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 กระบวนการสรา้งเสริมความปลอดภยัในชุมชนมีความส าคญัตอ่

สุขภาพ และความปลอดภยัในชีวิตของบุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน ซ่ึงหลกัการ

ด าเนินงานของกระบวนการสรา้งเสริมความปลอดภยัในชุมชนที่มี

ประสิทธิภาพนั้น ตอ้งยดึหลกัความรว่มมือกนัของคนในชุมชนเป็นพ้ืนฐาน 

ตลอดจนตอ้งมีการประเมินกระบวนการสรา้งเสริมความปลอดภยัในชุมชนท่ีมี

ความถูกตอ้งตรงกบัขอ้เท็จจริง เพ่ือน าผลท่ีไดม้าปรบัปรุงแกไ้ขโครงการสรา้ง

เสริมความปลอดภยัท่ีก าลงัด  าเนินการและท่ีจะจดัท าตอ่ไปในอนาคตบรรล ุ      

ผลสมัฤทธ์ิท่ีดียิง่ข้ึน  



 ทั้งน้ีชุมชนจะตอ้งสรา้งความตระหนกัในความ

ปลอดภยัของบุคคลในชุมชนดว้ย รวมทั้งตอ้งรว่มกนั

เรียนรูแ้ละท าความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายดา้นความ

ปลอดภยั และทราบแหล่งใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือ

ดา้นความปลอดภยั เพ่ือการคุม้ครองความปลอดภยัของ

ตนเอง ครอบครวั และชุมชน 



• เอะ๊ๆๆ ท าไมตอ้งเรียนความปลอดภยัในชุมชน ?? 

 ความปรารถนาท่ีจะมีชีวิตท่ีมีความสุขและปลอดภยัจากภยัอนัตราย 

เป็นความตอ้งการตามธรรมชาติของเราทุกคน กระบวนการสรา้งเสริมความ

ปลอดภยัในชุมชนเป็นความจ  าเป็นพ้ืนฐานท่ีทุกชุมชนควรด าเนินการ เพ่ือ

ส่งเสริมความปลอดภยัและการมีชีวิตท่ีดีของคนในชุมชน การเรียนรูแ้ละท า

ความเขา้ใจเรื่องกระบวนการสรา้งเสริมความปลอดภยัในชุมชน จะช่วยให้

นกัเรียนน าความรูท่ี้ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งเสริมความปลอดภยัให้

เกิดข้ึนในชุมชนของตนเองได ้



 เน่ืองจากปัญหาความไม่ปลอดภยัเป็นปัญหาที่ส่งผลตอ่คณุภาพชีวิต 

ซ่ึงอาจท าใหบุ้คคลเกิดการบาดเจบ็ สูญเสียชีวิตหรือสูญเสียทรพัยส์ิน เช่น 

ปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนทั้งจากการถูกปลน้ ชิงทรพัย ์การท ารา้ยรา่งกาย 

การฆ่า การข่มขืน หรือปัญหาความไม่ปลอดภยัและความเสี่ยงตอ่การติดสาร

เสพตดิของเยาวชน หรือปัญหาอุบตัเิหตหุรืออุบตัภิยัตา่งๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ถา้

บุคคลมีพฤตกิรรมประมาท ขาดความระมดัระวงั การสรา้งเสรมิความ

ปลอดภยัในชุมชนจึงมีความส าคญัการลดปัญหาความไม่ปลอดภยัต่างๆ 

ดงักล่าว 

 



• ความหมายและความส าคญัของกระบวนการสรา้งเสริมความปลอดภยัในชุมชน 

 กระบวนการสรา้งเสรมิความปลอดภยัในชุมชน หมายถึง ขั้นตอนหรอื

ล าดบัการด าเนินงานเพื่อสรา้งเสรมิความปลอดภยัในชุมชน ซ่ึงปัจจบุนักระบวนการ

สรา้งเสริมความปลอดภยัในชุมชนไดใ้ชก้รอบแนวความคิดของโครงการที่เรียกว่า ..

