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รายงาน้ฉบับน้้�กำากับดู้แลโด้ยแผน้งาน้ค์วามัร่วมัมัือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์์การ

อน้ามััยโลกด้้าน้ค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้ (Royal Thai Government-WHO Country 

Cooperation Strategy Programme on Road Safety) โด้ยมั่่งเสน้อสถาน้การณ์์โค์รง

ข่่ายถน้น้ใน้ประเทศไทยและมั่มัมัองเก้�ยวกับค์วามัเป็น้ไปได้้ใน้การริเริ�มัน้โยบายและ

การน้ำาข้่อเสน้อแน้ะเก้�ยวกับการปรับปรง่โค์รงข่่ายถน้น้ โด้ยเฉพิาะอย่างยิ�งการน้ำาวิธี้การ

ประเมัิน้ถน้น้ด้้วยการจัำด้ระด้ับด้าว (star rating) ไปใช้้เป็น้เค์รื�องมัือเพืิ�อหน่้น้เสริมัการ

ด้ำาเน้นิ้งาน้เพืิ�อลด้การบาด้เจำบ็และเสย้ช้ว้ติจำากอบ่ตัเิหตท่างถน้น้ใน้ประเทศไทยได้อ้ยา่ง

มัป้ระสิทธีิภัาพิ

แผน้งาน้ค์วามัรว่มัมัอืระหว่างรัฐบาลไทยและองค์์การอน้ามัยัโลกด้า้น้ค์วามัปลอด้ภััย

ทางถน้น้ ข่อข่อบค์ณ่์ค์ณ์ะผูเ้ข่ย้น้จำาก Thai Road Assessment Programme (ThaiRAP) 

ได้้แก่ ศาสตราจำารย์ ด้ร. เกษมั ชู้จำาร่ก่ล ผู้จำัด้การศูน้ย์ค์วามัเป็น้เลิศ ThaiRAP ค์ณ์ะ

วิศวกรรมัศาสตร์ จำฬ่าลงกรณ์์มัหาวิทยาลัย และ ค์่ณ์เกริกฤทธีิ� ศร้ร่่งวิกรัย นั้กวิจำัยศูน้ย์

ค์วามัเป็น้เลิศ ThaiRAP และข่อข่อบค์่ณ์ผู้มั้ส่วน้ร่วมัใน้การทบทวน้รายงาน้ฉบับน้้� ได้้แก่ 

ผู้เช้้�ยวช้าญจำาก International Road Assessment Programme (iRAP) ผูเ้ช้้�ยวช้าญจำาก 

Monash University Accident Research Centre (MUARC) ผูเ้ช้้�ยวช้าญจำาก World 

Resources Institute (WRI) และ ค์่ณ์รัตน้าภัรณ์์ อิงแฮมั
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รายงาน้สถาน้การณ์์โลกด้้าน้ค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้ 

(WHO, 2018) รายงาน้การเสย้ช้ว้ติจำากอบ่ตัเิหตท่างถน้น้ 

ใน้ประเทศไทยประมัาณ์ 20,000 รายใน้แต่ละปี โด้ยมั้

อัตราการเส้ยช้้วิตอยู่ท้� 32.7 ต่อประช้ากร 100,000 ค์น้

ตัวเลข่ดั้งกล่าวนั้บว่าสูง และมั้แน้วโน้้มัค่์อน้ข้่างค์งท้�ใน้

ช้่วงหลายปีท้�ผ่าน้มัา หลังจำากท้�มั้การประกาศปฏิิญญา

สต็อกโฮลม์ัใน้ท้�ประช้ม่ัระด้บัโลกค์รั�งท้� 3 ข่องรฐัมัน้ตรด้้า้น้

ค์วามัปลอด้ภัยัทางถน้น้ใน้เด้อืน้ก่มัภัาพัิน้ธี ์2563 สมัชั้ช้า

ใหญ่แห่งสหประช้าช้าติได้้ประกาศให้ปี 2564-2575 เป็น้

ทศวรรษการข่ับเค์ลื�อน้ค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้วาระท้� 2 

โด้ยมั้เป้าหมัายลด้การบาด้เจำ็บและเส้ยช้้วิตจำากอ่บัติเหต่

ทางถน้น้ลงร้อยละ 50 โค์รงข่่ายถน้น้ท้�มั้ค์วามัปลอด้ภััย

ไม่ัเพ้ิยงแต่จำะช้่วยเพิิ�มัค์วามัปลอด้ภััยให้แก่ผู้ขั่บข้่�และ

โด้ยสารรถยน้ต์ แต่ยังช่้วยปกป้องผู้ใช้้ถน้น้กล่่มัเปราะ

บางท่กกล่่มั ได้้แก่ ค์น้เดิ้น้เท้า ผู้ใช้้จำักรยาน้ และผู้ใช้้รถ

จำักรยาน้ยน้ต์

รายงาน้ฉบับน้้�น้ำาเสน้อข่้อมัูลเพิื�อสน้ับสน้่น้การจำัด้ทำา

น้โยบายเพิื�อการปรับปร่งโค์รงข่่ายถน้น้ใน้ประเทศไทย 

โด้ยใหร้ายละเอย้ด้องค์ป์ระกอบตา่ง ๆ  ท้�เก้�ยวข้่องกบัถน้น้

ท้�มั้ผลต่อค์วามัปลอด้ภััยใน้ตัวถน้น้และค์่ณ์สมับัติใน้การ

ป้องกัน้ข่องโค์รงข่่ายถน้น้ อาทิ การออกแบบวิศวกรรมั

จำราจำรข่องถน้น้ พิื�น้ผิวข่องถน้น้ สิ�งอัน้ตรายข่้างทาง และ

แสด้งผลการสำารวจำและประเมัิน้ระด้ับด้าวข่องโค์รงข่่าย

ถน้น้ใน้ประเทศไทยระยะทางรวมัโด้ยประมัาณ์ 1,300 

กิโลเมัตรระหว่างปี 2558-2562 ซึ่่�งช้้�ให้เห็น้ถ่งช้่วงถน้น้ท้�

มั้ค์วามัเส้�ยงสูง และพิบว่าระยะทางข่องถน้น้ท้�ได้้รับการ

สำารวจำส่วน้ใหญ่มั้ผลลัพิธ์ีการประเมิัน้ระดั้บด้าวอยู่ท้� 1 

หรือ 2 ด้าว (จำากระด้ับสูงส่ด้ท้� 5 ด้าว) ทั�งน้้� เมัื�อเปรย้บ 

เท้ยบกับค์่าเฉล้�ยข่องประเทศอื�น้ ๆ ท้�ได้้รับการสำารวจำ 

พิบว่าร้อยละข่องระยะทางข่องถน้น้ท้�มั้การสำารวจำและได้้

ระด้ับการประเมัิน้อยู่ท้� 1 หรือ 2 ด้าวใน้ประเทศไทยมั้ค์่า

มัากกว่าค์่าเฉล้�ยข่องท่กประเทศใน้ท่กกล่่มัข่องผู้ใช้้ถน้น้ 

สิ�งอัน้ตรายข่้างทางเป็น้ปัญหาท้�พิบมัากและเป็น้หน้่�ง

ใน้สาเหต่สำาค์ัญข่องการเส้ยช้้วิตจำากอ่บัติเหต่ทางถน้น้

ข่องผู้ขั่บข่้�และโด้ยสารรถยน้ต์และผู้ใช้้รถจัำกรยาน้ยน้ต์ 

และยังมั้ข่้อท้าทายเก้�ยวกับการข่าด้แค์ลน้สิ�งอำาน้วย

ค์วามัปลอด้ภััยสำาหรับผู้ใช้้ถน้น้กล่่มัเปราะบาง ได้้แก ่ 

ผู้ใช้ร้ถจัำกรยาน้ยน้ต์ ผูใ้ช้จ้ำกัรยาน้ และค์น้เดิ้น้เท้า ใน้ข่ณ์ะ

เด้้ยวกัน้ รายงาน้การทบทวน้สถาน้ะประเทศไทยโด้ยใช้้

กรอบเป้าหมัายโลกโด้ยค์วามัสมััค์รใจำด้้าน้ปัจำจำัยเส้�ยงท้�

ม้ัผลต่อค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้และกลไกการจัำด้บริการ

ท้�จำัด้ทำาโด้ยองค์์การอน้ามััยโลกประจำำาประเทศไทยใน้ป ี

2563 ช้้�ว่าสถาน้ะข่องประเทศไทยใน้เป้าหมัายท้� 3 และ 

4 ซึ่่�งเน้้น้เรื�องมัาตรฐาน้ค์วามัปลอด้ภััยข่องถน้น้ใหมั่และ

ถน้น้ท้�มั้อยู่เด้ิมัยังอยู่ใน้ระด้ับตำ�า-ปาน้กลาง

รายงาน้ฉบับน้้�เสน้อข่้อพิิจำารณ์าสำาหรับประเทศไทย

ใน้การลงท่น้กับโค์รงข่่ายถน้น้ภัายใต้งบประมัาณ์ท้�

รอ้ยละ 0.1-0.2 ข่องผลติภััณ์ฑ์์มัวลรวมัใน้ประเทศใน้แตล่ะ

ปี อย่างต่อเนื้�องไปจำน้ถ่งปี 2573 โด้ยหากประเทศไทย

ลงท่น้กับถน้น้และการจำัด้การค์วามัเร็วท้�ร้อยละ 0.1 ข่อง

ผลิตภััณ์ฑ์์มัวลรวมัใน้ประเทศใน้แต่ละปี ซึ่่�งเท้ยบเท่ากับ

ประมัาณ์ 15,000 ลา้น้บาทตอ่ป ีจำะช้ว่ยใหบ้รรลเ่ปา้หมัาย

โลกใน้ระด้ับการด้ำาเน้ิน้งาน้เพืิ�อค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้ 

ซึ่่�งกำาหน้ด้ให้ร้อยละ 75 ข่องการเดิ้น้ทางเกิด้ข่่�น้บน้ถน้น้

บทสรุป
ผู้บริหาร
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ท้�ผ่าน้การประเมัิน้ระด้ับ 3 ด้าวหรือสูงกว่าภัายใน้ปี 2573 

จำากกรณ้์ศ่กษาค์วามัเป็น้ไปได้้สำาหรับประเทศไทย พิบ

ว่าการลงท่น้กับถน้น้และการจัำด้การค์วามัเร็วเป็น้การ

ลงท่น้ท้�มั้ผลตอบแทน้สูงถ่ง 34 ด้อลล่าร์สหรัฐต่อท่ก ๆ 1 

ด้อลลา่รท้์�ม้ัการลงทน่้ และจำะสามัารถลด้การสญูเสย้ช้ว้ติ

ข่องประช้าช้น้ได้้ถ่ง 7,500 ค์น้ใน้แต่ละปี และภัายใน้ 20 

ปีจำะสามัารถลด้การบาด้เจำ็บสาหัสและเส้ยช้้วิตลงได้้ถ่ง 

1.65 ล้าน้ค์น้

ทั�งน้้� จำำาเป็น้ต้องกำาหน้ด้กรอบเวลาท้�สามัารถบรรล่ได้้

จำริงสำาหรับการด้ำาเนิ้น้การและโค์รงการริเริ�มัต่าง ๆ ด้้าน้

การปรับปร่งถน้น้เพืิ�อบรรล่เป้าหมัายโลกใน้ระดั้บการ

ด้ำาเน้ิน้งาน้เพิื�อค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้ และค์วรติด้ตามั

