วิธีคิดเกาๆ ของบรรดาเถาแก
สรางทางลอดใหชุมชนสามรอยยอด
เมือ
่ วันที่ 15 ก.พ.62 ที่ผานมา ทีมสื่อสาร สอจร.จากสวนกลาง มีโอกาสพาคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพฯ
และสื่อมวลชนประจําจังหวัดประจวบคีรีขน
ั ธ ลงพืน
ุ ชนสามรอยยอด มีพืน
้ ที่ชม
้ ที่ทางการปกครองประกอบ
ดวย เทศบาล 2 เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด 3 องคการ ไดแก
เทศบาลไรเกา และเทศบาลไรใหม กับ
อบต.หนองคาม อบต.ศิลาลอย และ อบต.ศาลาลัย
เพื่อพิสูจนความจริงจากคําบอกเลาของ คุณสุพจน เสริมทรัพย หัวหนาหมวดทางหลวงประจวบคีรีขน
ั ธ
ที่กลาวไวในการพบปะสื่อมวลชน "กินขาวเลาเรื่อง" แบบ สอจร.เราเมือ
่ ปลายเดือนมกราคมที่ผานมา
วา ...ชุมชนสามรอยยอด สุดจะบรนยาย ชุมชนเขมแข็งมาก สามารถสรางความรวมมือของคนในพืน
้ ที่ให
ชวยกันดูแลลูกหลาน ครอบครัวที่ตองขามถนนเพชรเกษมอันใหญโตมโหฬารไดปลอดภัย ทําใหผูหลัก
ผูใหญที่ไมกลาจะขามถนนไปหาลูกหลานที่อยูอีกฟากถนนไดขามไปมาหาสูกันได....แถมยังมีการสราง
ทางลอดใหกับรถจักรยานยนต จักรยาน คนเดินเทา ขามถนนไดอีกจากการเสียสละเงินของคนทุกหลังคา
่ เรียกทางลอดนี ้วา "รูศก
ั ดิสิ
เรือน จนไดชือ
์ ทธิ"์
ทีมงานสื่อสวนกลางไดขอรบกวนทางพืน
้ ที่เรียนรูการทํางานแบบสัน
้ ๆ ซึง่ ทางผูนํ ากลุม "ผูไดรับผลกระทบ
่ เดียวกับกลุมไลนที่ชม
จากการจราจร สามรอยยอด" (ชือ
ุ ชนตัง้ ขึน
้ )

คุณวิศาล คลองนาวา ขรก.บํานาญ ผูแทนกลุมผูไดรับผลกระทบชุมชนสามรอยยอด กลาวตอนรับ คณะ
ผูแทนจาก แผนงาน สอจร. ภายใตการสนั บสนุ นของ สํานั กงานกองทุนสนั บสนุ นการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.)

จากนั ้นบรรยายสรุปความเป็ นมาของกลุม เป็ นกลุมที่เกิดมา สองปี เศษ เดิมการปองกันอุบต
ั เิ หตุการดูแล
ั
พี่นองในชุมชนไรเกา ไรใหมมีภาคประชาชนดําเนิ นการอยู แตทําแบบตางคนตางทํา เป็ นของคุณสุทธิชย
ลาภสงผล กลุมไรใหม กับ กลุมคุณสมเกียรติ วัฒนากร กับคุณสมชัย วัฒนากร ทีมไรเกา เรียกรองจนไดยู
เทิรนมาหนึ่ งจุด แตการเรียกรองใหทําคอนขางชา การลดอุบต
ั เิ หตุในชุมชนเกิดมากบอยครัง้ สิ่งที่เกิดขึน
้
ลูกหลานตองพิการเสียชีวต
ิ
ั ลาภสงผล คือ ผูรวบรวมและดําเนิ นงานเพื่อการกอตัง้ องคกรภาคประชาชน เริ่มปลาย
เฮียเพง นายสุทธิชย
ปี 2558 เชิญผูมีความคิดเห็น ตองการรวมกัน มีราว 17-18 คน มาตัง้ กลุม แบงหนาที่การทํางานใหเป็ นรูป
ราง แบบภาคประชาชนอยางแทจริง ไมมีนักการเมือง มีตนเป็ นประธาน มีรองประธาน เลขานุ การ มีอาจารย
สละที่ดน
ิ เพื่อการกอสราง มีคณ
ุ ปรีชา อดีต เจาหนาที่ธนาคารกรุงไทย
มีทน
ุ เริ่มตนการทํางาน 1 หมืน
่ บาท หลังจากตัง้ กลุม ตัง้ แนวทางการดําเนิ นการ มีการคุยกลุมยอย ทบทวน
อดีตวาทําไมจึงทํางานไมสําเร็ จ ลูกหลานชาวบานยังเสียชีวต
ิ ยังพิการอยู จึงมาหาทางคิดวาทําไม ถา
่ กวา 2 หมืน
ทําเรื่องเสนอรัฐบาล ตองลารายชือ
่ คน ตามระบบราชการ โดยไมรูวาเสียงรองเราจะไปหยุด
ที่ไหน ไปจบที่แขวง สงไปแขวงก็ ไมรูเรื่อง ไมรูเรื่องไปจบที่ไหน ไมรูวา บานเมืองเราเดือดรอนขนาดไหน จึง
ิ สุขสมัย อดีตพนั กงานธนาคารกรุงไทย ทําโครงการพระราชดําริ
เปลี่ยนวิธก
ี ารใหม โดย ยกยองคุณวิชน
มามาก เปลี่ยนวิธก
ี าร ทําจากขางลางสูขางบนไมเอาแลว ทําจากพวกเราทําขางบนไปเลย คือ...เมือ
่ 24 ธ.ค.
2558 ออกหนั งสือไปยุงกับคนขางบน ถึงหนวยงานที่เกี่ยวของกับหนวยงานหรือองคการที่เกี่ยวของกับการ