ชุมชนปลอดภยั (Safety community) ที่องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดใ้ช้
ตอ่สูก้บัปัญหาอุบตัเิหตแุละความไม่ปลอดภยัท่ีเกิดข้ึนในประเทศตา่งๆทัว่โลก โดย

มีหลกัการด าเนินงานที่ มุ่งเนน้ใหชุ้มชนเป็นศูนยก์ลางในการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมชุมชน เพื่อใหเ้กิดสิ่งแวดลอ้มที่ปลอดภยัและลดพฤตกิรรมเสี่ยงระดบั

บุคคล 



ทุกชุมชนควรสรา้งเสรมิความ

ปลอดภยัในชุมชนของตนเองให้

เกิดข้ึน เพื่อสง่เสรมิความปลอดภยั

ในชีวิตของผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนใหมี้

สุขภาพดี ไม่ใหไ้ดร้บัอนัตรายจาก

ปัญหาความไม่ปลอดภยัตา่งๆ โดย

ใชก้ระบวนการสรา้งเสริมความ

ปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ และยดึ

หลกัการรว่มแรงรว่มใจกนัของ

ชุมชนเป็นพื้ นฐาน 



• ชุมชนปลอดภยั ตอ้งมีหลกัการด าเนินงานสรา้งเสริมความปลอดภยั ดงัน้ี 

              1. ชุมชนตอ้งด าเนินการป้องกนัภยัอนัตรายตา่งๆ ท่ีเกิดจาก

ความสนใจหรือปัญหาของชุมชน เช่น การป้องกนัภยัจากสารเสพตดิ การ

ป้องกนัภยัจากอคัคีภยั การป้องกนัภยัจากโจรผูร้า้ยโดยอาจมีการรวมตวักนั

จดัตั้งเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบนัตา่งๆ ในระดบัชุมชน เพ่ือ

ชุมชนอยา่งตอ่เน่ือง 



การป้องกนัภยัจากสารเสพติด 



        2. ชุมชนตอ้งมีการเช่ือมโยงกบั

หน่วยงานหรือ องคก์รภายนอกชุมชนที่

เก่ียวขอ้ง เพ่ือรว่มกนัแกไ้ขปัญหาความ

ไม่ปลอดภยั และปัญหาการเกิดปัจจยั

เส่ียงตอ่การเกิดภยัอนัตรายตา่งๆ 

 
การรว่มมือระหว่างชุมชนกบัองคก์ารนอกชุมชน 



 3. ชุมชนตอ้งมีระบบการเฝ้าระวงัภยัอนัตรายของชุมชน ท่ีจะน าไปสู่

การประเมินขนาดของปัญหาสาเหตขุองปัญหา และปัจจยัเส่ียงของความไม่

ปลอดภยัตา่งๆ ท่ีเกิดข้ึน 

             4. ชุมชนตอ้งมีระบบการส ารวจความปลอดภยัในส่ิงแวดลอ้ม และ

พฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน และน ามาวิเคราะห ์

ร่วมกบัขอ้มูลการเกิดอนัตราย เพ่ือท่ีจะ 

ด าเนินการวางแผนแกไ้ขตอ่ไป 



  5. ชุมชนตอ้งมีการตอ่ตา้นส่ิงแวดลอ้มและพฤตกิรรมเส่ียงตอ่ความ

ไม่ปลอดภยัท่ีอาจเกิดข้ึนในชุมชนไดแ้ก่ ตอ่ตา้นผลิตภณัฑเ์ส่ียง และ

สิ่งแวดลอ้มอนัตราย เช่นของเล่นท่ีเป็นอนัตรายตอ่เด็กเล็ก เครื่องส าอางท่ี

หลอกลวงประชาชน การสรา้งถนนในชุมชนโดยไม่มีทางเทา้ หรือทางส าหรบั

คนเดินขา้มถนน การใชส้ารเคมีหรือสารพิษท่ีเป็นอนัตรายตอ่คนในชุมชน 

เป็นตน้ รวมทั้งการตอ่ตา้นพฤตกิรรมการก่อใหเ้กิดอนัตรายของบุคคล เช่น 

พฤตกิรรมเมาแลว้ขบั พฤตกิรรมการเสพสารเสพตดิ พฤตกิรรมท่ีเส่ียงตอ่การ

เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางเพศ เป็นตน้ 



  6. ชุมชนตอ้งมีระบบการฝึกอบรมการสอน หรือเผยแพรค่วามรูซ่ึ้ง

กนัและกนัระหว่างคนในชุมชน ในเร่ืองของการสรา้งเสริมความปลอดภยั และ

การลดพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การเกิดภยัอนัตรายตา่งๆ  

             7. ชุมชนตอ้งมีระบบการเตรียมความพรอ้มในการรบักบัเหตกุารณ์

ฉุกเฉินตา่งๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในชุมชน เช่น การเกิดอคัคีภยั การเกิดภยั

ธรรมชาติ โดยตอ้งมีการจดัระบบการอพยพผูค้นและแจง้ข่าวสาร มีการปฐม

พยาบาลและการช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ที่มีประสิทธิภาพ 