และเก็บข้่อมูัลสถิตกิารเกิด้อบั่ตเิหตท่างถน้น้อย่างต่อเน้ื�อง 

ข่อ้แน้ะน้ำาสำาหรับการด้ำาเน้นิ้การใน้ระด้บัน้โยบายเพืิ�อเพิิ�มั

ค์วามัปลอด้ภัยัให้กบัโค์รงข่่ายถน้น้ข่องประเทศไทย มัด้้งัน้้�

ตั�งเป้าหมัายเช้งิน้โยบายใน้ระดั้บประเทศท้�สามัารถ

บรรล่ได้้จำริง พิร้อมัด้้วยวัตถ่ประสงค์์และผลลัพิธี์

สำาค์ัญ (Objectives and Key Results – OKRs) ท้�

ช้ัด้เจำน้และสอด้ค์ล้องกับเป้าหมัายท้� 3 และ 4 ข่อง

เป้าหมัายโลกใน้ระดั้บการด้ำาเนิ้น้งาน้ด้้าน้ค์วามั

ปลอด้ภััยทางถน้น้

กำาหน้ด้ให้มั้การประเมิัน้ระดั้บด้าวข่องถน้น้

ก่อน้และหลังการสร้างถน้น้สายใหม่ัและการ

ปรับปร่งถน้น้สายท้�มั้อยู่เดิ้มัและจำัด้ทำารายงาน้ 

เพิื�อสน้ับสน้่น้การบรรล่เป้าหมัายท้� 3

กำาหน้ด้น้โยบายระดั้บช้าติใน้ด้้าน้ค์วามัปลอด้ภััย 

ข่องโค์รงข่่ายถน้น้ท้�มั้อยู่แล้วเพิื�อสน้ับสน้่น้การ

บรรล่เป้าหมัายท้� 4

จำัด้ให้มั้หน่้วยงาน้น้ำาระด้ับช้าติเพิื�อทำาหน้้าท้�กำากับ

ด้แูลและติด้ตามัค์วามัปลอด้ภััยข่องโค์รงข่่ายถน้น้

ทั�วประเทศ ได้้แก่ ทางหลวงแผ่น้ดิ้น้ ทางหลวง

ช้น้บท และถน้น้ทอ้งถิ�น้ และจำดั้ใหม้ัค้์ณ์ะกรรมัการ

กำากับทิศทางระด้ับช้าติด้้าน้การประเมัิน้ถน้น้โด้ย

ใช้ร้ะด้บัด้าว โด้ยการมัส้ว่น้รว่มัข่องผูม้ัส้ว่น้ได้ส้ว่น้

เส้ยสำาค์ัญจำากทก่ภัาค์ส่วน้ วิเค์ราะห์ข่้อมัูลการช้น้

เช้งิลก่เพืิ�อเพิิ�มัพูิน้ค์วามัเข้่าใจำ เก้�ยวกับสถาน้การณ์์

ค์วามัปลอด้ภััยบน้ถน้น้ใน้ประเทศไทย

สนั้บสน้น่้การลงท่น้ด้า้น้โค์รงข่่ายถน้น้และการด้ำาเนิ้น้

มัาตรการเพืิ�อจำัด้การค์วามัเร็ว โด้ยพิิจำารณ์าจำัด้สรร

งบประมัาณ์ตามัผลลัพิธี์ค์วามัก้าวหน้้าและค์วามัมั้

ประสทิธีภิัาพิใน้การด้ำาเนิ้น้การ ทั�งน้้� ค์วรมัก้ารจำดั้สรร

งบประมัาณ์เปน็้การเฉพิาะสำาหรบัการปรบัปรง่ค์วามั

ปลอด้ภััยข่องถน้น้ระหว่างปี 2564-2573 ด้้วยงบ

ประมัาณ์ปีละ 15,000 ล้าน้บาท

ลด้ค์วามัเร็วจำำากัด้ใน้พืิ�น้ท้�เข่ตเมัืองและด้ำาเน้ิน้งาน้

ร่วมักับสำาน้ักงาน้ตำารวจำแห่งช้าติใน้การบังค์ับใช้้

กฎหมัาย

เสริมัสร้างข่้ด้ค์วามัสามัารถข่องหน่้วยงาน้ท้�

รับผิด้ช้อบด้้าน้ถน้น้ และสร้างค์วามัตระหนั้กต่อ

ประเด้น็้ค์วามัปลอด้ภััยข่องถน้น้แกผู้่ใช้ถ้น้น้ท่กกล่ม่ั

ท้ายท้� ส่ด้ แมั้ว่าการออกแบบและการบำาร่ง

รักษาโค์รงข่่ายถน้น้จำะมั้ผลต่อการป้องกัน้การเกิด้

อ่บัติเหต่และระดั้บค์วามัร่น้แรงท้�เกิด้ข่่�น้เมัื�อเกิด้

อ่บัติเหต่ แต่การจำัด้ทำาแผน้ปฏิิบัติการและข่้อเสน้อ

แน้ะเชิ้งน้โยบายค์วรตั�งอยู่บน้ฐาน้คิ์ด้ข่องวิถ้แห่ง

ระบบท้�ปลอด้ภััย (Safe System Approach) ท้�

ตระหนั้กถ่งค์วามัเปราะบางข่องร่างกายมัน้่ษย์และ

ค์ำาน้ง่ถ่งค์วามัรับผิด้ช้อบร่วมักัน้ข่องทก่ค์น้ และค์วร

พิิจำารณ์าใช้้กลไกสนั้บสน่้น้อื�น้ ๆ อาทิ การบังค์ับใช้้

กฎหมัาย การให้ค์วามัรูแ้ก่ประช้าช้น้ มัาตรฐาน้ข่อง

ยาน้พิาหน้ะและการอน่้ญาตใช้้ยาน้พิาหน้ะ และ

การประสาน้ค์วามัร่วมัมัือระหว่างหน้่วยงาน้ท้�รับผิด้

ช้อบด้้าน้ถน้น้ โด้ยมั้วิสัยทัศน์้ร่วมักัน้ค์ือประเทศไทย

ปราศจำากถน้น้ท้�มั้ค์วามัเส้�ยง
4



โครงข่ายถนน
ประเทศไทยปลอดภัย

เพื่อปกป้องชีวิตประชาชน

»ÃÐà·Èä·ÂÁÕ
àËÂ×èÍÃÒÂãËÁ‹¨Ò¡
ÍØºÑµÔàËµØ·Ò§¶¹¹

ÁÒ¡¡Ç‹Ò 

ÃÒÂµ‹Í»‚
ÊÙÞàÊÕÂ»‚ÅÐ¡Ç‹Ò
1 ÅŒÒ¹ÅŒÒ¹ºÒ·

Cr: องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทย
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»ÃÐà·Èä·ÂÁÕ
àËÂ×èÍÃÒÂãËÁ‹¨Ò¡
ÍØºÑµÔàËµØ·Ò§¶¹¹

ÁÒ¡¡Ç‹Ò 

ÃÒÂµ‹Í»‚
ÊÙÞàÊÕÂ»‚ÅÐ¡Ç‹Ò
1 ÅŒÒ¹ÅŒÒ¹ºÒ·

Cr: องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทย
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2554

21,996 21,603 21,221 20,790 19,960 21,745 21,607 19,931 19,904

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ÃÙ»ÀÒ¾·Õè 1
¨Ó¹Ç¹¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔµ¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØ
·Ò§¶¹¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â (¾.È. 2554-2562)
ที่มา กองปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

µÒÃÒ§·Õè 1
¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í
Ã‹Ò§¡ÒÂÁ¹ØÉÂ�
¨Óá¹¡ÃÒÂ
»ÃÐàÀ·¢Í§
¡ÒÃºÒ´à ç̈º
¡Ã³Õ»ÃÐà·Èä·Â
ที่มา Global Impact of Road Injuries, 
Vaccines for Roads V.
(อัตราแลกเปลี่ยน 1US$ = 31 บาท)

¨Ó¹Ç¹
¼ÙŒ»ÃÐÊº
ÍØºÑµÔàËµØ
µ‹Í»‚

¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÃ‹Ò§¡ÒÂ ÁÙÅ¤‹Ò¤ÇÒÁ
ÊÙÞàÊÕÂ
ã¹áµ‹ÅÐ»‚
(ºÒ·)

การเส้ยช้ว้ติจำากอบ่ตัเิหตท่างถน้น้เปน็้หน้่�งใน้ประเด้น็้ท้�น่้าวติก และเปน็้สาเหตส่ำาค์ญัข่องการเสย้ช้ว้ติทั�วโลก รายงาน้

สถาน้การณ์์โลกด้า้น้ค์วามัปลอด้ภัยัทางถน้น้ (WHO, 2018) รายงาน้การเสย้ช้ว้ติจำากอบ่ตัเิหตท่างถน้น้ ใน้ประเทศไทย

ประมัาณ์ 20,000 รายใน้แต่ละปี โด้ยมั้อัตราการเส้ยช้้วิตอยู่ท้� 32.7 ต่อประช้ากร 100,000 ค์น้ ตัวเลข่ด้ังกล่าวน้ับว่าสูง 

และมั้แน้วโน้้มัค์่อน้ข่้างค์งท้�ใน้ช้่วงหลายปีท้�ผ่าน้มัา

อ่บัติเหต่ทางถน้น้ไม่ัเพ้ิยงส่งผล

ต่อการเส้ยช้้วิต แต่ยังส่งผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจำต่อผู้ได้้รับบาด้เจ็ำบด้้วย 

International Road Assessment 

Programme (iRAP) ได้้ค์าด้ประมัาณ์

จำำาน้วน้ผู้บาด้เจ็ำบจำำาแน้กรายประเภัท

ข่องผู้ใช้้ถน้น้และมูัลค่์าค์วามัสูญเส้ย

ท้�เกิด้ข่่�น้ โด้ยค์ำาน้วณ์จำากข้่อมูัลข่อง

องค์์การอน้ามััยโลก พิบว่าประเทศไทย

ม้ัเหยื�อรายใหม่ัจำากอ่บัติเหต่ทางถน้น้

มัากกว่า 600,000 รายใน้แต่ละปี 

ม้ัมูัลค่์าค์วามัสูญเส้ยโด้ยประมัาณ์ 

33.8 ล้าน้ด้อลล่าร์สหรัฐ (ประมัาณ์ 1 

ล้าน้ล้าน้บาทต่อปี) ตารางท้� 1 แสด้ง

รายละเอ้ยด้ข่องผลกระทบต่อร่างกาย

มัน่้ษย์จำำาแน้กรายประเภัทข่องการ

บาด้เจ็ำบ

ใน้ระดั้บโลก เกือบค์ร่�งหน่้�งข่องผู้

เส้ยช้้วิตบน้ถน้น้เป็น้ค์น้เดิ้น้เท้า ผู้ใช้้

จัำกรยาน้ และผู้ใช้้รถจัำกรยาน้ยน้ต์ ใน้

ประเทศไทย อ่บัติเหต่ทางถน้น้ส่วน้

ใหญ่เกิด้กับรถจัำกรยาน้ยน้ต์ โด้ยเฉพิาะ

อย่างยิ�งรถจัำกรยาน้ยน้ต์ท้�ม้ัเค์รื�องยน้ต์

ข่น้าด้ค์วามัจ่ำตำ�ากว่า 150 ซ้ึ่ซ้ึ่ สถิติจำาก

องค์์การอน้ามััยโลกช้้�ว่าใน้ข่ณ์ะท้�ยาน้

ยน้ต์สองล้อและสามัล้อม้ัสัด้ส่วน้ร้อย

ละ 55 ข่องจำำาน้วน้ยาน้พิาหน้ะทั�งหมัด้

ท้�จำด้ทะเบ้ยน้ใน้ประเทศไทย แต่ผู้ใช้้

ทางกล่่มัดั้งกล่าวม้ัอัตราการเส้ยช้้วิต

เป็น้สัด้ส่วน้มัากถ่งร้อยละ 74 ข่องการ

เส้ยช้้วิตบน้ถน้น้ทั�งหมัด้ รูปภัาพิท้� 2 

แสด้งร้อยละการเส้ยช้้วิตบน้ถน้น้และ

ยาน้พิาหน้ะท้�จำด้ทะเบ้ยน้รายประเภัท

ใน้ประเทศไทย
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2554

21,996 21,603 21,221 20,790 19,960 21,745 21,607 19,931 19,904

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ÃÙ»ÀÒ¾·Õè 1
¨Ó¹Ç¹¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔµ¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØ
·Ò§¶¹¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â (¾.È. 2554-2562)
ที่มา กองปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

µÒÃÒ§·Õè 1
¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í
Ã‹Ò§¡ÒÂÁ¹ØÉÂ�
¨Óá¹¡ÃÒÂ
»ÃÐàÀ·¢Í§
¡ÒÃºÒ´à ç̈º
¡Ã³Õ»ÃÐà·Èä·Â
ที่มา Global Impact of Road Injuries, 
Vaccines for Roads V.
(อัตราแลกเปลี่ยน 1US$ = 31 บาท)

¨Ó¹Ç¹
¼ÙŒ»ÃÐÊº
ÍØºÑµÔàËµØ
µ‹Í»‚

¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÃ‹Ò§¡ÒÂ ÁÙÅ¤‹Ò¤ÇÒÁ
ÊÙÞàÊÕÂ
ã¹áµ‹ÅÐ»‚
(ºÒ·)

22,491

186,468

4,132

66,911

474

30,835

4,916

27,969

32,075

62,325

398

97,617

6,596

51,649

30,658

2,016

1,703

11,373

320

69

640,995

2.98 แสน้ล้าน้

1.89 แสน้ล้าน้

1.40 แสน้ล้าน้

1.18 แสน้ล้าน้

6.51 หมัื�น้ล้าน้

6.20 หมัื�น้ล้าน้

2.64 หมัื�น้ล้าน้

2.45 หมัื�น้ล้าน้

2.26 หมัื�น้ล้าน้

2.06 หมัื�น้ล้าน้

1.63 หมัื�น้ล้าน้

1.50 หมัื�น้ล้าน้

1.33 หมัื�น้ล้าน้

1.18 หมัื�น้ล้าน้

8.90 พิัน้ล้าน้

6.32 พิัน้ล้าน้

2.14 พิัน้ล้าน้

2.08 พิัน้ล้าน้

465 ล้าน้

10.23 ล้าน้

1.04 ล้านล้าน

เส้ยช้้วิต

กระดู้กหักท้�ข่าหรือแข่น้

การบาด้เจำ็บร่น้แรงท้�สมัอง

การบาด้เจำ็บข่องอวัยวะภัายใน้ร่างกาย

อัมัพิาตทั�งร่างกาย

การบาด้เจำ็บท้�สมัอง (ไมั่ร่น้แรง) / ศ้รษะ (กะโหลก)

บริเวณ์ท้�เก้�ยวกับกระดู้กสัน้หลัง

ข่้อเค์ลื�อน้หรือหล่ด้

กระดู้กหักท้�อื�น้ ๆ

เน้ื�อเยื�ออ่อน้ (ค์อ / หลัง) / ข่้อต่อบริเวณ์ค์อ

อมััพิาตค์ร่�งท่อน้ล่าง

การฟกช้้ำา / แผลถลอก แผลฉ้กข่าด้

เน้ื�อเยื�อข่าด้

การบาด้เจำ็บอื�น้ ๆ

เส้น้เอ็น้กระดู้กบาด้เจำ็บ / บาด้เจำ็บกล้ามัเนื้�อ

การตัด้แข่น้หรือข่าหรือน้ิ�ว

แผลไหมั้ (อาการร่น้แรง / ปาน้กลาง)

สมัองฟกช้้ำา

เส้น้ประสาทเส้ยหาย

สูญเส้ยการมัองเห็น้ / ด้วงตา

รูวม
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แผน้ระดั้บโลกสำาหรบัทศวรรษแหง่การข่บัเค์ลื�อน้ค์วามั

ปลอด้ภััยทางถน้น้ท้�จำัด้ทำาโด้ยสหประช้าช้าติ (UN Glob-

al Plan for the Decade of Action for Road Safety) 

สน้ับสน้่น้ให้รัฐด้ำาเน้ิน้น้โยบายและข่ับเค์ลื�อน้เสาหลักทั�ง 

5 ได้้แก ่การปรบัปรง่การบริหารจำดั้การค์วามัปลอด้ภััยทาง

ถน้น้ การปรับปร่งค์วามัปลอด้ภััยข่องถน้น้ การปรับปร่ง

ค์วามัปลอด้ภััยข่องยาน้พิาหน้ะ การปรับปร่งพิฤติกรรมั

เพืิ�อเพิิ�มัค์วามัปลอด้ภััยข่องผู้ใช้้ถน้น้ และการปรับปร่ง

การตอบสน้องหลังเกิด้เหต่ ทั�งน้้� ถน้น้เป็น้ 1 ใน้เสาหลัก

ทั�ง 5 น้อกจำากนั้�น้ หลังจำากท้�มัก้ารประกาศปฏิิญญาสต็อก

โฮลม์ัใน้ท้�ประช้ม่ัระด้บัโลกค์รั�งท้� 3 ข่องรฐัมัน้ตรด้้า้น้ค์วามั

ปลอด้ภััยทางถน้น้ใน้เด้ือน้ก่มัภัาพิัน้ธี์ 2563 สมััช้ช้า

ใหญ่แห่งสหประช้าช้าติได้้ประกาศให้ปี 2564-2575 เป็น้

ทศวรรษการข่ับเค์ลื�อน้ค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้วาระท้� 2 

โด้ยมั้เป้าหมัายลด้การบาด้เจำ็บและเส้ยช้้วิตจำากอ่บัติเหต่

ทางถน้น้ลงร้อยละ 50

โค์รงข่่ายถน้น้ท้�มั้ค์วามัปลอด้ภััยไมั่เพิ้ยงแต่จำะช้่วย

เพิิ�มัค์วามัปลอด้ภััยให้แก่ผู้ใช้้รถยน้ต์ แต่ยังรวมัถ่งผู้

ใช้้ถน้น้กล่่มัเปราะบางท่กกล่่มั ได้้แก่ ค์น้เด้ิน้เท้า ผู้ใช้้

จำักรยาน้ และผู้ใช้้รถจำักรยาน้ยน้ต์ การทบทวน้สถาน้ะ

ประเทศไทยโด้ยใช้้กรอบเป้าหมัายโลกโด้ยค์วามัสมััค์ร

ใจำด้้าน้ปัจำจำัยเส้�ยงท้�มั้ผลต่อค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้

และกลไกการจำัด้บริการท้�จำัด้ทำาโด้ยองค์์การอน้ามััย

โลกเมัื�อไมั่น้าน้มัาน้้� ช้้ �ว่าสถาน้ะข่องประเทศไทยใน้เป้า

หมัายท้� 3 และ 4 ซึ่่�งเน้้น้เรื�องมัาตรฐาน้ค์วามัปลอด้ภััย

ข่องถน้น้ใหมั่และถน้น้ท้�มั้อยู่เด้ิมัยังอยู่ใน้ระด้ับตำ�า-ปาน้

กลาง (องค์์การอน้ามััยโลก, 2563) จำ่งเป็น้เรื�องสำาค์ัญ

และสมัค์วรท้�รัฐบาลและหน้่วยงาน้ด้้าน้ถน้น้ท้�เก้�ยวข่้อง

จำะได้้พิิจำารณ์าโด้ยละเอ้ยด้ถ่งค์วามัปลอด้ภััยข่องโค์รง

ข่่ายถน้น้ และจำัด้ทำาแผน้งาน้เพิื�อปรับปร่งมัาตรฐาน้

ค์วามัปลอด้ภััยข่องถน้น้เพิื�อบรรล่เป้าหมัายด้ังกล่าว

1009080706050403020100

¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔµ

Ã¶¨´·ÐàºÕÂ¹

12.0 74.0 1.0

1.0 12.0

40.2 54.9 0.4

2.8 1.7

รถยนตสวนบุคคลและรถยนต 4 ลอ ยานยนต 2 ลอ และ 3 ลอ รถบรรทุกขนาดใหญ รถโดยสารสาธารณะ อื่นๆ

