธ�รณสขุทีส่ำ�คญัทีส่�ม�รถแกไ้ขได้

โอก�สและก�รเริม่ต้นทีจ่ะเขยีนเรือ่งร�วเกีย่วกบัคว�ม
ปลอดภัยบนทอ้งถนนยงัคงมอียู่เสมอ ง�นของผูส่ื้อข�่ว
ก็คือ ค้นห�คนที่ถูกต้อง ถ�มคำ�ถ�มที่เหม�ะสม และ
นำ�เสนอเรื่องร�วให้ทันต่อสถ�นก�รณ์

ความปลอดภัยทางถนน 
ควรอยู ่ ในสายเลือดของห้องข ่าวทุกห้อง
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http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/en/