สูญเสียชีวต
ิ และทรัพยสิน สงไป กระทรวงคมนาคม สงศูนยดํารงธรรม สํานั กงานตํารวจแหงชาติ กระทรวง
พม. รวมๆ 18 องคกร
หลังจากนั ้นรออีกครึ่งเดือน จากหนั งสือที่รองแสดงวาเสียงที่รองชัดเจนดังฟั งชัด ตนจําไดแมน วา 14 ม.ค.
59 กลุมฯ ไดรับเชิญจากแขวงการทางจังหวัดหัวหิน เรียกประชุมหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของกับสามรอย
ยอด ไปประชุมที่หวั หิน ผลการประชุมถูกสงไป กรมทางหลวง และกระทรวงคมนาคม โดยมีหนวยงานที่มี
ความสําคัญมาก ทําใหงานเราประสบความสําเร็ จ คือ สํานั กงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ทําหนั งสือ
รายงานวาทําอะไรไปบาง จากนั ้นสงหนั งสือไปกระทรวง ดําเนิ นงาน 4 ระยะ มีการทําลูกระนาดในชุมชน
แตไมสําเร็ จ คนยังวิง่ เป็ น 100 กม. อยู
ระยะแรก ระยะสัน
้ ที่) ชวงเทศกาลปี ใหมสงกรานต ลด
้ เรียกรองและกําหนดใหสรางจุด (เนนคนในพืน
ความเร็ วบนถนนใหญเพชรเกษม ทําใหไปมาหาสูกันไมได ทัง้ ที่อยูคนละฝั่ งเทานั ้น
ระยะสอง
ขอวา ถามีผมี
ู บารมี ขอใหเลิกทําถนนแบบนี ้ แตทําทางลอดใหกับถนนทัว่ ประเทศ เพื่อลูกหลานปลอดภัย
ทําขอทางลอดไป 4 จุด
• จุดแรก กม.257 ศิลาลอย ทําสําเร็ จ
• จุดสอง กม.259 ที่ทํางการ อบต.ศาลาลัย คุณสุชาติ ไพรอุดมทรัพย รองนากยกมาประชุม ปั ญหาคือที่
ไหลของนํ ้า มีนํ้าทวมบาง 30 วัน ใน 1 ปี อยางนอยมี 336 วันที่นํ้าไมทวม คนใชทางไดปลอดภัย
ิ
• จุดชุมชนตลาดไรใหม กม. 261 ทางเขา หนา รร.วราวัฒนวิทยา โดย อจ.วาสนา ใจแสวงทรัพย สละที่ดน
ใหรถขึน
ิ ใหกรมทางหลวง
้ ลง ยกโฉนดที่ดน
• จุดที่4 กม. 260 หนา รร.บานไรเกา จุดนี ้เป็ นจุดที่ปองกันเด็กนั กเรียนกวา 2 พันคน สมัยตนเป็ น ผอ. เลิก
รับเด็กจากอีกฝั่ งหนึ่ ง เพราะขามยากมาก จุดนี ้รับรูและเห็นทุกวัน จึงมาดูวาจะทําอยางไร
ทัง้ หมดไดรับการชีแ้ นะจากแขวงการทางทุกระดับเป็ นอยางดี ทางลอดตรงนี ้เกิดปรากฏการณอยางหนึ่ ง
ของ ชุมชน มีการสงจดหมายไป การประปาฯ จนไดรับการถอนทอออกไป ใชงบประมาณกวา 1 ลานบาท
จากนั ้นมาคิดกุศโลบาย มีตงั ้ กลุมไลน สมาชิก รอยกวาคน นํ าเรื่องเหลานี ้เขากลุมไลน เพื่อใหทุกคนชวย
่ ผูบริจาคเขากลุม คนในกลุมรูจักใครไปเชือ
กัน สงรายชือ
้ เชิญ จนหาเงินบริจาคไดเกือบ 5 แสนบาท เรามี
ความภาคภูมใิ จ มาถายภาพ มีนายชางมาคุมการทํางาน ไมรับเงินคาจาง
(เคล็ดลับ กุศโลบายการบริจาค คือ คนตัง้ ตนคนแรกตองไมเริ่มจากยอดตํา่ ถาเริ่มหลักรอย คนจะใสแค
รอยสองรอย แตทางกลุมเริ่ม 2,000 หรือ 3,000 ถึงมียอดบริจาคคอนขางมาก)
ระยะที่สองนี ้ มีการขอใหแขวง ลงพืน
้ ที่สํารวจดวยกัน มีขอศูนยดํารงธรรมชวยมาลงพืน
้ ที่ดวย เราไมได
อยูนิ่ ง กระทุง เดินทาง ขอใหรีบเขียนแบบมานํ าเสนอ ไดรับความอนุ เคราะหจากทางแขวง จัดทําประชา
พิจารณกับชาวไรสับปะรด ตอนเดือนกุมภาพันธ ที่ผานมา ผานการทําประชาพิจารณผานงบประมาณ