ÃÙ»ÀÒ¾·Õè 2
ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¡ÒÃàÊÕÂªÕÇÔµ
º¹¶¹¹à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº
ÃŒÍÂÅÐ¢Í§ÂÒ¹¾ÒË¹Ð
·Õè¨´·ÐàºÕÂ¹

ที่มา ดัดแปลงจาก WHO (2018)

¡ÒÃÍÍ¡áººÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
¨ÃÒ¨Ã¢Í§¶¹¹
¾×é¹¼ÔÇ¢Í§¶¹¹

ÊÔè§ÍÑ¹µÃÒÂ¢ŒÒ§·Ò§
ÁÕ¼Åµ‹Í¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

ã¹µÑÇ¶¹¹áÅÐ
¤Ø³ÊÁºÑµÔã¹

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¶¹¹

Cr: องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทย

เปาหมายโลกที่ 3 และ 4 เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของถนนใหม
และถนนที่มีอยูเดิม รายงานโดยองคการอนามัยโลกชี้

สถานะของประเทศไทยอยูในระดับต่ำ-ปานกลาง
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1009080706050403020100

¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔµ

Ã¶¨´·ÐàºÕÂ¹

12.0 74.0 1.0

1.0 12.0

40.2 54.9 0.4

2.8 1.7

รถยนตสวนบุคคลและรถยนต 4 ลอ ยานยนต 2 ลอ และ 3 ลอ รถบรรทุกขนาดใหญ รถโดยสารสาธารณะ อื่นๆ

ÃÙ»ÀÒ¾·Õè 2
ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¡ÒÃàÊÕÂªÕÇÔµ
º¹¶¹¹à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº
ÃŒÍÂÅÐ¢Í§ÂÒ¹¾ÒË¹Ð
·Õè¨´·ÐàºÕÂ¹

ที่มา ดัดแปลงจาก WHO (2018)

¡ÒÃÍÍ¡áººÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
¨ÃÒ¨Ã¢Í§¶¹¹
¾×é¹¼ÔÇ¢Í§¶¹¹

ÊÔè§ÍÑ¹µÃÒÂ¢ŒÒ§·Ò§
ÁÕ¼Åµ‹Í¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

ã¹µÑÇ¶¹¹áÅÐ
¤Ø³ÊÁºÑµÔã¹

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¶¹¹

Cr: องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทย

เปาหมายโลกที่ 3 และ 4 เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของถนนใหม
และถนนที่มีอยูเดิม รายงานโดยองคการอนามัยโลกชี้

สถานะของประเทศไทยอยูในระดับต่ำ-ปานกลาง
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µÒÃÒ§·Õè 2
¤ÇÒÁÂÒÇ¢Í§¶¹¹
¨Óá¹¡µÒÁ
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÑº¼Ô´ªÍº
ที่มา กระทรวงคมนาคม (2563), 
*กรมทางหลวง http://www.motoc.mot.
go.th/stat/roadinfra.php

µÒÃÒ§·Õè 3
¤ÇÒÁÂÒÇ¢Í§
¶¹¹·Ò§ËÅÇ§

¨Óá¹¡µÒÁ
»ÃÐàÀ·¼ÔÇ¨ÃÒ¨Ã

ที่มา กรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม (2563)

ประเภท
ผิวจราจร

คอนกรีต 464

7,577

-

7,113

855

11,386

-

10,531

318

32,779

102

32,359

94

242

-

148

2,389

48,031

703

44,939

ดินลูกรัง

รวม

แอสฟลต

กรม
ทางหลวง

ชนบทสาย
ประธาน สายรอง สายจังหวัด

กรมทางหลวง

ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง

2 ชองจราจร
34,958 กม. 67%

3%

2%

27%

<1%

4 ชองจราจร
14,165 กม.

6 ชองจราจร
1,734 กม.

8 ชองจราจร
853 กม.

10 ชองจราจรหรือ
มากกวา 260 กม.

ÃÙ»ÀÒ¾·Õè 3
¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ¢Í§
¶¹¹·Ò§ËÅÇ§¢Í§
¡ÃÁ·Ò§ËÅÇ§
¨Óá¹¡µÒÁ»ÃÐàÀ·
ª‹Í§¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ã

ที่มา กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม (2563) 

»ÃÐàÀ·¼ÙŒãªŒ·Ò§ »˜¨¨ÑÂ·Ò§¶¹¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

µÒÃÒ§·Õè 4

ที่มา Road Safety Toolkit โดย iRAP

(ก) ลักษณะของถนนทั่วไปในเขตเมือง

(ข) ลักษณะของถนนทั่วไปในเขตชนบท

ÃÙ»ÀÒ¾·Õè 4 ÅÑ¡É³Ð·ÑèÇä»¢Í§¶¹¹ã¹»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐ»˜¨¨ÑÂàÊÕèÂ§ÊÓ¤ÑÞ

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Ò§¶¹¹·ÕèÁÕÍÔ·¸Ô¾Åµ‹Í¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ã¹¡ÒÃª¹

ปัจำจำ่บัน้ โค์รงข่่ายถน้น้ใน้ประเทศไทยกำาหน้ด้กรอบและด้ำาเน้ิน้การโด้ย

หน้่วยงาน้ทางถน้น้หลายหน้่วยงาน้ ตารางท้� 2 แสด้งหน้่วยงาน้ด้้าน้ถน้น้และ

โค์รงข่า่ยถน้น้ท้�รับผิด้ช้อบ และตารางท้� 3 แสด้งถน้น้ทางหลวงจำำาแน้กประเภัท

การใช้ง้าน้และผวิจำราจำร รปูภัาพิท้� 3 แสด้งการกระจำายข่องถน้น้ทางหลวงข่อง

กรมัทางหลวงจำำาแน้กตามัจำำาน้วน้ช้่องจำราจำร

ทางหลวงหลัก ทางหลวงรอง และทางหลวงพิิเศษ

ทางหลวงหลัก ทางหลวงรอง

ถน้น้ท้องถิ�น้

ถน้น้ท้องถิ�น้

ทางพิิเศษ

รวมั

ปรูะเภที่ถนน หน่วยงานรูับผิดชอบ
ความยาว

กม. รู้อยละ

กรมัทางหลวง

กรมัทางหลวงช้น้บท

กรมัส่งเสรมิัการปกค์รองท้องถิ�น้

กร่งเทพิมัหาน้ค์ร

การทางพิิเศษแห่งประเทศไทย

51,984*

48,031

597,667

4,074

225

701,981

7.41

6.84

85.14

0.58

0.03

100
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รูถยนต์ การจำราจำรท้�มั้ค์วามัเร็วสูง

การเค์ลื�อน้ท้�และการเปล้�ยน้ทิศทางการจำราจำรท้�ไมั่สามัารถค์วบค์่มัได้้ โด้ยเฉพิาะ

ใน้บริเวณ์ทางแยกและทางเช้ื�อมั

ข่าด้การแยกยาน้พิาหน้ะหรือผู้ใช้้ทางท้�มั้ข่น้าด้ต่างกัน้ออกจำากกัน้ (เช้่น้ ข่าด้สิ�ง

อำาน้วยค์วามัปลอด้ภััยสำาหรับค์น้เด้ิน้เท้าและผูใ้ช้้จำักรยาน้)

ข่าด้การแยกยาน้พิาหน้ะท้�มั้ทิศทางการจำราจำรสวน้ทางกัน้ (เช้่น้ ข่าด้เกาะกลาง

แบบแบริเออร์)

ข่าด้การแจำ้งเตือน้ถง่สิ�งอัน้ตรายล่วงหน้้า

ข้่อมูัลสำาหรับผู้ใช้้ทางไม่ัเพ้ิยงพิอต่อการตัด้สิน้ใจำเพืิ�อค์วามัปลอด้ภััยใน้การเดิ้น้ทาง

การมั้สิ�งท้�เป็น้อัน้ตราย โด้ยเฉพิาะบริเวณ์ข่้างทาง (เช้่น้ เสาอ่ปกรณ์์ และต้น้ไมั้)

สภัาพิผิวทางท้�ไมั่สมับูรณ์์
12



ยานพาหนะขนาดใหญ่่

ผู้ใช้รูถจัักรูยานยนต์

ผู้ใช้จัักรูยาน

คนเดินเที่้า

การจำราจำรท้�มั้ค์วามัเร็วสูง

การเค์ลื�อน้ท้�และการเปล้�ยน้ทิศทางการจำราจำรท้�ไม่ัสามัารถค์วบค์่มัได้้ โด้ยเฉพิาะ

ใน้บริเวณ์ทางแยกและทางเช้ื�อมั

ข่าด้การแยกยาน้พิาหน้ะหรือผู้ใช้้ทางท้�มั้ข่น้าด้ต่างกัน้ออกจำากกัน้ (เช้่น้ ข่าด้สิ�ง

อำาน้วยค์วามัปลอด้ภััยสำาหรับค์น้เด้ิน้เท้าและผูใ้ช้้จำักรยาน้)

ข่าด้การแยกยาน้พิาหน้ะท้�มั้ทิศทางการจำราจำรสวน้ทางกัน้ (เช่้น้ ข่าด้เกาะกลาง

แบบแบริเออร์)

รัศมั้วงเล้�ยวจำำากัด้

ข่าด้การแจำ้งเตือน้ถง่สิ�งอัน้ตรายล่วงหน้้า

ข้่อมัูลสำาหรับผู้ใช้้ทางไมั่เพิ้ยงพิอต่อการตัด้สิน้ใจำเพิื�อการเด้ิน้ทางท้�ปลอด้ภััย

การมั้สิ�งท้�เป็น้อัน้ตราย โด้ยเฉพิาะบริเวณ์ข่้างทาง (เช้่น้ เสาอ่ปกรณ์์ และต้น้ไมั้)

สภัาพิผิวทางท้�ไมั่สมับูรณ์์

การปฏิิสัมัพิัน้ธี์กับยาน้พิาหน้ะท้�มั้ข่น้าด้ใหญ่กว่า (รถยน้ต์ รถบรรทก่)

สภัาพิผิวการจำราจำร (เช้่น้ ค์วามัข่ร่ข่ระ หล่มับ่อ และเศษสิ�งข่องบน้ผิวจำราจำร)

น้ำ�า น้ำ�ามััน้ และค์วามัช้ื�น้บน้ผิวจำราจำร

เส้น้จำราจำรท้�มั้ค์วามัหน้ากว่าปกติ หรือสัญลักษณ์์จำราจำรบน้พิื�น้ทางท้�มั้ค์วามัหน้า

แน้วเส้น้ข่องถน้น้มั้ลักษณ์ะไมั่สมับูรณ์์

การมั้สิ�งอัน้ตรายข่้างทาง และการไมั่ติด้ตั�งราวกัน้อัน้ตราย

จำำาน้วน้รถยน้ต์และรถจำักรยาน้ยน้ต์ท้�ใช้้เส้น้ทางร่วมักัน้

การปฏิิสัมัพิัน้ธี์กับยาน้พิาหน้ะข่น้าด้ใหญ่กว่า (รถยน้ต์ รถบรรท่ก)

สภัาพิผิวการจำราจำร (เช้่น้ ค์วามัข่ร่ข่ระ หล่มับ่อ และเศษสิ�งข่องบน้ผิวจำราจำร)

ค์วามัเร็วข่องการจำราจำร – ทั�งผูใ้ช้้จำักรยาน้ และผู้ใช้้ยาน้พิาหน้ะอื�น้ ๆ

การออกแบบถน้น้ และการจำัด้การจำราจำร

อ่ปกรณ์์จำราจำรท้�ใช้้แยกจำากกระแสจำราจำรไม่ัเพิ้ยงพิอ

สิ�งก้ด้ข่วางอื�น้ ๆ บน้ถน้น้

การจำราจำรท้�มั้ค์วามัเร็วสูง

สิ�งอำาน้วยค์วามัปลอด้ภััยใน้การข่้ามัทางไมั่เพิ้ยงพิอ

การข่าด้โอกาสข่้ามัทาง (การรอจำังหวะเพิื�อข่้ามัผ่าน้กระแสจำราจำร)

จำำาน้วน้ช้่องจำราจำรท้�ต้องข่้ามัผ่าน้

ค์วามัซัึ่บซ้ึ่อน้ และการท้�ไม่ัสามัารถค์าด้เด้าการเค์ลื�อน้ท้�ข่องการจำราจำรบริเวณ์ทางแยก

การแยกการจำราจำรท้�แตกต่างออกจำากกัน้มั้ไม่ัเพิ้ยงพิอ

ระยะการมัองเห็น้ค์น้ข้่ามัทางจำำากัด้

»ÃÐàÀ·¼ÙŒãªŒ·Ò§ »˜¨¨ÑÂ·Ò§¶¹¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

3
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹â¤Ã§¢‹ÒÂ¶¹¹

â´ÂÊ‹Ç¹ãËÞ‹ÁÕÃÐ´Ñº´ÒÇà¾ÕÂ§
¾º¶¹¹ä·ÂÂÑ§ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÊÙ§
ÊÓËÃÑº¼ÙŒãªŒ¶¹¹·Ø¡¡ÅØ‹Á

1   ËÃ×Í 2     ´ÒÇ
(¨Ò¡ÃÐ´ÑºÊÙ§ÊØ´ 5 ´ÒÇ) 

ÃÐÂÐ·Ò§ 1,300 ¡Á. 

Cr: องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทย
13
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3.1 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹â´Â¡ÒÃ
¨Ñ´ÃÐ´Ñº´ÒÇáºº iRAP 
à»š¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
Í§¤�»ÃÐ¡Íºµ‹Ò§æ
·ÕèÁÕÍÔ·¸Ô¾Åµ‹Í¡ÒÃª¹
ÍÂ‹Ò§ÃØ¹áÃ§áÅÐ¡ÒÃª¹
·Õè¾ºä´Œº‹ÍÂ¡Ñº¼ÙŒãªŒ¶¹¹
ã¹áµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·

1 ดาว

2 ดาว

3 ดาว

4 ดาว
5 ดาว

1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว

4 ดาว 5 ดาว

Ã¶Â¹µ�

¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µ� ¨Ñ¡ÃÂÒ¹

¤¹à´Ô¹à·ŒÒ

60%
ของการเดินทาง
อยูบนถนน 1-2 ดาว
สำหรับรถยนต

77%
ของการเดินทาง
อยูบนถนน 1-2 ดาว
สำหรับจักรยานยนต

84%
ของการเดินทาง
อยูบนถนน 1-2 ดาว
สำหรับคนเดินทางเทา

91%
ของการเดินทาง
อยูบนถนน 1-2 ดาว
สำหรับจักรยาน

ÃÙ»ÀÒ¾·Õè 6
¡ÒÃ¨Ñ´ÃÐ´Ñº´ÒÇãËŒ¡Ñº¶¹¹
·ÕèÁÕ¡ÒÃÊÓÃÇ¨ã¹»ÃÐà·Èä·Â
¨Óá¹¡µÒÁ»ÃÐàÀ·¼Ù ŒãªŒ¶¹¹

20%

3%

26%51%

11%

5%

68%

16%

9% 36%
55%

35%

4% 1%

43%

17%

ÃÙ»ÀÒ¾·Õè 5
á¼¹·Õè¶¹¹·Õè

ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊÓÃÇ¨áÅÐ
¨Ñ´ÃÐ´Ñº´ÒÇáÅŒÇ

ã¹»ÃÐà·Èä·Â

ประเทศไทยมีสัดสวนของระยะทางของถนน
ที่ไดรับการประเมินที่ 1 หรือ 2 ดาวมากกวา

คาเฉลี่ยของประเทศอื่น ๆ สำหรับผูใชถนนทุกกลุม 
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·Õè¾ºä´Œº‹ÍÂ¡Ñº¼ÙŒãªŒ¶¹¹
ã¹áµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·

1 ดาว

2 ดาว

3 ดาว

4 ดาว
5 ดาว

1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว

4 ดาว 5 ดาว

Ã¶Â¹µ�

¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µ� ¨Ñ¡ÃÂÒ¹

¤¹à´Ô¹à·ŒÒ

60%
ของการเดินทาง
อยูบนถนน 1-2 ดาว
สำหรับรถยนต

77%
ของการเดินทาง
อยูบนถนน 1-2 ดาว
สำหรับจักรยานยนต

84%
ของการเดินทาง
อยูบนถนน 1-2 ดาว
สำหรับคนเดินทางเทา

91%
ของการเดินทาง
อยูบนถนน 1-2 ดาว
สำหรับจักรยาน

ÃÙ»ÀÒ¾·Õè 6
¡ÒÃ¨Ñ´ÃÐ´Ñº´ÒÇãËŒ¡Ñº¶¹¹
·ÕèÁÕ¡ÒÃÊÓÃÇ¨ã¹»ÃÐà·Èä·Â
¨Óá¹¡µÒÁ»ÃÐàÀ·¼Ù ŒãªŒ¶¹¹

20%

3%

26%51%

11%

5%

68%

16%

9% 36%
55%

35%

4% 1%

43%

17%

ÃÙ»ÀÒ¾·Õè 5
á¼¹·Õè¶¹¹·Õè

ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊÓÃÇ¨áÅÐ
¨Ñ´ÃÐ´Ñº´ÒÇáÅŒÇ

ã¹»ÃÐà·Èä·Â

ประเทศไทยมีสัดสวนของระยะทางของถนน
ที่ไดรับการประเมินที่ 1 หรือ 2 ดาวมากกวา

คาเฉลี่ยของประเทศอื่น ๆ สำหรับผูใชถนนทุกกลุม 
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รถยนต

ทั่วโลก

รอยละ

ความยาว (1,000 กม.)

