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******* LETTER FROM THE EDITOR********* 
Welcome to the third issue of Safe Community Weekly News in 2006, the electronic Safe 
Community Weekly News is edited by the European Safe Community Network, International 
Safe Community Support Team and the WHO CC on Community Safety Promotion on behalf 
of Safe Communities Network.   
 

WHAT IS NEW AT SAFE COMMUNITIES? 
In this issue: 
NEWSLETTER: Safe Community Weekly News in Thai language.   
NETWORK: Vienna has withdrawn from the list of designated Safe Communities. 
COLLABORATION:  Communitywide experience exchange on community safety 
promotion in Youth Park Community, China 
AWARDS:  Invitation to Participate in the First International Safety Media Awards 
************************************************************************** 

Safe Community Weekly News 
ภาษาไทย  

เพื่อนสมาชิกทุกทาน, 

เปนเรื่องนายินดีที่จะแจงใหทราบวา Safe Community Weekly News ฉบับที่ 2 ป 2549 นี้ เปนตนไป จะมีฉบับแปลถึง 20 ภาษา (อะราบิค, บัง
คลาเทศ, จีน (แบบใหม), จีน (แบบเดิม), อังกฤษ. ฝร่ังเศส, จอเจียน, กรีก, อิตาลี, ญ่ีปุน, เกาหลี, ลิธัวเนีย, เปอรเซีย, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รัสเซีย, 

เซอรเบีย, สเปน, ไทย, ตุรกี และเวียดนาม)  
 

อนึ่ง ทางศูนยวิจยัเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก  ภาควิชากมุารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย ไดเขารวมเปนสมาชิกโดยมุงหวังให Safe Community Weekly News สามารถเขาถึงผูอานไดมากขึ้น 
และเพื่อใหเกิดสมาชิกเครือขายชุมชนปลอดภัยทั่วโลก  
ขอตอนรับสมาชิกใหม : 

 

ผศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ 
หนวยกุมารเวชศาสตรทั่วไปและ
ฉุกเฉิน  ภาควิชากมุารเวชศาสตร  
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพฯ10400 ประเทศไทย  
โทรศัพท 66 2 2012382    

โทรสาร  66 2 2012382 
Email: raapp@mahidol.ac.th  

ชฎารัตน เฮงษฎีกุล 

10/2 ซอยพหลโยธิน 5  

ถนนพหลโยธิน สามเสนใน 

พญาไท กรุงเทพฯ10400. 

โทรศัพท        02 279 2616   

โทรสาร       02 279 2616  
Email: hchadarat@yahoo.com 
 

 

เนื้อหาตางๆสามารถดูไดจาก www.phs.ki.se/csp และ www.safecommunity.net.  ทานที่สนใจสามารถ สงตอเนื้อหาใหผูอื่น ทางทีมงานยินดี
รับคําแนะนําติชม และเปดโอกาสสรางสมาชิกใหมในทีมและรวมกันทําให  Safe Community Weekly News มีหลากหลายภาษาเพื่อเขาถึงผูอาน
ไดมากขึ้น 



แนวคิดชุมชนปลอดภยั  
สามารถปรับใชกับเมืองใหญไดหรือไม ? 

ประสบการณ จากเวียนนา 
  

Dr. Rupert Kisser 
คณะกรรมการความปลอดภัยทางจราจรของออสเตรีย (ผูกอต้ังสถาบัน “Sicher Leben”) 

5 มกราคม 2549 
 
ในระยะเวลาเพียงแค 2 ป เวียนนาก็ไดถอนตัวจากรายชื่อชุมชนปลอดภัย การดําเนินการตามแนวคิดเรื่องชุมชนปลอดภัยในเมืองใหญอาจมีความยากลําบาก
อยูบาง ในรายที่ประสบความสําเร็จมักจะเปนเมืองขนาดกลางที่มีประชากรประมาณ 5,000-100,000 คน เปนเรื่องนาเสียดาย ท่ีเวียนนาไมอาจเปนเมือง
สาธิตเพื่อแสดงใหเห็นวาแนวคิดชุมชนปลอดภัยสามารถปรับใชกับเมืองใหญ 
 
เพราะเหตุใด? 
 
เวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ประเทศอุตสาหกรรมและร่ํารวยประเทศหนึ่ง) มีประชากร 1.6 ลานคน เปนเมืองหลวงที่มีกฎหมายคุมครอง
ความปลอดภัยของประชากร และถึงแมวาระดับของการใหความปลอดภัยประชากรจัดอยูในระดับสูงแตก็ยังคงมีบางเรื่องที่ตองการการปรับปรุง พื้นที่บาง
แหงเชน สถานที่ทํางาน การจราจร สินคาอุปโภคบริโภคและการละเมิด ไดรับการคุมครองเปนอยางดี ในขณะที่เรื่องอื่นๆเชน ครอบครัว กิจกรรมกีฬาและ
สันทนาการ ประชาชนอาวุโสและเด็กกลับถูกละเลย ดังนั้น ในป 2546 จึงไดมีการริเริ่มโครงการตางๆโดยความชวยเหลือของฝายบริหารสาธารณสุข 
(กรมการสงเสริมสาธารณสุข) การประกันสุขภาพสังคมและคณะกรรมการความปลอดภัยทางจราจรของออสเตรีย  งบประมาณประจําปจํานวน € 400.000 