การเตรียมความพรอ้ม

ในการเกิดอคัคีภยั 



 8. ชุมชนตอ้งมีการประเมินผลการด าเนินงานท่ีจดัข้ึนภายในชุมชน

ของตนเอง โดยก าหนดตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสม 

             9. ชุมชนตอ้งมีการรวบรวมความรูแ้ละประสบการณท่ี์ไดจ้ากการ

ด าเนินงานสรา้งความปลอดภยัในชุมชนของตนเอง  

เผยแพรสู่่สงัคมอ่ืนๆ เพ่ือขยายผลในการ 

สรา้งเสริมความปลอดภยัในระดบั 

ประเทศชาติตอ่ไป 



  การสรา้งเสริมความปลอดภยัในชุมชนส่งผลดีตอ่ประชาชนที่อาศยัใน

ชุมชน ช่วยท าใหบุ้คคลมีสวสัดิภาพในการด ารงชีวิต ปราศจากการเจบ็ป่วย 

และการไดร้บัอนัตรายจากภยัอนัตรายตา่งๆ ซ่ึงนกัเรียนสามารถน าตวัอยา่ง

การสรา้งเสริมความปลอดภยัในชุมชนตอ่ไปน้ี มาปรบัใชใ้หมี้ความเหมาะสม

กบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของชุมชนตนเอง เพ่ือการเป็นชุมชนท่ี

ปลอดภยัและมีสุขภาพท่ีดีของทุกคน 



• กิจกรรมรณรงคข์บัขี่ปลอดภยัในวนัปีใหม่ เป็นโครงการกิจกรรมดา้นความ

ปลอดภยัของเครอืข่ายชุมชนปลอดภยั ซวยสวนเงิน เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัการเกิดอุบตัเิหตบุนทอ้งถนนกบัเด็ก

และคนในชุมชนในวนัปีใหม่ และเพื่อสรา้งความตระหนกัในการขบัขี่อยา่ง

ปลอดภยั มีแนวทางการด าเนินงานในรูปแบบตา่งๆ เช่นจดัป้ายรณรงคเ์พื่อ

เผยแพรวิ่ธีการป้องกนัอุบตัเิหต ุการจดัท าเอกสารเผยแพรค่วามรูเ้ก่ียวกบัการขบั

ข่ีอยา่งปลอดภยัการจดัการแข่งขนัตอบค าถามเรื่องความปลอดภยัในการขบัข่ี 

กิจกรรมหรือโครงการดา้นความปลอดภยัจากอุบตัเิหตุ 



กิจกรรมรณรงคข์บัข่ีปลอดภยัในวนัปีใหม่  



• โครงการจกัรยานปลอดภยั สุขภาพสดใส เป็นโครงการสรา้งเสริมความ

ปลอดภยัจากอุบตัเิหตทุางการจราจร โดยคณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาล

รามาธิบดี ท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดกลไกการด าเนินงานในระดบัชุมชน มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้งกระบวนการชุมชนใหต้ระหนกัถึงการป้องกนั

อุบตัเิหตแุละการบาดเจบ็จากการจราจรในเด็ก สรา้งส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั 

และเพ่ือสรา้งพฤตกิรรมความปลอดภยัแก่เด็ก ทั้งในระดบับุคคล 

ครอบครวั และชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายเป็นเด็กใน

กรุงเทพมหานคร 



รณรงคข์บัข่ีปลอดภยั 

ชุมชนปลอดภยั 10 ชุมขน และโรงเรียน

ปลอดภยั 20 แห่ง มีแนวทางการ

ด าเนินงานในรูปแบบตา่งๆ เช่น การ

สรา้งค่านิยมในการใชร้ถจกัยานและการ

ขบัข่ีอยา่งปลอดภยัในชุมชนเสริมสรา้ง

ใหมี้มาตรฐานของการขบัข่ีและการใช้

อุปกรณเ์สริมป้องกนัการบาดเจบ็ในการ

ขบัข่ีรถจกัรยาน เป็นตน้ 



• โครงการเผยแพร่ความรูเ้พ่ือความปลอดภยัสู่ชุมชน เป็นโครงการสรา้ง

เสริมความปลอดภยัของชมรมยุวชนบา้นตลาดเกรียบ อ าเภอเมือง จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนจากความตระหนกัถึงปัญหา

อนัตรายท่ีเกิดข้ึนบ่อยครั้งในชุมชน โดยกลุ่มชนรมเยาวชนของบา้นตลาด

เกรียบไดจ้ดัโครงการดงักล่าวข้ึน เพ่ือสรา้งเสริมความปลอดภยัในชุมชน

โดยมีวิธีการด าเนินการเผยแพร่ความรูผ้่านการประชาสมัพนัธเ์สียงตาม

สายของชุมชน 



• เพ่ือใหค้วามรูแ้ก่เยาวชนในเรื่องความปลอดภยั เช่น รณรงคเ์มาไม่ขบั         

วิธีป้องกนัการจมน ้า และการจดัท าส่ือส่ิงพิมพเ์ร่ืองการสวมหมวกนิรภยั

อยา่งปลอดภยั รวมทั้งการจดัป้ายเตอืนภยัตามจุดอนัตรายตา่งๆ อีกทั้ง

ประสานกบัหน่วยงาน เช่น สายตรวจชุมชน ในการเตรียมแผนเฝ้าระวงัภยั

ในช่วงเทศกาลวนัปีใหม่ 

 

การจดัป้ายเตอืนภยัตามจุดอนัตราย 

สายตรวจชุมชน  



• เม่ือขบัข่ีหรอืซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนต ์ตอ้งสวมหมวกนิรภยัทุกครั้ง 

• ถา้เป็นผูข้บัขี่ ตอ้งไม่ขบัรถเรว็เกินไป และตอ้งไม่ขบัขี่ดว้ยความคึกคะนอง 

• ปฏิบตัติามกฎจราจรอยา่งเครง่ครดั 

• หา้มดดัแปลงปรบเปลี่ยนสภาพรถจกัรยานยนตใ์ห ้

    แตกตา่งไปจากสภาพปกติ 

• ตรวจสอบสภาพรถใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านอยูเ่สมอ 

 การสรา้งเสริมความปลอดภยัจากการเดินทางโดยรถจกัรยานยนต ์



• เม่ือโดยสารรถยนตต์อ้งคาดเข็มขดันิรภยัทุกครั้ง 

• อยา่หอ้ยโหนรถประจ าทาง 

• ข้ึน - ลง รถประจ าทางตรงป้ายและเม่ือรถจอดสนิท 

• ควรสงัเกต และระมดัระวงัภยัจากผูโ้ดยสารรถประจ าทางดว้ยกนั เช่น                 

ระวงัการถูกลว้งกระเป๋า การท าอนาจารโดยเฉพาะ วยัรุน่ผูห้ญงิ หรอืการถูกท า

รา้ยรา่งกาย 

 

 การสรา้งเสริมความปลอดภยัจากการเดินทางโดยรถยนต ์

และรถโดยสารประจ  าทาง 



• อยา่โดยสารรถยนตไ์ปกบัคนที่ไม่รูจ้กัโดยเฉพาะวยัรุน่หญิง 

• ไม่ควรโดยสารรถแท็กซ่ีตามล าพงัโดยเฉพาะในเวลากลางคืน 

• ไม่โดยสารรถที่ผูข้บัขี่ดื่มสุรามึนเมาขณะขบัรถ 

• ไม่ข้ึนไปนัง่บนหลงัคารถ 

• ถา้มีรถโรงเรียนควรโดยสารรถโรงเรยีนแทน 

    การโดยสารรถประจ าทางทัว่ไป 

 



• ไม่ใชท้างเทา้หรือถนนเป็นท่ีว่ิงเลน่ และไม่เลน่หยอกลอ้กนัในระหว่างเดินบนถนน 

• เดินชิดขอบดา้นในของถนนหรือทางเทา้ในทิศทางตรงขา้มกบัรถเพื่อจะไดม้องเห็น

รถที่ว่ิงมา 

• ไม่เดินใกลส้ายไฟ บริเวณที่ก  าลงัก่อสรา้ง  

    หรือสิ่งที่เห็นว่าจะเป็นอนัตรายตา่งๆ 

 การสรา้งเสริมความปลอดภยัจากการการเดินทางเทา้หรือเดินบนถนน 



• โครงการเพื่อนบา้นเตอืนภยั เป็นโครงการสรา้งเสริมความปลอดภยัจากโจร

ผูร้า้ยในชุมชน ของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิมีวตัถุประสงคใ์หชุ้มชนช่วยกนั

ดูแลและสอดสอ่งปัญหาความไม่ปลอดภยัในรา่งกายและทรพัยส์ินรว่มกนั 

โดยมีการรวมกลุม่ของเพื่อนบา้นในละแวกเดียวกนั 3-4 หลงัคาเรอืน ผลดักนั

ดูแลบา้นและก าหนดจดุเตือนภยัที่รูก้นัเฉพาะกลุม่ พรอ้มกบัแจง้ขอ้มูลใหก้บั

ต ารวจในทอ้งที่ไดร้บัทราบ เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือตอ่ไป 