ประเทศไทย

ทั่วโลก

ประเทศไทย

ทั่วโลก

ประเทศไทย

ทั่วโลก

ประเทศไทย

จักรยานยนต
จักรยาน

คนเดินเทา

1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว

4 ดาว 5 ดาว

ที่มา iRAP Big Data Tool

ÃÙ»ÀÒ¾·Õè 7
¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ¡ÒÃ¨Ñ´ÃÐ´Ñº´ÒÇ
¨Óá¹¡µÒÁ»ÃÐàÀ·¼ÙŒãªŒ¶¹¹
à»ÃÕÂºà·ÕÂº»ÃÐà·Èä·Â¡Ñº·ÑèÇâÅ¡

20.30 32.40 40.40 5.30

17.50 42.20 34.70 4.29

1.61

1.31

36.10 55.30 8.60 0.04 0.00

67.80 15.60 11.00 5.50 0.04

48.40 34.20 12.50 12.503.62

26.40 50.40 19.70 3.27 0.19

42.20 28.40 20.80 4.89 3.68

35.30 36.00 24.70 2.75 1.26

ปจจุบัน ยังคงขาดแคลนสิ่งอำนวยความปลอดภัย
สำหรับผูใชถนนกลุมเปราะบาง ไดแก

ผูใชรถจักรยานยนต ผูใชจักรยาน และคนเดินเทา

การประเมันิ้ถน้น้ด้ว้ยวธิีก้ารข่อง iRAP มั่ง่เน้้น้การตรวจำสอบค์วามัเส้�ยงตอ่

การบาด้เจำ็บและเส้ยช้้วิตข่องผู้ใช้้ถน้น้ท่กประเภัท ได้้แก่ ผู้ข่ับข่้�และโด้ยสาร

รถยน้ต์ ผู้ใช้้รถจำักรยาน้ยน้ต์ ค์น้เด้ิน้เท้า และผู้ใช้้จำักรยาน้ การจำัด้ระด้ับด้าว

ข่อง iRAP น้ั�น้เป็น้การประเมิัน้บน้พืิ�น้ฐาน้ข่ององค์์ประกอบต่าง ๆ ข่องโค์รง

ข่่ายถน้น้ และระด้ับท้�ส่งผลต่อค์วามัเป็น้ไปได้้ท้�จำะเกิด้การช้น้บน้ถน้น้และ

ค์วามัร่น้แรงจำากการช้น้ โด้ยเน้้น้องค์์ประกอบท้�มั้อิทธีิพิลต่อการช้น้อย่าง

รน่้แรงและการช้น้ท้�พิบได้บ่้อยกับผูใ้ช้ถ้น้น้ใน้แต่ละประเภัท การจัำด้ระดั้บด้าว

น้้�พัิฒน้าข่่�น้มัาจำากการวจิำยัท้�มัข้้่อมัลูเช้งิประจำกัษร์องรบั เปน็้เค์รื�องมัอืวัด้ระด้บั

ค์วามัปลอด้ภััยท้�ใช้ง้าน้งา่ยและตั�งอยู่บน้ข่อ้เทจ็ำจำรงิ โด้ยเปน็้การประเมันิ้จำาก

องค์ป์ระกอบข่องถน้น้ถ่งค์วามัเปน็้ไปได้ท้้�จำะเกดิ้การช้น้และค์วามัร่น้แรงข่อง

การช้น้ ถน้น้ท้�มั้ระด้ับ 5 ด้าวมั้ค์วามัเส้�ยงตำ�าท้�ส่ด้ และถน้น้ท้�มั้ระด้ับ 1 ด้าวมั้

ค์วามัเส้�ยงสูงท้�ส่ด้ ปัจำจำ่บัน้ ได้ม้ั้การประเมัิน้ระด้ับด้าวข่องโค์รงข่่ายถน้น้เป็น้

ระยะทางกว่า 1.1 ล้าน้กิโลเมัตรแล้วใน้กว่า 101 ประเทศทั�วโลก ทั�งท้�เป็น้การ

ประเมัิน้ใน้ระด้ับประเทศและระด้ับน้าน้าช้าติ ผลท้�ได้้จำากการประเมัิน้ได้้ถูก

น้ำาไปใช้เ้ปน็้ฐาน้ค์ดิ้ใน้การลงทน่้เพืิ�อค์วามัปลอด้ภัยัทางถน้น้เพืิ�อปกปอ้งช้วิ้ต

ผู้ค์น้จำำาน้วน้มัากใน้แต่ละปี

รููปภาพท่ี่� 5

แสด้งแผน้ท้�ข่องช่้วงถน้น้ใน้ประเทศไทยท้�ได้้รับการสำารวจำและจำัด้ระด้ับ

ด้าว ปจัำจำบ่นั้ โค์รงข่่ายถน้น้ใน้ประเทศไทยภัายใตก้รมัทางหลวง กรมัทางหลวง

ช้น้บท และกรง่เทพิมัหาน้ค์ร ระยะทางรวมัโด้ยประมัาณ์ 1,300 กิโลเมัตรได้้

รับการประเมัิน้ระด้ับด้าวแล้ว

รููปภาพท่ี่� 6

แสด้งรายละเอ้ยด้ข่องผลการจัำด้ระด้ับด้าวจำำาแน้กตามัผู้ขั่บข้่�และโด้ยสาร

รถยน้ต์ ผูใ้ช้้รถจำักรยาน้ยน้ต์ ผู้ใช้้จำักรยาน้ และค์น้เด้ิน้เท้า ข่้อค์้น้พิบแสด้งให้

เหน็้ช้ดั้เจำน้วา่ยงัมัค้์วามัเปน็้ไปได้ท้้�จำะปรบัปรง่ค์วามัปลอด้ภัยัข่องถน้น้สำาหรบั

ผูใ้ช้ถ้น้น้ท่กกล่่มั ช้ว่งข่องถน้น้ท้�มัค้์วามัเส้�ยงสูงมัผ้ลลัพิธ์ีการประเมิัน้ระดั้บด้าว

อยู่ท้� 2 ด้าวหรือตำ�ากว่า (จำากระด้ับสูงส่ด้ท้� 5 ด้าว) สำาหรับผูใ้ช้้ถน้น้ทก่กล่่มั

การประเมัิน้โด้ยการจำัด้ระด้ับด้าวพิบว่าใน้ภัาพิรวมัมัากกว่าค์ร่�งข่องระยะ

ทางถน้น้ท้�มั้การสำารวจำได้้รับการประเมิัน้ท้�ระดั้บ 1-2 ด้าว สำาหรับผู้ใช้้ถน้น้

ท่กกล่่มั ด้ังน้้�

การประเมัิน้สำาหรับผู้ข่ับข่้�และโด้ยสารรถยน้ต์ พิบว่าร้อยละ 60 

ข่องระยะทางถน้น้ท้�มั้การสำารวจำ ได้้รับการประเมัิน้ท้�ระด้ับ 1-2 ด้าว 

และอ้กร้อยละ 35 ข่องถน้น้ได้้รับการประเมัิน้ท้�ระด้ับ 3 ด้าว โด้ยท้�ร้อย

ละ 5 ข่องถน้น้ได้้รับการประเมัิน้ท้�ระด้ับ 4-5 ด้าว

การประเมิัน้สำาหรับผู้ใช้้

รถจำักรยาน้ยน้ต์ พิบว่ามัากถ่ง

สามัใน้ส้�ข่องระยะทางข่องถน้น้ 

(ร้อยละ 77) ได้้รับการประเมัิน้

ท้�ระด้ับ 1-2 ด้าว และระยะทาง

ท้�เหลือมั้ระด้ับด้าวอยู่ท้�ระด้ับ 3 

ด้าวหรือสูงกว่า

การประเมัิน้สำาหรับค์น้

เด้ิน้เท้า พิบว่าร้อยละ 84 ข่อง

ระยะทางถน้น้ท้�มั้การสำารวจำ ได้้

รับการประเมิัน้ท้�ระดั้บ 1-2 ด้าว 

และร้อยละ 11 อยู่ท้�ระด้ับ 3 ด้าว 

โด้ยมั้เพ้ิยงร้อยละ 5 อยู่ท้�ระดั้บ 

4 ด้าว

การประเมิัน้สำาหรับผู้ใช้้

จำักรยาน้ พิบว่ามัากกว่าร้อยละ 

90 ข่องโค์รงข่่ายถน้น้ท้�มั้การ

สำารวจำได้้รับการประเมัิน้อยู่ท้�

ระด้ับ 1 หรือ 2 ด้าว

ผลสำารวจำโด้ย iRAP ด้ังกล่าว

ตั�งอยู่บน้พืิ�น้ฐาน้ข่องตัวอย่างข่อง

ถน้น้ท้�ถูกค์ัด้เลือกมัาเพืิ�อฉายให้เห็น้

สถาน้การณ์์ค์วามัปลอด้ภััยโด้ยรวมั

ข่องถน้น้ใน้ประเทศไทย อย่างไรก็ด้้ 

ยังจำำาเป็น้ต้องศ่กษาเพิิ�มัเติมัใน้ด้้าน้

ข่้อมัูลการช้น้ และประเภัทข่องถน้น้ท้�

มั้อัน้ตรายสูงส่ด้ ข่้อมัูลเหล่าน้้�จำะช้่วย

ใหส้ามัารถระบส่าเหตท้่�น่้าจำะเปน็้และ

การปรบัปร่งแกไ้ข่ถน้น้ด้งักลา่ว อก้ทั�ง

ยังช้่วยจัำด้ลำาด้ับค์วามัสำาค์ัญเร่งด้่วน้

ข่องมัาตรการต่าง ๆ ท้�จำำาเป็น้อ้กด้้วย

รููปภาพท่ี่� 7 

เปร้ยบเท้ยบผลการจัำด้ระด้บัด้าว

กับผลจำากการใช้้เค์รื�องมัือ iRAP
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รถยนต

ทั่วโลก

รอยละ

ความยาว (1,000 กม.)

ประเทศไทย

ทั่วโลก

ประเทศไทย

ทั่วโลก

ประเทศไทย

ทั่วโลก

ประเทศไทย

จักรยานยนต
จักรยาน

คนเดินเทา

1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว

4 ดาว 5 ดาว

ที่มา iRAP Big Data Tool

ÃÙ»ÀÒ¾·Õè 7
¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ¡ÒÃ¨Ñ´ÃÐ´Ñº´ÒÇ
¨Óá¹¡µÒÁ»ÃÐàÀ·¼ÙŒãªŒ¶¹¹
à»ÃÕÂºà·ÕÂº»ÃÐà·Èä·Â¡Ñº·ÑèÇâÅ¡

20.30 32.40 40.40 5.30

17.50 42.20 34.70 4.29

1.61

1.31

36.10 55.30 8.60 0.04 0.00

67.80 15.60 11.00 5.50 0.04

48.40 34.20 12.50 12.503.62

26.40 50.40 19.70 3.27 0.19

42.20 28.40 20.80 4.89 3.68

35.30 36.00 24.70 2.75 1.26

ปจจุบัน ยังคงขาดแคลนสิ่งอำนวยความปลอดภัย
สำหรับผูใชถนนกลุมเปราะบาง ไดแก

ผูใชรถจักรยานยนต ผูใชจักรยาน และคนเดินเทา

Big Data Tool กล่าวค์ือ จำากจำำาน้วน้

ตัวอย่างระยะทาง ข่องถน้น้ 358,000 

กิโลเมัตรใน้ 54 ประเทศ เมัื�อพิจิำารณ์า

ใน้ภัาพิรวมั พิบว่า ร้อยละข่องระยะ

ทางข่องถน้น้ท้�ได้้ระด้ับ 1 หรือ 2 ด้าว

ใน้ประเทศไทยมั้ค่์ามัากกว่าค์่าเฉล้�ย

ข่องท่กประเทศสำาหรับผู้ใช้้ถน้น้ท่ก

กล่่มั ทั�งน้้� ค์วามัแตกต่างจำะยิ�งมัาก

ข่่�น้หากเปร้ยบเท้ยบกับประเทศท้�มั้

รายได้้สูง

น้อกเหน้ือจำากการจำัด้ระด้ับด้าว

ด้ังท้�แสด้งข้่างต้น้ กรมัทางหลวง

ช้น้บทได้้ประเมัิน้ค์วามัเส้�ยงและจำัด้

ระด้ับด้าวโด้ยใช้้วิธ้ีการท้�ค์ล้ายกับ

ข่อง iRAP กบัโค์รงข่่ายถน้น้ทางหลวง

ช้น้บทใน้ประเทศไทยเป็น้ระยะทาง

มัากกว่า 48,000 กิโลเมัตร ปัจำจำ่บัน้

ค์ณ์ะกรรมัการด้้าน้เทค์น้ิค์ระด้ับโลก

ข่อง iRAP (iRAP Global Technical 

Committee, GTC) ใน้ค์วามัร่วมัมัือ

กับศูน้ย์ ThaiRAP กำาลังหารือเก้�ยว

กับวิธ้ีการประเมัิน้ด้ังกล่าวข่องกรมั

ทางหลวงช้น้บท และมั้ค์วามัเป็น้

ไปได้้ท้�ใน้อน้าค์ตจำะสามัารถน้ำาไป

พิิจำารณ์าใช้เ้ป็น้กรอบใน้การจำดั้ระด้บั

ด้าวถน้น้แบบง่าย (Light vehicle star 

rating model) สำาหรับกรมัทางหลวง

ปัจำจำ่บัน้ได้้ริเริ�มัโค์รงการท้�พิิจำารณ์า

ใช้้การประเมัิน้ค์วามัเส้�ยงและการ

จำัด้ระด้ับด้าวข่อง iRAP โด้ยจำะมั่่ง

เน้้น้ถน้น้ทางหลวงสายหลักท้�มั้ค์วามั

สำาค์ัญก่อน้ และจำะค์รอบค์ล่มัโค์รง

ข่่ายทางหลวงทั�งหมัด้ใน้ประเทศไทย

ต่อไป
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3.2

ÊÔè§ÍÑ¹µÃÒÂ¢ŒÒ§·Ò§
à»š¹»˜ÞËÒ·Õè¾ºÁÒ¡
áÅÐà»š¹Ë¹Öè§ã¹
ÊÒàËµØÊÓ¤ÑÞ¢Í§
¡ÒÃàÊÕÂªÕÇÔµ¨Ò¡
ÍØºÑµÔàËµØ·Ò§¶¹¹
¢Í§¼ÙŒ¢Ñº¢ÕèáÅÐ
â´ÂÊÒÃÃ¶Â¹µ�
áÅÐ¼ÙŒãªŒÃ¶
¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µ� 

»˜¨¨ÑÂËÅÑ¡
´ŒÒ¹¶¹¹

ถนนไมแยกทิศ
ทางจราจรที่มี
ความเร็วจำกัดสูง

รอยละ 45 ของถนนที่มีความเร็วจำกัด 80 กม./ชม. 
หรือสูงกวานั้น ไมมีการแยกทิศทางจราจร

ระยะทางรวม 249 กม.