ไดถูกจัดสรรพรอมจัดต้ังคณะผูดูแล และในป 2547 เวียนนาก็ไดรับการเสนอชื่อใหเปนตัวอยางชุมชนปลอดภัยสากล  
 
ไดมีการดําเนินกิจกรรมตางๆมากมาย เชน หมวกนิรภัย บานปลอดภัยเพื่อเด็กเล็กและผูสูงอายุ กิจกรรมเกี่ยวกับคนเดินเทาและเด็กที่ใชแรงงาน เปนที่นา
เสียดายที่กิจกรรมดังกลาว ไมสามารถนําเสนอใหเปนประเด็นสําคัญทางการเมืองได และยังไมประสบผลในการใชสื่อตางๆได ดังนั้น เมื่อปลายป 2548 

โครงการดังกลาวจึงถูกระงับไป  
 
กลุมอํานวยการสวนกลางเพื่อสภาพแวดลอม ไดมีการนําเรื่องอุบัติเหตุเปนวาระการประชุมของทางการเมือง แตก็ไมประสบผล เนื่องจากมีโครงการที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งดําเนินอยูกอนแลวโดยฝายตางๆ (เชน สวัสดิการสังคม การเคหะ การจราจร โรงเรียน และอื่นๆ) ผลท่ีปรากฏ นายกเทศมนตรีไมคลอยตาม
ในการนําโครงการปองกันอุบัติเหตุรวมเขากับโครงการอื่น หากปราศจากการสนับสนุนระดับสูง โครงการก็ไมสามารถรุกผานสื่อได การรณรงคในพื้นที่หรือ
สรางกิจกรรมในโรงเรียนกลายเปนไมมีความสําคัญเพียงพอที่จะออกสื่อหรือเปนประเด็นระดับประเทศเชนที่พบในเวียนนา หากปราศจากสื่อ การชักชวนมี
จํากัดแคบุคคลที่ติดตอโดยตรงเทานั้น เชนฝายบริหาร ผูเขาอบรม หรือผูเยี่ยมชม เทานั้น 
 
ทีมงานที่ไดริเริ่มโครงการดังกลาวไดใชความอุตสาหะ และดําเนินการเปนอยางดีแตก็ไมสามารถสนองตอบความคาดหวังที่สูงในระยะเริ่มแรก และเห็นไดวา
การลดความเสี่ยงอุบัติเหตุท้ังปวงยังไมประสบผล ดังนั้นผูใหทุนอุดหนุน (รวมถึงคณะกรรมการความปลอดภัยทางจราจรออสเตรียในฐานะที่เปนศูนย
สนับสนุนความปลอดภัยชุมชน) ตัดสินใจยกเลิกโครงการดังกลาวกอนกําหนด เนื่องจากความไมสอดคลองกันอยางมากระหวาง การคาดหวัง (การลดความ
เสี่ยงอุบัติเหตุท้ังปวงในจํานวนมากภายในสองป) และวิธีการที่มีอยู การปองกันอุบัติเหตุควรถือเปนวาระการประชุมเรื่องการสงเสรมิพลานามัยของประชากร
แตไมจําเปนตองดําเนินตามแนวคิดชุมชนปลอดภัยแบบดั้งเดิมซึ่งถูกกําหนดโดยเกณฑบงชี้ตางๆหกประการ 

 
เราไดอะไร จากบทเรียนนี้? 
 
หากวา ตองการริเริ่มโครงการปองกันอุบัติเหตุในเมืองของคุณ : 
 
1. ใหทําการวิเคราะหสถานการณ (วิเคราะหชุมชน) อยางละเอียดถ่ีถวนและพิจารณาโครงสรางปจจุบัน โครงการ หนาที่ทางกฎหมาย ผลคาดหวังที่

ไดรับกับสื่อท่ีมีอยู(ระบบการใชสื่ออยางมีประสิทธิภาพ)ของโครงการที่เตรียมไว ประเมินปจจัยความสําเร็จที่จําเปนรวมทั้งความคิดเห็นของมวลชน 
การสนับสนุนทางการเมืองในระดับสูง และบทบาทของสื่อ สิ่งสําคัญคือโครงการตองมีตนทุนที่ไดท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. หากมาถึงบทสรุปที่วา อาจเปนการดีกวาที่จะมุงมั่นในเรื่องที่แนนอน ซึ่งไมอาจบรรลุตามวัตถุประสงคเกณฑบงชี้ของชุมชนปลอดภัยระหวางประเทศ 
แตอาจเปนโครงการปองกันอุบัติเหตุท่ีดีโครงการหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอบงชี้ Nr. 2 ท่ีวา “ตองเปนโครงการตอเนื่องระยะยาว ครอบคลุมทุกเพศ 
ทุกวัย ทุกสถานการณและสภาพแวดลอม” อาจไมใชหนทางที่ดีท่ีสุดสําหรับปญหาในเมืองคุณ 