 

กิจกรรมหรอืโครงการดา้นความปลอดภยัจากปัญหาอาชญากรรมและโจรผูร้า้ย  



1. การป้องกนัการลกัทรพัยใ์นที่พกัอาศยั  

1.1 ก่อนออกจากบา้น ควรมีคนท่ีไวใ้จไดอ้ยูด่แูลที่พกัอาศยั, ควรเปิดไฟบางหอ้งไว ้ 

1.2 ก่อนเปิดประตบูา้น ก่อนเปิดประตบูา้นรบัแขก ควรดใูหท้ราบแน่ชดัว่าเป็นผูใ้ด 

ตรวจสอบบตัรประจ าตวัช่างซ่อมหรือตวัแทน   บรษิัทตา่งๆที่จะเขา้มาในบา้น 1.3 

นอนหลบัตอนกลางคืน เม่ือพลบค า่ควรรูดม่านปิด ไม่ใหค้นนอกมองเห็นดา้นใน  

 



  การสรา้งเสริมความปลอดภยัจากอาชญากรรม  

1. การป้องกนัการลกัทรพัยใ์นท่ีพกัอาศยั  

  1.1 ก่อนออกจากบา้น ควรมีคนท่ีไวใ้จไดอ้ยูดู่แลท่ีพกัอาศยั, ควรเปิดไฟบางหอ้งไว ้ 

  1.2 ก่อนเปิดประตบูา้น ก่อนเปิดประตบูา้นรบัแขก ควรดูใหท้ราบแน่ชดัว่าเป็นผูใ้ด, 

ตรวจสอบบตัรประจ าตวัช่างซ่อมหรือตวัแทน   บริษทัตา่งๆท่ีจะเขา้มาในบา้น  

  1.3 นอนหลบัตอนกลางคืน เม่ือพลบค า่ควรรูดม่านปิด ไม่ใหค้นนอกมองเห็นดา้นใน  

  



1.4 ขอ้ควรปฏิบตั ิไม่ปลอ่ยใหท้ี่พกัอาศยัมี

ตน้ไมสู้ง, ควรผกูมิตรกบัเพื่อนบา้น, ไม่ควร

เก็บของมีค่าไวท้ี่บา้น ถา้มีโทรศพัทซ์กัถามว่า

มีคนอยูบ่า้นไหม ใหต้อบว่าอยูก่นัหลายคน, 

เม่ือเกิดเหตรุา้ยไม่ควรพยายามจบัผูร้า้ยดว้ย

ตนเอง(โทร. 191) 



2. การป้องกนัการลว่งกระเป๋า  

  2.1 ไม่น าทรพัยส์ินมีค่าพกตดิตวัจ  านวนมาก  

  2.2 พกกระเป๋าเงินไวใ้นท่ีปลอดภยั  

  2.3 กระเป๋าถือสตรี ควรถือกระชบัมือไว ้ 

  2.4 พึงระลึกไวว่้า คนรา้ยเป็นไดทุ้กเพศทุกวยั  

  2.5 หลีกเลี่ยงสถานที่ท่ีมกัเกิดเหตรุา้ย  

  2.6 เม่ือถูกลว่งกระเป๋า ควรตะโกนขอความช่วยเหลือ  

 



• โครงการทูบีนมัเบอรว์นั (TO BE NUMBER ONE) เป็นโครงการใน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี มีวตัถุประสงค์

เพ่ือรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหาสารเสพติด ใหป้ระชาชนและเยาวชน

ในชุมชนทัว่ประเทศไทยมีความตระหนกัถึงพิษภยัของสารเสพตดิและ

ปลกูฝังค่านิยมในการตอ่ตา้นสารเสพตดิ โดยมีการด าเนินงานผ่านกิจกรรม

ตา่งๆ ภายใตค้  าขวญัที่ว่า “เป็นหน่ึง โดยไม่พ่ึงนาเสพตดิ” 

กิจกรรมหรือโครงการดา้นความปลอดภยัจากสารเสพติด  



 จดักิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องเยาวชนโดยการเล่น

กีฬา เล่นดนตรี เตน้แอโรบิก และการท ากิจกรรมท่ีสรา้งประโยชนใ์หส้งัคม

ตา่งๆ รวมทั้งมีการบ าบดัรกัษาผูต้ดิสารเสพติดใหก้ลบัคืนสู่สงัคมภายใต้

โครงการ “ใครตดิยายกมือข้ึน” 

 

กิจกรรมโครงการทบูีนมัเบอรว์นั  