ระยะทางรวม 249 กม.

Ê¶Ò¹Ð

อันตรายขางทาง รอยละ 92 ของถนนที่มีความเร็วจำกัด 80 กม./ชม.
หรือสูงกวานั้น มีสิ่งอันตรายขางทาง

จำนวนทางแยก 535 แหง

ชองทางเลี้ยว รอยละ 71 ของทางแยกมีความเร็วการจราจรท่ี 60
กม./ชม. หรือสูงกวาน้ัน ไมมีชองทางเล้ียวท่ีปลอดภัย

»˜¨¨ÑÂËÅÑ¡
´ŒÒ¹¶¹¹

สิ่งอำนวย
ความปลอดภัย
สำหรับรถ
จักรยานยนต

รอยละ 78 ของถนนท่ีมีผูใชทางขับข่ีรถจักรยานยนต
และมีความเร็วจำกัดตั้งแต 60 กม./ชม. ไมมี
สิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต

ระยะทางรวม 488 กม.

Ê¶Ò¹Ð

ทางเทา รอยละ 74 ของถนนที่มีคนเดินเทา และมีความเร็วจำกัดตั้งแต 40 กม./ชม. ไมมีสิ่ง
อำนวยความปลอดภัยสำหรับคนเดินเทา

ระยะทางรวม 529 กม.

ทางขามคนเดินเทา รอยละ 76 ของถนนที่มีคนเดินเทา และมีความเร็วจำกัดตั้งแต 40 กม./ชม. ไมมี
ทางขามมาตรฐานสำหรับคนเดินเทา

รอยละ 38 ทางขามคนเดินเทาอยูในบริเวณที่มีระยะมองเห็นจำกัด และขาดการ
บำรุงรักษา

ระยะทางรวม 168 กม.

สิ่งอำนวยความ
ปลอดภัยสำหรับจักรยาน

รอยละ 80 ของถนนที่มีผูขับขี่จักรยาน และมีความเร็วจำกัดตั้งแต 40 กม./ชม.
ไมมีชองทางจักรยาน

ระยะทางรวม 168 กม.

จำนวนทางขาม 459 แหง

µÒÃÒ§·Õè 5
Ê¶Ò¹Ð»˜¨¨ØºÑ¹¢Í§

ÅÑ¡É³Ð¢Í§¶¹¹ºÒ§áË‹§ã¹»ÃÐà·Èä·Â
ที่มา iRAP Big Data Tool

องค์์ประกอบต่าง ๆ มัากกว่า 50 

องค์์ประกอบ พิร้อมัด้้วยลักษณ์ะท้�

เก้�ยวข้่องท้�สำาค์ัญอ้ก 30 ด้้าน้ได้้ถูก

เก็บรวบรวมัเพืิ�อน้ำามัาประเมัิน้ระด้ับ

ด้าว ตารางท้� 5 สร่ปลักษณ์ะบาง

ประการข่องถน้น้ท้�ส่งผลสำาค์ัญต่อ

ค์วามัเป็น้ไปได้้ท้�จำะเกิด้การช้น้และ

ค์วามัร่น้แรงจำากการช้น้ พิร้อมัด้้วย

สถาน้ะข่องถน้น้ท้�ได้้รับการสำารวจำ

แล้วใน้ประเทศไทย ตัวอย่างเช้่น้ สิ�ง

อนั้ตรายข่า้งทางเป็น้ปัญหาท้�พิบมัาก

และเป็น้หน้่�งใน้สาเหต่สำาค์ัญข่อง

การเส้ยช้้วิตจำากอ่บัติเหต่ทางถน้น้

ข่องผู้ขั่บข่้�และโด้ยสารรถยน้ต์และผู้

ใช้้รถจำักรยาน้ยน้ต์ เช้่น้เด้้ยวกัน้ ยัง

มั้ประเด้็น้การข่าด้แค์ลน้สิ�งอำาน้วย

ค์วามัปลอด้ภััยสำาหรับผู้ใช้้ถน้น้กล่่มั

เปราะบาง ได้แ้ก ่ผู้ใช้ร้ถจำกัรยาน้ยน้ต์ 

ผู้ใช้้จัำกรยาน้ และค์น้เด้ิน้เท้า การมั้

ข่้อมูัลและการแก้ไข่ช่้องว่างเหล่าน้้�

อย่างเหมัาะสมัจำะช่้วยปกป้องช้้วิต

ข่องผู้ใช้้ถน้น้ และเป็น้การยกระด้ับ

มัาตรฐาน้ข่องถน้น้ใหเ้ปน็้ท้�ยอมัรบัได้้
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»˜¨¨ÑÂËÅÑ¡
´ŒÒ¹¶¹¹

ถนนไมแยกทิศ
ทางจราจรที่มี
ความเร็วจำกัดสูง
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ระยะทางรวม 249 กม.

ระยะทางรวม 249 กม.

Ê¶Ò¹Ð
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ชองทางเลี้ยว รอยละ 71 ของทางแยกมีความเร็วการจราจรท่ี 60
กม./ชม. หรือสูงกวาน้ัน ไมมีชองทางเล้ียวท่ีปลอดภัย

»˜¨¨ÑÂËÅÑ¡
´ŒÒ¹¶¹¹

สิ่งอำนวย
ความปลอดภัย
สำหรับรถ
จักรยานยนต

รอยละ 78 ของถนนท่ีมีผูใชทางขับข่ีรถจักรยานยนต
และมีความเร็วจำกัดตั้งแต 60 กม./ชม. ไมมี
สิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต

ระยะทางรวม 488 กม.

Ê¶Ò¹Ð

ทางเทา รอยละ 74 ของถนนที่มีคนเดินเทา และมีความเร็วจำกัดตั้งแต 40 กม./ชม. ไมมีสิ่ง
อำนวยความปลอดภัยสำหรับคนเดินเทา

ระยะทางรวม 529 กม.

ทางขามคนเดินเทา รอยละ 76 ของถนนที่มีคนเดินเทา และมีความเร็วจำกัดตั้งแต 40 กม./ชม. ไมมี
ทางขามมาตรฐานสำหรับคนเดินเทา

รอยละ 38 ทางขามคนเดินเทาอยูในบริเวณที่มีระยะมองเห็นจำกัด และขาดการ
บำรุงรักษา

ระยะทางรวม 168 กม.

สิ่งอำนวยความ
ปลอดภัยสำหรับจักรยาน

รอยละ 80 ของถนนที่มีผูขับขี่จักรยาน และมีความเร็วจำกัดตั้งแต 40 กม./ชม.
ไมมีชองทางจักรยาน

ระยะทางรวม 168 กม.

จำนวนทางขาม 459 แหง

µÒÃÒ§·Õè 5
Ê¶Ò¹Ð»˜¨¨ØºÑ¹¢Í§

ÅÑ¡É³Ð¢Í§¶¹¹ºÒ§áË‹§ã¹»ÃÐà·Èä·Â
ที่มา iRAP Big Data Tool
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¡ÒÃÅ§·Ø¹¡Ñº
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§
â¤Ã§¢‹ÒÂ¶¹¹à»š¹

¡ÒÃÅ§·Ø¹·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ
áÅÐãËŒ¼ÅµÍºá·¹
·Ò§àÈÃÉ°ÈÒÊµÃ�ÊÙ§

4

Cr: องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทย
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Cr: องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทย
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ใน้ปี พิ.ศ. 2561 ประเทศสมัาช้ิก

ข่องสหประช้าช้าติได้้เห็น้ช้อบต่อเป้า

หมัายโลกโด้ยค์วามัสมััค์รใจำด้้าน้

ปัจำจัำยเส้�ยงท้�มั้ผลต่อค์วามัปลอด้ภััย

ทางถน้น้และกลไกการจัำด้บริการเพืิ�อ

ข่ับเค์ลื�อน้การด้ำาเน้ิน้งาน้ด้้าน้ค์วามั

ปลอด้ภััยทางถน้น้ทั�วโลก จำากเป้า

หมัายทั�งสิ�น้ 12 เป้าหมัาย มัเ้ปา้หมัาย

ท้�เน้้น้เรื�องค์วามัปลอด้ภััยข่องโค์รง

ข่่ายถน้น้โด้ยเฉพิาะค์ือ เป้าหมัายท้� 3 

และ 4 ด้ังรูปภัาพิท้� 8

การบรรล่เป้าหมัายด้ังกล่าวจำะมั้ส่วน้ช้่วยใน้การบรรล่เป้าหมัายการพิัฒน้าท้�ยั�งยืน้ (Sustainable Development 

Goals – SDGs) ท้�เก้�ยวข่้องกับค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้ ได้้แก่

เป้าหมัาย SDG ท้� 3.6 ลด้จำำาน้วน้การตายและบาด้เจำ็บจำากอ่บัติเหต่ทางถน้น้ลงค์ร่�งหน่้�ง 

เป้าหมัาย SDG ท้� 9.1 พิัฒน้าโค์รงสร้างพิื�น้ฐาน้ท้�มั้ค์่ณ์ภัาพิ เช้ื�อถือได้้ ยั�งยืน้ และมั้ค์วามัยืด้หย่่น้ ซึ่่�งรวมัถ่ง

โค์รงสร้างพิื�น้ฐาน้ระด้ับภัูมัิภัาค์และท้�ข้่ามัแด้น้ เพิื�อสนั้บสน้่น้การพิัฒน้าทางเศรษฐกิจำและค์วามัเป็น้อยู่ท้�ด้้ข่อง

มัน้่ษย์ โด้ยมั่่งไปท้�การเข่้าถ่งได้้ใน้ราค์าท้�สามัารถจำ่ายได้้และเป็น้ธีรรมัสำาหรับประช้าช้น้ทก่ค์น้

เปา้หมัาย SDG ท้� 11.2 จำดั้ใหม้ัก้ารเข้่าถ่งระบบค์มัน้าค์มัข่น้ส่งท้�ยั�งยนื้ เข่า้ถ่งได้ ้ปลอด้ภััย ใน้ราค์าท้�สามัารถ

จำ่ายได้้สำาหรับท่กค์น้ พิัฒน้าค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้ โด้ยการข่ยายการข่น้ส่งสาธีารณ์ะและค์ำาน้่งเป็น้พิิเศษถ่ง

กล่่มัค์น้ท้�อยู่ใน้สถาน้การณ์์ท้�เปราะบาง ผู้หญิง เด้็ก ผู้มั้ค์วามัพิิการ และผู้สูงอาย่

\การขั่บเค์ลื�อน้ค์วามัปลอด้ภัยัทางถน้น้ด้ว้ยวิธ้ีการท้�ค์่ม้ัค่์าและเหมัาะสมัเพืิ�อม่่ังสูเ่ป้าหมัายการพัิฒน้าท้�ยั�งยืน้นั้�น้ไม่ั

เพิ้ยงแต่จำะช้่วยปกป้องช้้วิตข่องประช้าช้น้ แต่ยังช้่วยให้สามัารถบรรล่เป้าหมัายด้ังกล่าวได้้ภัายใน้ปี 2573 ทั�งน้้� มั้การ

ค์าด้ประมัาณ์วา่หากบรรลเ่ปา้หมัายใน้ระด้บัโลกได้ ้จำะสามัารถปกปอ้งช้ว้ติข่องประช้าช้น้ไวไ้ด้้ถ่ง 450,000 ค์น้ใน้แตล่ะ

ปี และใน้ระยะเวลา 20 ปีจำะสามัารถลด้การสูญเส้ยช้้วิตและการบาด้เจ็ำบสาหัสได้ม้ัากกว่า 100 ล้าน้ค์น้ (Vaccines for 

Roads V, 2020)

รายไดต่ำ รายไดต่ำ-
ปานกลาง

รายได
ปานกลาง-
สูง

รายไดสูง ทั่วโลก

จำนวน
ประเทศ 

29 52 53 51 185

จำนวน
ผูเสียชีวิต
ตอป

172,759 591,534 485,109 95,415 1,344,817

จำนวน
ผูเสียชีวิต
และผูบาด
เจ็บสาหัส
20 ป

16,779,677 44,046,532 35,676,817 4,628,895 101,131,921

อัตราสวน
ผลประโยชน
ตอตนทุน

18 11 15 4 8

2573
3

ภายในป 2573 ถนนสายใหมทุกสายตองผาน
มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับผูใชรถใชถนน
ทุกคนที่คำนึงถึงความปลอดภัยทางถนนหรือ
ผานการประเมินระดับ 3 ดาวหรือสูงกวา

2573
4

ภายในป 2573 มากกวารอยละ 75 ของการ
เดินทางบนถนนสายที่มีอยูแลวตองผาน
มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับผูใชถนนทุกคน
ที่คำนึงถึงความปลอดภัยทางถนน

ÃÙ»ÀÒ¾·Õè 8
à»‡ÒËÁÒÂâÅ¡ã¹ÃÐ´Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
´ŒÒ¹â¤Ã§¢‹ÒÂ¶¹¹
ที่มา https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/12GlobalRoadSafetyTargets.pdf

µÒÃÒ§·Õè 6
¤Ò´»ÃÐÁÒ³¼ÅµÍºá·¹
¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹¡Ñº¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¶¹¹

ที่มา iRAP Business Case for Safer Roads

ÃÙ»ÀÒ¾·Õè 9
ÁÙÅ¤‹Ò¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂ·ÕèÅ´Å§
àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÃÐ´Ñº´ÒÇ¢Í§¶¹¹
ที่มา Organization for Economic Cooperation and Development (ITF, 2016)

มูลคาความสูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส
ตอการเดินทางดวยยานพาหนะในระยะทางหนึ่งกิโลเมตร

จะลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง ในทุก ๆ การเพิ่มขึ้นของระดับดาวของถนน
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การลงท่น้กับโค์รงข่่ายถน้น้เพืิ�อ

ค์วามัปลอด้ภััยนั้�น้เป็น้การลงท่น้ท้�

ให้ผลตอบแทน้ทางเศรษฐศาสตร์สูง 

และประโยช้น์้ท้�ได้้จำากการลงท่น้ดั้ง

กล่าวเป็น้สิ�งท้�จำับต้องได้้ชั้ด้เจำน้ ด้ังท้�

แสด้งไว้ใน้รูปภัาพิท้� 9 งาน้วิจำัยช้้�ให้

เห็น้ว่ามูัลค่์าค์วามัสูญเส้ยจำากการ

เส้ยช้้วิตและบาด้เจำ็บสาหัสต่อการ

เด้ิน้ทางด้้วยยาน้พิาหน้ะใน้ระยะทาง

หน่้�งกิโลเมัตรจำะลด้ลงประมัาณ์ค์ร่�ง

หน้่�ง ใน้ท่ก ๆ การเพิิ�มัข่่�น้ข่องระด้ับ

ด้าวข่องถน้น้ (ITF, 2016)