3. ในเมืองใหญท่ีมีความสลับซับซอน ซึ่งตองใชวิธีการจากระดับบนลงลางเพื่อจัดต้ังโครงการ จําเปนที่จะตองมีวิธีการ เชนมีโครงการกิจกรรม
ระดับประเทศเพื่อใหนายกเทศมนตรีและฝายปกครองเมืองคลอยตาม สําหรับเมืองที่คอนขางใหญ ตองมีการใชเงินอุดหนุนอยางมีประสิทธิภาพซึ่งเปน
การยากที่จะจัดกิจกรรมจากระดับลางขึ้นสูระดับบนโดยที่ยังไมเห็นผลลัพธท่ีแนชัด และทายที่สุดผลที่ไดนั้นจะตองเปนจริงใหได 

 
แลกเปลี่ยนประสบการณชุมชนปลอดภัยในชุมชนยูธ พารค ประเทศจีน 

 

 
 
เชาวันที่ 28 ธันวาคม ตัวแทนกวาสิบทานจากจากรัฐบาลมณฑลPudong เซ่ียงไฮ ไดเยี่ยมชมชุมชนยูธ พารค  โดยไดแวะชม

โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมแหงหน่ึงในชุมชนซ่ึงใหความสําคัญเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดภัยและการปองกันอุบัติเหตุในเด็ก อีกทั้งยัง
มีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ การนําเสนอและฉายวิดีทัศนรายละเอียดโครงงานสงเสริมชุมชนปลอดภัยนับแตเร่ิมกอตั้ง พัฒนา และ
ความสําเร็จ พรอมตอบปญหาตางๆ 

 
มณฑลPudong ในเซ่ียงไฮเปนเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่เจริญรุงเรืองที่สุดแหงหน่ึงและเปนพื้นที่ที่โครงงานชุมชนปลอดภัยไดถูกริเร่ิมข้ึน 

ตัวแทนจากPudong ไดเยี่ยมชุมชนยูธพารคมาแลวสองครั้งเพื่อเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ นับแตเร่ิมโครงงานชุมชนปลอดภัย
ระหวางประเทศในประเทศจีน ชุมชนยูธ พารค ไดมีสวนชวยเหลือในโครงงานดังกลาวอยางตอเน่ือง ซ่ึงเชื่อแนวาการจัดใหมีการเยี่ยมชม
และแลกเปลี่ยนประสบการณในระดับทองถ่ินและประเทศจะทําใหประชาชนและพื้นที่ตางๆมีสวนรวมในการดําเนินการชุมชนปลอดภัยใน
ประเทศจีน 

 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
15th International Safe Communities Conference – CAPE TOWN – South Africa 

09-11 April 2006,   
Cape Town, South Africa 

 

 
http://www.uct-cmc.co.za/conferences/2006/safecom/info.php 

 
 
 



 
 

การประกวดสื่อความปลอดภัยนานาชาติครัง้ที่ 1  
 
ขอเชิญชวนเขารวมการประกวดสื่อความปลอดภัยนานาชาติคร้ังที่ 1 (First International Safety Media Awards) 

(ISMA) จุดประสงคเพื่อเปนเกียรติแกผูสรางผลงานผานสื่อความปลอดภัยที่เดนชัด รางวัลเกียรติคุณดงักลาวจะจัดในเวทีระดับประเทศซึ่ง
จะมีการประชาสัมพันธการตลาดเชิงสังคมอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนชุมชนใหปลอดภัยมากขึ้น แบงประเภทการแขงขันไดดังน้ี  

 
♦ ส่ือทางภาพพิมพ Print media; 

♦ ส่ือทางโสตทัศน Audio media; และ 

♦ ส่ือทางวิดีทัศน Video media. 
 
รายละเอียดเพิ่มเตมิที่ www.teachingstory.com, หรือ email ไปยัง Marcia Howell แหงศูนยปองกันอุบัติเหตุอะลาสกาที ่

Marcia_howell@hotmail.com.  ภาพขางลางเปนตัวอยางสื่อภาพพิมพเกี่ยวกับความปลอดภัย  
 

           

Beauty is in the eye of the 
beer holder…

Drink and and you 
could wake up with 

this.

 
 
 
 
Please send your activities, programs and reports via post/ e-mail to the editor:  
************************************************************************************************************************************************ 
Yousif Rahim 
European Safe Community Network  
E-mail: yousif.rahim@ki.se   
http://www.phs.kise/csp     
http://www.safecommunity.net/  
************************************************************************************************************************************************* 