ใน้เชิ้งเศรษฐศาสตร์ อ่บัติเหต่

ทางถน้น้สร้างค์วามัสูญเส้ยให้กับ

เศรษฐกิจำและสังค์มัอย่างไมั่มั้ข้่อ

กังข่า อย่างไรก็ตามั ปัจำจำ่บัน้ทั�วโลก

ยังค์งข่าด้ทรัพิยากรทางการเงิน้ใน้

การลงท่น้เพืิ�อยกระด้ับมัาตรฐาน้ข่อง

ถน้น้และเพืิ�อการจัำด้การกับค์วามัเร็ว 

ข่้อมัูลเช้ิงประจำักษ์ช้้�ว่าท่ก ๆ 100 

ด้อลล่าร์สหรัฐข่องมัูลค์่าค์วามัสูญ

เส้ยจำากอ่บัติเหต่ทางถน้น้ท้�เกิด้ข่่�น้

กับสังค์มั มั้การลงท่น้เพิื�อป้องกัน้การ

เกิด้อ่บัติเหต่เพิ้ยง 1-3 ด้อลล่าร์สหรัฐ 

(iRAP, 2020)

กรณ้์ศ่กษาค์วามัน้่าจำะเป็น้เพิื�อ

การปรับปร่งค์วามัปลอด้ภััยข่องถน้น้

โด้ย iRAP รายงาน้การลด้ลงข่อง

จำำาน้วน้ผู้เส้ยช้้วิตหากม้ัการลงท่น้ใน้

แต่ละปีกับค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้ท้�

ร้อยละ 0.1-0.2 ข่องผลิตภััณ์ฑ์์มัวล
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ผลตอบแทน้เมัื�อมั้การลงท่น้กับการ

ปรับปร่งค์วามัปลอด้ภััยข่องถน้น้ 

รายไดต่ำ รายไดต่ำ-
ปานกลาง

รายได
ปานกลาง-
สูง

รายไดสูง ทั่วโลก

จำนวน
ประเทศ 

29 52 53 51 185

จำนวน
ผูเสียชีวิต
ตอป

172,759 591,534 485,109 95,415 1,344,817

จำนวน
ผูเสียชีวิต
และผูบาด
เจ็บสาหัส
20 ป

16,779,677 44,046,532 35,676,817 4,628,895 101,131,921

อัตราสวน
ผลประโยชน
ตอตนทุน

18 11 15 4 8

2573
3

ภายในป 2573 ถนนสายใหมทุกสายตองผาน
มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับผูใชรถใชถนน
ทุกคนที่คำนึงถึงความปลอดภัยทางถนนหรือ
ผานการประเมินระดับ 3 ดาวหรือสูงกวา

2573
4

ภายในป 2573 มากกวารอยละ 75 ของการ
เดินทางบนถนนสายที่มีอยูแลวตองผาน
มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับผูใชถนนทุกคน
ที่คำนึงถึงความปลอดภัยทางถนน

ÃÙ»ÀÒ¾·Õè 8
à»‡ÒËÁÒÂâÅ¡ã¹ÃÐ´Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
´ŒÒ¹â¤Ã§¢‹ÒÂ¶¹¹
ที่มา https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/12GlobalRoadSafetyTargets.pdf

µÒÃÒ§·Õè 6
¤Ò´»ÃÐÁÒ³¼ÅµÍºá·¹
¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹¡Ñº¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¶¹¹

ที่มา iRAP Business Case for Safer Roads

ÃÙ»ÀÒ¾·Õè 9
ÁÙÅ¤‹Ò¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂ·ÕèÅ´Å§
àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÃÐ´Ñº´ÒÇ¢Í§¶¹¹
ที่มา Organization for Economic Cooperation and Development (ITF, 2016)

มูลคาความสูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส
ตอการเดินทางดวยยานพาหนะในระยะทางหนึ่งกิโลเมตร

จะลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง ในทุก ๆ การเพิ่มขึ้นของระดับดาวของถนน

สำาหรับประเทศไทย การลงท่น้กับถน้น้และการจำัด้การค์วามัเร็วภัายใต้

งบประมัาณ์ท้�ร้อยละ 0.1 ข่องผลิตภััณ์ฑ์์มัวลรวมัใน้ประเทศใน้แต่ละปีจำะ

ช้่วยให้บรรล่เป้าหมัายท้�กำาหน้ด้ให้ร้อยละ 75 ข่องการเดิ้น้ทางเกิด้ข่่�น้บน้

ถน้น้ท้�ผ่าน้การประเมัิน้ระด้ับ 3 ด้าวหรือสูงกว่าภัายใน้ปี 2573 หรือค์ิด้เป็น้

ร้อยละ 0.1 ข่อง 505 พิัน้ล้าน้ด้อลล่าร์สหรัฐ ซึ่่�งเท้ยบเท่ากับ 15,655 ล้าน้

บาท ตารางท้� 7 น้ำาเสน้อกรณ้์ศก่ษาค์วามัเป็น้ไปได้ส้ำาหรบัประเทศไทยและ

ข้่อมัูลท้�เก้�ยวข่้อง จำากการวิเค์ราะห์พิบว่าหากมั้การลงท่น้กับถน้น้และการ

จำดั้การค์วามัเรว็ จำะสามัารถลด้สูญเสย้ช้ว้ติข่องประช้าช้น้ได้ถ่้ง 7,500 ค์น้ใน้

แต่ละปี และภัายใน้ 20 ปีจำะสามัารถลด้การบาด้เจำ็บสาหัสและเสย้ช้้วิตลง

ได้ถ้่ง 1.65 ล้าน้ค์น้ เทย้บเท่ากับผลตอบแทน้ 34 ด้อลล่าร์สหรัฐต่อทก่ ๆ 1 

ด้อลล่าร์ท้�มั้การลงท่น้ใน้ประเทศไทยน้ับว่าสูงกว่าตัวเลข่อื�น้ ๆ ใน้ตารางท้� 

6 และเปน็้หน้่�งใน้ประเทศท้�มัอ้ตัราสว่น้ผลตอบแทน้ตอ่ตน้้ทน่้สงูท้�ส่ด้หากมั้

การลงท่น้กบัถน้น้และการจำดั้การค์วามัเรว็เพืิ�อสรา้งค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้
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µÒÃÒ§·Õè 7

¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ»ÃÐà·Èä·Â 
ที่มา iRAP Business Case for Safer Roads. (อัตราแลกเปลี่ยน 1US$ = 31 บาท)
*ดูสมมติฐานแบบเต็มและภาพสรุประดับประเทศไดที่ vaccinesforroads.org

22,491

68,863,512

33

247,401

1.044

8.2

จำนวนผูเสียชีวิตตอป (WHO, 2018)

จำนวนประชากร

ผูเสียชีวิตตอประชากร 1 แสนคน

จำนวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บสาหัสตอป

มูลคาความเสียหายผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บสาหัสตอป (ลานลานบาท)

มูลคาความเสียหายผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บสาหัสตอป (% ของ GDP)

181,403

0.1%

7,519

1,654,076

6,246,112

34

การลงทุนเพื่อการจัดการโครงสรางพื้นฐานและความเร็วการจราจร (ลานบาท)

รอยละการลงทุนในแตละปตอ GDP (พ.ศ. 2563-2573)

จำนวนผูเสียชีวิตตอปลดลง

จำนวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสลดลงตลอด 20 ป

ผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร (ลานบาท)

อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C)

ความสำเร็จจากการทำใหรอยละ 75 ของการเดินทางเกิดขึ้นบนถนน 3 ดาวหรือสูงกวา 
สำหรับผูใชถนนทุกคนภายในป 2573

5
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
àªÔ§¹âÂºÒÂ

Cr: องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทย

การลงทุนกับถนนและการจัดการความเร็วดวยงบประมาณรอยละ 0.1 ของ GDP
หรือเทากับประมาณ 15,000 ลานบาท ในแตละปอยางตอเนื่อง

จะชวยใหบรรลุเปาหมายโลกดานมาตรฐานของถนนไดภายในป 2573 
และจะสามารถลดการสูญเสียชีวิตของประชาชนไดถึง 7,500 คนในแตละป
หรือลดการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตลงไดถึง 1.65 ลานคนภายใน 20 ป

25



µÒÃÒ§·Õè 7

¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ»ÃÐà·Èä·Â 
ที่มา iRAP Business Case for Safer Roads. (อัตราแลกเปลี่ยน 1US$ = 31 บาท)
*ดูสมมติฐานแบบเต็มและภาพสรุประดับประเทศไดที่ vaccinesforroads.org

22,491

68,863,512

33

247,401

1.044

8.2

จำนวนผูเสียชีวิตตอป (WHO, 2018)

จำนวนประชากร

ผูเสียชีวิตตอประชากร 1 แสนคน

จำนวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บสาหัสตอป

มูลคาความเสียหายผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บสาหัสตอป (ลานลานบาท)

มูลคาความเสียหายผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บสาหัสตอป (% ของ GDP)

181,403

0.1%

7,519

1,654,076

6,246,112

34

การลงทุนเพื่อการจัดการโครงสรางพื้นฐานและความเร็วการจราจร (ลานบาท)

รอยละการลงทุนในแตละปตอ GDP (พ.ศ. 2563-2573)

จำนวนผูเสียชีวิตตอปลดลง

จำนวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสลดลงตลอด 20 ป

ผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร (ลานบาท)

อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C)

ความสำเร็จจากการทำใหรอยละ 75 ของการเดินทางเกิดขึ้นบนถนน 3 ดาวหรือสูงกวา 
สำหรับผูใชถนนทุกคนภายในป 2573

5
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
àªÔ§¹âÂºÒÂ

Cr: องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทย

การลงทุนกับถนนและการจัดการความเร็วดวยงบประมาณรอยละ 0.1 ของ GDP
หรือเทากับประมาณ 15,000 ลานบาท ในแตละปอยางตอเนื่อง

จะชวยใหบรรลุเปาหมายโลกดานมาตรฐานของถนนไดภายในป 2573 
และจะสามารถลดการสูญเสียชีวิตของประชาชนไดถึง 7,500 คนในแตละป
หรือลดการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตลงไดถึง 1.65 ลานคนภายใน 20 ป
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5.1

1 ดาวเปาหมายป 2573

รอยละของการเดินทาง 

เปาหมาย สถานะปจจุบัน ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณา

2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว

µÒÃÒ§·Õè 8
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðà¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³ÒÊÓËÃÑºà»‡ÒËÁÒÂâÅ¡·Õè 3 áÅÐ 4 â´Â iRAP
ที่มา iRAP Vaccine for Roads V.

µÒÃÒ§·Õè 9
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðà¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³ÒÊÓËÃÑºà»‡ÒËÁÒÂâÅ¡·Õè 3 áÅÐ 4
â´ÂÍ§¤�¡ÒÃÍ¹ÒÁÑÂâÅ¡
ที่มา การทบทวนสถานะประเทศไทยโดยใชกรอบเปาหมายโลกโดยความสมัครใจดานปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอความปลอดภัยทางถนนและกลไกการจัดบริการ. องคการอนามัยโลก (2563).

0%ประเทศรายไดต่ำ 25% 75% 0% 0%

0%ประเทศรายไดต่ำ-ปานกลาง 25% 70% 5% 0%

0%ประเทศรายไดปานกลาง-สูง 25% 60% 10% 5%

0%ประเทศรายไดสูง 25% 50% 15% 10%

สัดสวนของรถจักรยานยนตที่คอนขางสูงและการเสียชีวิตของผูใชจักรยานยนต
ที่มีมากกวาผูใชถนนกลุมอื่น ๆ ควรนำไปสูการพัฒนายุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาโดยตรงสำหรับผูใชถนนกลุมนี้โดยเฉพาะ

¾Ñ²¹ÒÂØ·¸ÈÒÊµÃ�áÅÐ
á¼¹àªÔ§ÃÐºº
â´ÂÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃÅ§·Ø¹
·ÕèÁÕµŒ¹·Ø¹µèÓáÅÐ
¡ÒÃÅ§·Ø¹áººÁØ‹§à»‡Ò
â´Â¤Ó¹Ö§¶Ö§
¡ÒÃãªŒ¶¹¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹¢Í§
¼ÙŒãªŒ¶¹¹·Ø¡¡ÅØ‹Á

เพืิ�อท้�จำะบรรล่เป้าหมัายการพิัฒน้าท้�ยั�งยืน้ ค์วรพิิจำารณ์า

น้โยบายค์วามัปลอด้ภััยท้�มั้ประสิทธีิผลและด้ำาเน้ิน้งาน้กับ

ปญัหาท้�เรง่ด้ว่น้ก่อน้ เพืิ�อบรรลเ่ป้าหมัายร้อยละ 75 ข่องการเดิ้น้

ทางเกดิ้ข่่�น้บน้ถน้น้ท้�ได้รั้บการประเมันิ้ระด้บั 3 ด้าวหรือสงูกวา่ 

ตารางท้� 8 ระบ่ข่้อเสน้อแน้ะสำาหรับเป้าหมัายโลกท้� 3 และ 

4 ไว้ว่าอย่างน้้อยร้อยละ 60 ข่องการเด้ิน้ทางสำาหรับผูใ้ช้้ถน้น้

ท่กประเภัทค์วรเป็น้ถน้น้ท้�ได้้รับการประเมัิน้ระด้ับ 3 ด้าว และ

ร้อยละ 10 และ 5 ข่องการเด้ิน้ทางค์วรเป็น้ถน้น้ท้�ได้้มัาตรฐาน้

การประเมัิน้ท้� 4 ด้าว หรือ 5 ด้าวตามัลำาด้ับ และไมั่ค์วรมั้ถน้น้ 

1 ด้าวใน้ประเทศไทยอ้กต่อไปภัายใน้ปี 2573 

ตารางท้� 9 แสด้งข้่อเสน้อแน้ะสำาหรับประเทศไทยจำากการทบทวน้สถาน้ะปัจำจำ่บัน้ข่องประเทศไทยใน้กรอบ 12 

เป้าหมัายโลกโด้ยค์วามัสมััค์รใจำด้้าน้ปัจำจัำยเส้�ยงท้�มั้ผลต่อค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้และกลไกการจัำด้บริการท้�จำัด้ทำา

โด้ยองค์ก์ารอน้ามัยัโลก ทั�งสองเปา้หมัายท้�เก้�ยวข่อ้งกบัถน้น้ได้้รบัการประเมันิ้อยูใ่น้ระด้บั “ตำ�า-ปาน้กลาง” และมัอ้ก้

หลายประเด้น็้ท้�ค์วรด้ำาเน้นิ้การ น้อกเหน้อืจำากด้า้น้น้โยบาย การประสาน้งาน้ และการบรหิารจำดั้การแลว้ ประเทศไทย

ค์วรมั่ง่เน้น้้การปรบัปรง่ค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้ท้�มัต้น้้ท่น้ตำ�า และการลงท่น้แบบมั่ง่เปา้เพืิ�อยกระด้บัค์วามัปลอด้ภัยั

ข่องถน้น้และค์วามัเร็วจำำากัด้สำาหรับผู้ใช้้ถน้น้ท่กกล่่มั โด้ยค์ำาน้่งถ่งบริบทเฉพิาะใน้ประเทศ
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รอยละของการเดินทาง 

เปาหมาย สถานะปจจุบัน ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณา

2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว

µÒÃÒ§·Õè 8
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðà¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³ÒÊÓËÃÑºà»‡ÒËÁÒÂâÅ¡·Õè 3 áÅÐ 4 â´Â iRAP
ที่มา iRAP Vaccine for Roads V.

µÒÃÒ§·Õè 9
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðà¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³ÒÊÓËÃÑºà»‡ÒËÁÒÂâÅ¡·Õè 3 áÅÐ 4
â´ÂÍ§¤�¡ÒÃÍ¹ÒÁÑÂâÅ¡
ที่มา การทบทวนสถานะประเทศไทยโดยใชกรอบเปาหมายโลกโดยความสมัครใจดานปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอความปลอดภัยทางถนนและกลไกการจัดบริการ. องคการอนามัยโลก (2563).

0%ประเทศรายไดต่ำ 25% 75% 0% 0%

0%ประเทศรายไดต่ำ-ปานกลาง 25% 70% 5% 0%

0%ประเทศรายไดปานกลาง-สูง 25% 60% 10% 5%

0%ประเทศรายไดสูง 25% 50% 15% 10%

สัดสวนของรถจักรยานยนตที่คอนขางสูงและการเสียชีวิตของผูใชจักรยานยนต
ที่มีมากกวาผูใชถนนกลุมอื่น ๆ ควรนำไปสูการพัฒนายุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาโดยตรงสำหรับผูใชถนนกลุมนี้โดยเฉพาะ

¾Ñ²¹ÒÂØ·¸ÈÒÊµÃ�áÅÐ
á¼¹àªÔ§ÃÐºº
â´ÂÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃÅ§·Ø¹
·ÕèÁÕµŒ¹·Ø¹µèÓáÅÐ
¡ÒÃÅ§·Ø¹áººÁØ‹§à»‡Ò
â´Â¤Ó¹Ö§¶Ö§
¡ÒÃãªŒ¶¹¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹¢Í§
¼ÙŒãªŒ¶¹¹·Ø¡¡ÅØ‹Á

เป้าหมายที่่� 3 

ภัายใน้ปี 2573 ถน้น้สายใหมั่ท่ก

สายต้องผ่าน้มัาตรฐาน้ทางเทค์น้ิค์

สำาหรับผู้ใช้้ถน้น้ท่กค์น้ท้�ค์ำาน้่งถ่ง

ค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้ หรือผ่าน้

การประเมัิน้ระด้ับ 3 ด้าวหรือสูงกว่า

เป้าหมายที่่� 4

ภัายใน้ปี 2573 มัากกว่าร้อยละ 75 

ข่องการเด้ิน้ทางบน้ถน้น้สายท้�มั้อยู่

แล้ว ต้องผ่าน้มัาตรฐาน้ทางเทค์นิ้ค์

สำาหรับผู้ใช้้ถน้น้ท่กค์น้ท้�ค์ำาน้่งถ่ง

ค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้

ตำ�า-ปาน้กลาง

ตำ�า-ปาน้กลาง

เสรมิัสรา้งภัาวะผูน้้ำาและกำาหน้ด้ใหก้ารพิฒัน้า

ถน้น้ใหม่ัตอ้งได้ม้ัาตรฐาน้ 3 ด้าว เป็น้วาระสำาค์ญั 

พิร้อมัทั�งจำัด้สรรงบประมัาณ์ท้�สอด้ค์ล้อง

น้ำาระบบต่าง ๆ ท้�ปัจำจำ่บัน้ใช้้กับถน้น้สายท้�มั้

อยู่แล้วมัาใช้้กับถน้น้สายใหมั่และถน้น้ท้�อยู่ใน้

แผน้การก่อสร้างด้้วย

พิัฒน้าย่ทธีศาสตร์เช้ิงระบบเพืิ�อบรรล่เป้า

หมัายน้้�

น้ำาเอามัาตรการค์วามัปลอด้ภััยท้�เป็น้ไปตามั

หลักวิช้าการ และสอด้ค์ล้องกับบริบทข่องพืิ�น้ท้� 

มัาใช้้ใน้การออกแบบถน้น้ใหมั่

ประสาน้การบริหารจัำด้การข่องหน่้วยงาน้

รับผิด้ช้อบต่าง ๆ และติด้ตามัตรวจำสอบค์วามั

ก้าวหน้้า

จำดั้ทำาข่อ้มัลูพืิ�น้ฐาน้ (baseline) เพืิ�อเสรมิัสรา้ง

การวัด้ระด้ับค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้ใน้ปัจำจำ่บัน้

เสริมัสรา้งภัาวะผูน้้ำาและกำาหน้ด้ใหก้ารพิฒัน้า

ถน้น้ท้�มั้อยู่แล้วให้ได้้มัาตรฐาน้ 3 ด้าว เป็น้วาระ

สำาค์ัญ พิร้อมัทั�งจำัด้สรรงบประมัาณ์ท้�สอด้ค์ล้อง

ข่ยายข่อบเข่ตการปรับปร่งค์วามัปลอด้ภััยบน้

ถน้น้ให้ค์รอบค์ล่มัเค์รือข่่ายถน้น้ทั�งหมัด้ ได้้แก่ 

ทางหลวงช้น้บท ถน้น้ท้องถิ�น้ ทางหลวง และ

ทางด้่วน้

พิฒัน้าแผน้เชิ้งระบบเพืิ�อท้�จำะบรรลเ่ป้าหมัายน้้� 

จำัด้ทำาข่้อมัูลพืิ�น้ฐาน้ (baseline) เพืิ�อให้

สามัารถวัด้ระด้ับค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้ใน้

ปัจำจำ่บัน้

เพิิ�มัข่้ด้ค์วามัสามัารถข่องวิศวกรข่น้ส่งและ

จำราจำร เป็น้ส่วน้หน้่�งใน้การอบรมัการตรวจำสอบ

ค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้ และสร้างค์วามัเข้่าใจำใน้

การให้ระด้ับด้าวข่อง iRAP
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เปาหมาย สถานะปจจุบัน ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณา

มาตรการหลัก ประเด็น/แนวทางที่สามารถทำได ผูใช
รถยนต

ผูใช
จักร
ยานยนต

ผูใช
จักรยาน

คน
เดินเทา

µÒÃÒ§·Õè 10
ÁÒµÃ¡ÒÃËÅÑ¡áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà¾×èÍà¾ÔèÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ·Ò§¶¹¹ 
ที่มา การทบทวนสถานะประเทศไทยโดยใชกรอบเปาหมายโลกโดยความสมัครใจดานปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอความปลอดภัยทางถนนและกลไกการจัดบริการ. องคการอนามัยโลก (2563).

มีสวนเกี่ยวของบางสวนมีสวนเกี่ยวของ

น้ำามัาตรการด้้าน้ค์วามัปลอด้ภััยท้�มั้ข้่อมัูล

เช้ิงประจำักษ์รองรับ และสอด้ค์ล้องกับบริบทข่อง

พิื�น้ท้� มัาใช้้ใน้การออกแบบมัาตรการลด้อ่บัติเหต่

ทางถน้น้

ประสาน้การด้ำาเนิ้น้การข่องหน่้วยงาน้ต่างๆ 

ท้�มั้หน้้าท้�รับผิด้ช้อบ และกำากับติด้ตามัค์วามั

ก้าวหน้้า 

ThaiRAP และ RAP ใน้ประเทศอื�น้ ๆ สน้ับสน้่น้การ

ปรับปร่งค์วามัปลอด้ภััยข่องโค์รงข่่ายถน้น้ด้้วยการใช้้

มัาตรฐาน้ระด้ับโลกท้�มั้ข้่อมัูลเช้ิงประจำักษ์รองรับ ปัจำจำ่บัน้

ได้้มั้การจัำด้ทำามัาตรการปรับปร่งแก้ไข่เพืิ�อสร้างค์วามั

ปลอด้ภััยทางถน้น้ใน้ระด้ับโลกท้�มั้ช้ื�อว่า “วัค์ซึ่้น้สำาหรับ

ถน้น้” (Vaccine for Roads) ซึ่่�งได้้รับการพิิสูจำน้์แล้วว่า

ได้้ผล โด้ยมั้งาน้วิจัำยท้�มั้ข่้อมูัลเช้ิงประจำักษ์รองรับ และมั้

การจัำด้ทำาเค์รื�องมืัอใน้การด้ำาเนิ้น้งาน้ด้้าน้ค์วามัปลอด้ภััย

ทางถน้น้ (Road Safety Toolkit) โด้ยค์วามัรว่มัมัอืระหวา่ง

หน้ว่ยงาน้ International Road Assessment Programme 

(iRAP) หน้่วยงาน้ Global Transport Knowledge Part-

nership (gTKP) และกองท่น้ Global Road Safety Fa-

cility ซึ่่�งกำากบัด้แูลโด้ยธีน้าค์ารโลก เค์รื�องมัอืด้งักลา่วเปน็้

แหล่งข้่อมูัลออน้ไลน์้ท้�หน่้วยงาน้ท้�รับผิด้ช้อบด้้าน้ ถน้น้

สามัารถพิิจำารณ์าเลือกใช้้มัาตรการปรับปร่งแก้ไข่ท้�มั้

ประสิทธีิภัาพิใน้การป้องกัน้การเกิด้อ่บัติเหต่ทางถน้น้กับ

ผู้ใช้้ถน้น้ท่กกล่่มั น้อกจำากนั้�น้ ม้ัโค์รงการท้�ช้ื�อว่า Safer 

Road Improvement Plan (SRIP) ซึ่่�งเป็น้องค์์ประกอบ

สำาค์ัญส่วน้หน่้�งข่อง iRAP และเป็น้ภัาค์้ใน้การจำัด้ทำาการ

ประเมัิน้ระด้ับด้าวให้กับถน้น้ โค์รงการน้้�จำัด้ทำาข่้อเสน้อ

แน้ะเก้�ยวกับการปรับปร่งแก้ไข่โค์รงข่่ายถน้น้ท้�ค์วรได้้รับ

ค์วามัสำาค์ัญเป็น้ลำาด้ับต้น้ ๆ เพิื�อป้องกัน้การเกิด้อ่บัติเหต่

ทางถน้น้ ผลลัพิธี์ข่องโค์รงการช้่วยให้วิศวกรและหน้่วย

งาน้ด้้าน้ถน้น้สามัารถเลือกช้่ด้วิธ้ีการปรับปร่งแก้ไข่เพิื�อ

เพิิ�มัค์วามัปลอด้ภััยให้กบัถน้น้ท้�ไม่ัเพิย้งแต่จำะช้ว่ยปกป้อง

ช้้วิตข่องผู้ใช้้ถน้น้แต่ยังช่้วยสร้างค์วามัมัั�น้ใจำใน้ด้้าน้ผล

ตอบแทน้ทางเศรษฐศาสตร์ท้�สูงภัายใต้งบประมัาณ์ท้�มั้

จำำากัด้
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เปาหมาย สถานะปจจุบัน ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณา

มาตรการหลัก ประเด็น/แนวทางที่สามารถทำได ผูใช
รถยนต

ผูใช
จักร
ยานยนต

ผูใช
จักรยาน

คน
เดินเทา

µÒÃÒ§·Õè 10
ÁÒµÃ¡ÒÃËÅÑ¡áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà¾×èÍà¾ÔèÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ·Ò§¶¹¹ 
ที่มา การทบทวนสถานะประเทศไทยโดยใชกรอบเปาหมายโลกโดยความสมัครใจดานปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอความปลอดภัยทางถนนและกลไกการจัดบริการ. องคการอนามัยโลก (2563).

มีสวนเกี่ยวของบางสวนมีสวนเกี่ยวของ

การแยกรถจำักรยาน้ยน้ต์ออ

จำากยาน้พิาหน้ะประเภัทอื�น้

การจำัด้การสิ�งอัน้ตรายข่้างทาง

การปรับปร่งสิ�งอำาน้วย

ค์วามัปลอด้ภััยข่องค์น้เด้ิน้เท้า

การปรับปร่งสิ�งอำาน้วย

ค์วามัปลอด้ภััยข่องจำักรยาน้

การจำัด้การค์วามัเร็ว

การลด้ค์วามัเส้�ยง

บริเวณ์ทางแยก

การจำัด้การเกาะกลางถน้น้

แผน้งาน้เพิื�อการจำัด้การจำ่ด้

เส้�ยงต่อการเกิด้อ่บัติเหต่

ผิวถน้น้

สิ�งอำาน้วยค์วามัปลอด้ภััยข่องจำักรยาน้ยน้ต์ เช่้น้

ช้่องทางพิิเศษ/ช้่องทางธีรรมัด้าสำาหรับจัำกรยาน้ยน้ต์

ทางข่้ามั/ทางลอด้สำาหรับจำักรยาน้ยน้ต์

การจำัด้ให้มั้ถน้น้สายย่อยและถน้น้ค์ู่ข่น้าน้

การกลับรถและทางเช้ื�อมัท้�ปลอด้ภััย

ราวกัน้อัน้ตรายท้�ปลอด้ภััยต่อจำักรยาน้ยน้ต์

การจำัด้การเข่ตปลอด้ภััยข่้างทาง

การค์วบค์่มัทางเช้ื�อมั/ทางเข่้าออก

การจำัด้การการจำอด้รถข่้างทาง

ทางข่้ามัค์น้เด้ิน้เท้า

ราวกั�น้ค์น้เด้ิน้เท้า

ทางเท้า

การกำาจำัด้สิ�งก้ด้ข่วางบน้ทางจำักรยาน้

การจำัด้ให้มั้ช้่องทางจำักรยาน้

มัาตรการช้ะลอค์วามัเร็วใน้ช้่มัช้น้ เข่ตท้�พิักอาศัย 

ย่าน้การค์้า และเข่ตพิื�น้ท้�โรงเร้ยน้

เข่ตค์วามัเร็วตำ�าใน้พิื�น้ท้�เข่ตเมัืองท้�มั้ปริมัาณ์ค์น้เด้ิน้เท้า

และผู้ข่้�จำักรยาน้สูง

การทบทวน้ค์วามัเร็วจำำากัด้

ปรับปร่งการเส้น้จำราจำรน้ำาทาง / ไฟฟ้าแสงสว่าง

วงเว้ยน้

ทางข่้ามัต่างระด้ับ

ทางเล้�ยวปลอด้ภััย

ทางข่้ามัปลอด้ภััยบริเวณ์ทางแยก

เกาะกลางแบบแบริเออร์

จำ่ด้กลับรถ / ช้่องทางกลับรถ

การจำัด้การ/ค์วบค์่มัการข่้ามัผ่าน้เกาะกลาง

การตรวจำสอบค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้

การวิเค์ราะห์อ่บัติเหต่เชิ้งล่ก

การปรับปร่งการมัองเห็น้ เช้่น้ เส้น้จำราจำรท้�สื�อสารชั้ด้เจำน้ 

(self-explaining road) และไฟฟ้าส่องสว่าง

ค์วามัฝืดื้ข่องผิวทาง (ค์วามัต้าน้ทาน้การลื�น้ไถล)

แก้ไข่ค์วามัเส้ยหายข่องผิวทาง (รอยแตก หล่มับ่อ)

สิ�งก้ด้ข่วาง / เศษสิ�งข่องบน้ผิวถน้น้
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ÃÙ»ÀÒ¾·Õè 10
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¶¹¹
·ÕèÊÒÁÒÃ¶·Óä´ŒÊÓËÃÑº
Ã¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µ�

ที่มา รูปภาพของถนนในประเทศอินโดนีเซีย
จาก https://www.kompasiana.com/amp/
irvanoktaviandry/gunakan-rhk-jangan-
tahu-hukum-tapi-purapura-buta-hukum_
5725017d12937329218b25be และ 
https://www.gridoto.com/amp/read/
221007073/sudah-tahu-belum-selain-
suramadu-tol-ini-juga-boleh-dilintasi-motor 
รูปภาพของถนนในประเทศมาเลเซีย
โดยความอนุเคราะหจาก MIROS

(ก) บริเวณหยุดรถจักรยานยนต (Motorcycle box) 
ในประเทศไทยและอินโดนีเซีย

(ข) ชองทางรถจักรยานยนตในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย
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ควรพิจารณาใชมาตรการชะลอความเร็วการจราจรกับพื้นที่เขตเมือง
อาทิ เนินชะลอความเร็ว แถบเสนชะลอความเร็ว และการลดจำนวนชอง

การจราจร เพื่อลดความเร็วของยานพาหนะ
และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแกผูใชถนนกลุมเปราะบาง 

ใน้บริบทข่องประเทศไทย การจำราจำรท้�มั้ลักษณ์ะข่อง

การใช้้ถน้น้ร่วมักัน้ข่องผู้ใช้้ถน้น้หลากหลายกล่่มัเป็น้

หน้่�ง ใน้ปัจำจัำยสำาค์ัญใน้การพิิจำารณ์าการปรับปร่งค์วามั 

ปลอด้ภััยทางถน้น้ สัด้ส่วน้ข่องรถจำักรยาน้ยน้ต์ท้�ค์่อน้ข่้าง

สูงและการเสย้ช้้วิตข่องผู้ใช้้จำักรยาน้ยน้ต์ท้�มั้มัากกว่าผูใ้ช้้

ถน้น้กล่ม่ัอื�น้ ๆ  ค์วรน้ำาไปสูก่ารพิฒัน้าย่ทธีศาสตรแ์ละแผน้

ปฏิบิัติการโด้ยหน้่วยงาน้ท้�รับผิด้ช้อบด้้าน้ถน้น้ เพิื�อแก้ไข่

ปัญหาโด้ยตรงสำาหรับผู้ใช้้ถน้น้กล่่มัน้้�โด้ยเฉพิาะ รายงาน้

โด้ยองค์์การอน้ามััยโลกเสน้อว่าการจำัด้ช้่องการจำราจำร

เฉพิาะรถจำกัรยาน้ยน้ตเ์ปน็้หน้่�งใน้มัาตรการสำาค์ญัท้�พิิสูจำน์้

แล้วว่าได้้ผลใน้การปรับปร่งค์วามัปลอด้ภััยสำาหรับยาน้

ยน้ต์สองล้อและสามัล้อ มัาตรการด้ังกล่าวได้้มั้การน้ำา

ไปด้ำาเน้ิน้การแล้วใน้ประเทศอื�น้ ๆ อาทิ มัาเลเซึ่้ย และ 

อิน้โด้น้้เซึ่ย้ อย่างไรก็ตามั ยงัจำำาเป็น้ต้องมัก้ารศก่ษาเชิ้งลก่

ก่อน้น้ำาไปปฏิิบัติจำริงใน้บริบทข่องพืิ�น้ท้� เนื้�องจำากอาจำส่ง

ผลใหเ้กดิ้อบ่ตัเิหตท่างถน้น้เพิิ�มัข่่�น้ได้จ้ำากการใช้ค้์วามัเรว็ 

มัาตรการอื�น้ ๆ ท้�มั้แน้วโน้้มัได้้ผล ได้้แก่ การจำัด้ช้่องเล้�ยว

ท้�ปลอด้ภััย การข่ยายช้่องจำราจำรหรือไหล่ถน้น้ การข่จัำด้

สิ�งอัน้ตรายข่้างทาง การจำำากัด้ค์วามัเร็วและการจำัด้ให้มั้

โค์รงสรา้งเพืิ�อช้ะลอการจำราจำร และการปรบัปรง่สภัาพิพืิ�น้

ผิวข่องถน้น้ (องค์์การอน้ามััยโลก, 2560) 

รูปภัาพิท้� 10 แสด้งตัวอย่างการปรับปร่งแก้ไข่ถน้น้

สำาหรับกล่่มัผู้ใช้้รถจัำกรยาน้ยน้ต์ โด้ยม้ัวัตถ่ประสงค์์หลัก

เพืิ�อแบ่งการจำราจำรข่องรถจัำกรยาน้ยน้ต์ออกจำากการจำราจำร

ประเภัทอื�น้ ๆ อย่างไรก็ด้้ แม้ัว่ามัาตรการเหล่าน้้�ม้ัค์วามั

สัมัพัิน้ธ์ีอย่างยิ�งกับการจำราจำรข่องรถจำักรยาน้ยน้ต์ และ

สามัารถน้ำาไปปฏิิบัติได้้ใน้บางพืิ�น้ท้�ข่องประเทศไทย การ

วิจัำยใน้ระดั้บพืิ�น้ท้�ยังค์งม้ัค์วามัจำำาเป็น้ เพืิ�ออธิีบายค์วามัม้ั

ประสิทธิีภัาพิตามัสภัาพิค์วามัเป็น้จำริงข่องมัาตรการเหล่าน้้�

ต่อผู้ใช้้ถน้น้ การจัำด้ทำาโค์รงการน้ำาร่องจำะช่้วยเพิิ�มัพูิน้ค์วามั

เข้่าใจำเก้�ยวกับข้่อด้้และข้่อเส้ย ข่องการจัำด้การกับถน้น้ด้้วย

วิธ้ีการเหล่าน้้�ก่อน้ท้�จำะม้ัการน้ำาไปปฏิิบัติใน้วงกว้าง

ตารางท้� 10 แสด้งมัาตรการสร้างค์วามัปลอด้ภััยทาง

ถน้น้ท้�สำาค์ญัท้�มัแ้น้วโน้ม้ัได้้ผลกับถน้น้ใน้ประเทศไทยเพืิ�อ

เพิิ�มัค์วามัปลอด้ภัยัให้กบัผูข้่บัข่้�และโด้ยสารรถยน้ต์ ผูใ้ช้ร้ถ

จำกัรยาน้ยน้ต์ ผูใ้ช้จั้ำกรยาน้ และค์น้เดิ้น้เท้า น้อกเหนื้อจำาก

การปรับปร่งสภัาพิทางกายภัาพิข่องถน้น้แล้ว การจำัด้การ

กับค์วามัเร็วอย่างเหมัาะสมัเป็น้อ้กสิ�งสำาค์ัญท้�จำะช้่วย

ลด้ทั�งการเส้ยช้้วิตและค์วามัร่น้แรงข่องการช้น้บน้ถน้น้
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ที่มา รูปภาพของถนนในประเทศอินโดนีเซีย
จาก https://www.kompasiana.com/amp/
irvanoktaviandry/gunakan-rhk-jangan-
tahu-hukum-tapi-purapura-buta-hukum_
5725017d12937329218b25be และ 
https://www.gridoto.com/amp/read/
221007073/sudah-tahu-belum-selain-
suramadu-tol-ini-juga-boleh-dilintasi-motor 
รูปภาพของถนนในประเทศมาเลเซีย
โดยความอนุเคราะหจาก MIROS

(ก) บริเวณหยุดรถจักรยานยนต (Motorcycle box) 
ในประเทศไทยและอินโดนีเซีย

(ข) ชองทางรถจักรยานยนตในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย
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ควรพิจารณาใชมาตรการชะลอความเร็วการจราจรกับพื้นที่เขตเมือง
อาทิ เนินชะลอความเร็ว แถบเสนชะลอความเร็ว และการลดจำนวนชอง

การจราจร เพื่อลดความเร็วของยานพาหนะ
และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแกผูใชถนนกลุมเปราะบาง 
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มัาตรการช้ะลอค์วามัเร็วการจำราจำร อาทิ เน้ิน้ช้ะลอค์วามัเร็ว แถบเส้น้ช้ะลอค์วามัเร็ว และการลด้จำำาน้วน้ช่้องการจำราจำร 

ค์วรพิิจำารณ์าใช้ก้บัพืิ�น้ท้�เข่ตเมัอืงเพืิ�อลด้ค์วามัเรว็ข่องยาน้พิาหน้ะและเพืิ�อเพิิ�มัค์วามัปลอด้ภััยใหแ้กผู้่ใช้ถ้น้น้กล่ม่ัเปราะ

บาง เช้่น้เด้้ยวกัน้ ค์วรมั้การทบทวน้ค์วามัเร็วจำำากัด้ทั�วประเทศ โด้ยเฉพิาะอย่างยิ�งใน้พิื�น้ท้�เข่ตเมัืองและช้าน้เมัือง และ

ปรบัเปล้�ยน้ค์วามัเรว็จำำากดั้ตามัวตัถ่ประสงค์ก์ารใช้ง้าน้ข่องถน้น้ รูปแบบการใช้ก้ารจำราจำรรว่มักนั้ข่องกล่ม่ัผู้ใช้ถ้น้น้ และ

การใช้้ท้�ด้ิน้ท้�อยู่บริเวณ์ติด้กัน้

ประเทศสมัาช้ิกแห่งสหประช้าช้าติได้้เห็น้ช้อบต่อเป้าหมัายโลก

โด้ยค์วามัสมััค์รใจำด้้าน้ปัจำจัำยเส้�ยงท้�มั้ผลต่อค์วามัปลอด้ภััยทาง

ถน้น้และกลไกการจัำด้บริการเพืิ�อสนั้บสน่้น้เป้าหมัายการพัิฒน้าท้�

ยั�งยืน้แห่งสหประช้าช้าติท้�เก้�ยวข่้อง โด้ยเฉพิาะอย่างยิ�งเป้าหมัาย

ใน้การลด้การบาด้เจำบ็และเสย้ช้ว้ติจำากอบ่ตัเิหตท่างถน้น้ลงค์ร่�งหน้่�ง 

ยิ�งไปกว่าน้ั�น้ หลายประเทศได้้ตั�งเป้าหมัายเฉพิาะใน้ระดั้บประเทศ

ใน้ด้า้น้ค์วามัปลอด้ภััยข่องถน้น้ อาท ิสหราช้อาณ์าจำกัรได้ต้ั�งเปา้รอ้ย

ละ 90 ข่องการเด้นิ้ทางเกดิ้ข่่�น้บน้โค์รงข่า่ยถน้น้สำาค์ญัท้�ได้ม้ัาตรฐาน้

ระด้บั 3 ด้าวหรือสูงกว่าภัายใน้ปี 2573 และทางหลวงพิิเศษ (motorway) 

ตอ้งได้ม้ัาตรฐาน้ระด้บั 4 และ 5 ด้าว สำาหรบัประเทศจำน้้ มัแ้ผน้ด้า้น้ค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้ท้�กำาหน้ด้ใหม้ัก้ารประเมันิ้

ถน้น้และปรบัปรง่แกไ้ข่ช้ว่งถน้น้ท้�มัค้์วามัเส้�ยงสงูอยา่งเรง่ด้ว่น้ทั�วประเทศ ประเทศออสเตรเลย้ได้ต้ั�งเปา้ร้อยละ 80 ข่อง

การเด้ิน้ทางบน้ถน้น้ข่องรัฐ และร้อยละ 90 ข่องการเด้ิน้ทางบน้ทางหลวงแผ่น้ด้ิน้ต้องเกิด้ข่่�น้บน้ถน้น้ท้�ได้้มัาตรฐาน้ 3 

ด้าว ภัายใน้ปี 2573 ประเทศมัาเลเซึ่้ยตั�งเป้าร้อยละ 75 ข่องการเด้ิน้ทางบน้ถน้น้ท้�มั้ปริมัาณ์การจำราจำรสูงได้้มัาตรฐาน้

ระด้ับ 3 ด้าวหรือสูงกว่าภัายใน้ปี 2573

 

ประเทศไทยค์วรมั้การวางแผน้เช้ิงกลย่ทธี์และกำาหน้ด้เป้าหมัายใน้ระด้ับน้โยบายเพืิ�อมั่่งปกป้องช้้วิตข่องประช้าช้น้ 

โด้ยค์ำาน้ง่ถ่งทรัพิยากรท้�มั้อยู่ ตัวอย่างข่องเป้าหมัายใน้ระด้ับน้โยบาย ได้้แก่

ตั�งเปา้ลด้จำำาน้วน้ถน้น้ท้�มัร้ะด้บัค์วามัเส้�ยงสงู 

(1 และ/หรือ 2 ด้าว) ใน้โค์รงข่่ายถน้น้สายหลักข่อง

ประเทศให้เป็น้ศูน้ย์

ตั�งเป้าลด้จำำาน้วน้ถน้น้ท้�มั้ระด้ับค์วามัเส้�ยง

สูง (1 และ/หรือ 2 ด้าว) ใน้จำังหวัด้และระเบ้ยง

เศรษฐกิจำท้�สำาค์ัญให้เป็น้ศูน้ย์

กำาหน้ด้ใหถ้น้น้สายใหมัท่ก่สายได้ม้ัาตรฐาน้

ระด้ับตั�งแต่ 3 ด้าวข่่�น้ไป

ทำาการประเมัิน้ระด้ับด้าวบน้ถน้น้ท้�มั้ค์วามั

เส้�ยงสูงส่ด้ร้อยละ 10 แรกข่องถน้น้ทั�งหมัด้

ทำาการประเมัิน้ระด้ับด้าวบน้ถน้น้มั้ปริมัาณ์

การจำราจำรสูงส่ด้ร้อยละ 10 แรกข่องถน้น้ทั�งหมัด้

ทั�งน้้� จำำาเป็น้ต้องกำาหน้ด้กรอบเวลาท้�สามัารถบรรล่ได้้

จำริงสำาหรับการด้ำาเน้ิน้การและโค์รงการริเริ�มัต่าง ๆ ด้้าน้

การปรับปร่งถน้น้เพืิ�อบรรล่เป้าหมัายเหล่าน้้� และค์วร



ตดิ้ตามัและเกบ็ข่อ้มัลูสถติกิารเกดิ้อบ่ตัเิหตท่างถน้น้อย่าง

ต่อเน้ื�อง ข่้อเสน้อแน้ะสำาหรับการด้ำาเน้ิน้การใน้ระด้ับ

น้โยบายเพืิ�อเพิิ�มัค์วามัปลอด้ภััยให้กับโค์รงข่่ายถน้น้ข่อง

ประเทศไทย มั้ด้ังน้้�

ตั�งเป้าหมัายเช้ิงน้โยบายใน้ระด้ับประเทศท้�

สามัารถบรรล่ได้้จำริง พิร้อมัด้้วยวัตถ่ประสงค์์และ

ผลลัพิธี์สำาค์ัญ (Objectives and Key Results – 

OKRs) ท้�ช้ัด้เจำน้และสอด้ค์ล้องกับเป้าหมัายท้� 3 

และ 4 ข่องเป้าหมัายโลกใน้ระดั้บการด้ำาเน้ิน้งาน้

ด้้าน้ค์วามัปลอด้ภััยทางถน้น้

กำาหน้ด้ให้มั้การประเมัิน้ระด้ับด้าวข่อง

ถน้น้ก่อน้และหลังการสร้างถน้น้สายใหม่ัและ

การปรับปร่งถน้น้สายท้�มั้อยู่เด้ิมั พิร้อมัทั�งจำัด้

ทำารายงาน้ เพืิ�อสน้บัสน้น่้การบรรลเ่ปา้หมัายท้� 3 

กำาหน้ด้น้โยบายระดั้บช้าติใน้ด้้าน้ค์วามั

ปลอด้ภััยข่องโค์รงข่่ายถน้น้ท้�มั้อยู่แล้วเพืิ�อ

สน้ับสน้่น้การบรรล่เป้าหมัายท้� 4

จำดั้ใหม้ัห้น้ว่ยงาน้น้ำาระด้บัช้าตเิพืิ�อทำาหน้้าท้�

กำากับดู้แลและติด้ตามัค์วามัปลอด้ภัยัข่องโค์รงข่า่ย

ถน้น้ทั�วประเทศ ได้แ้ก ่ทางหลวงแผน่้ด้นิ้ ทางหลวง

ช้น้บท และถน้น้ทอ้งถิ�น้ และจำดั้ใหม้ัค้์ณ์ะกรรมัการ

กำากับทิศทางระด้ับช้าติด้้าน้การประเมัิน้ถน้น้โด้ย 

ใช้ร้ะด้บัด้าว โด้ยการมัส้ว่น้รว่มัข่องผูม้ัส้ว่น้ได้ส้ว่น้
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