ระยะที่สาม เป็ นระยะปานกลาง ปรับปรุงทางคูขนาน จาก 8 ชองทาง ใหเป็ น 6 เลน ขางละ 3 เลน เวลารถ
จอดจะเกิดการติดขัด
ระยะยาว ขอสรางทางคูขนานจากตลาดไรใหมถึงศาลาลัย 6 กม.
ที่มาของความสําเร็ จ ของกลุมผูไดรับผลกระทบ....
1. ยกใหกับพี่นองประชาชนที่เห็นพองตองกัน ตระหนั ก จนมีสมาชิกดําเนิ นการกวา 400-500 คน มีการ
เลีย
้ งสังสรรคปี ใหม อปท.เห็นความสําคัญ
ั ธ มีปัญหาใดเกิดขึน
้ ลง
2. ความสัมพันธอันดีระหวางองคกรภาคประชาชนกับแขวงการทางประจวบคีรีขน
ใ ไ

ในไลนกลุม ผอ.แขวง ผกก. จะรับทราบทันที
วปส.ของความรวมมือภาคประชาชนนี ้ คือ ลดอุบต
ั เิ หตุไมใหมีเกิดขึน
้ ในชุมชนบานเมืองเรา

ิ สุขสมัย เลขาฯ กลุมอยากมารับฟั งปั ญหาจากผูนํ าทองถิน
นายวิชน
ี ลไดผลเสีย
่ รพ. ตํารวจ ที่มผ
• รองนายก อบต.ศิลาลอย นายเสนอ จันทรเทศ

อยูกับชุมชนมาตลอด การสรางถนนไมเคยมีการรับฟั งเสียงชาวบาน ทางกลับรถที่มไี กลจากชุมชน คนใน
ชุมชนเวลากลับบาน ถูกรถชน เฉี่ ยวมาก ตอนวัวควายขามถนนไมได คนบาดเจ็บเยอะมาก จึงมาคุยกัน
อยากไดทางลอด ซึง่ สวนใหญใชทางลอดที่เป็ นทางสะพาน ทางนํ ้า เคยทําเรื่องสงแขวงการทาง แตไมได
รับการตอบสนอง จนทางไรเกาคิดตรงกัน จึงหันมาคุยกัน
"เราทําบุญกับวัดมาเยอะแลว เรามาทําบุญกับคุณภาพชีวต
ิ คนกันดีกวา"
พอมาเยี่ยมคนในชุมชน มีหลายคนที่นอนติดเตียงอยู หลายที่ยงั ทําไมสมบูรณ
(ตําบลศิลาลอย มีพอที่ลูกเสียชีวต
ิ มาคุยไปรองไหไป ศาลาลัยเดิมเวลาจะขามตองไปถึงสามรยยอด ไกล
มาก)
• ผูแทนนายกฯ ศาลาลัย

ปั จจุบน
ั พอมีจด
ุ กลับรถหนาศาลาลัย ทําหนั งสือแจงกํานั นผูใหญบาน แจงประชาชน เวลามีประชาคม ชวย
ประชาชนไดมาก
ประชาชนเวลาไปตลาด จะไปยูเทิรนไกลมาก จนเกิดเหตุบอย คนกลาๆ ก็ ตด
ั ขาม แตพอมีทางลอด คนกลับ
รถไดงายขึน
ิ และทรัพยสิน ฝากพัฒนาทางลอดเพิ่มในโอกาสตอไป
้ ปลอดภัย ทัง้ ชีวต
ตอนนี ้เหลือ หนองตาพง ยังมีสวนที่เป็ นหินลูกรัง บริเวณนี ้มี โรงงานผลไม ใชถนนเสนนี ้ มีผลในชวงหนาฝน
จะติดลอ จึงไปคุยกับ อบต. ปั ญหาการทํางานไมได คือ ไมสามารถใชงบทองถิน
่ ไดตลอดทุกไอเท็ม เพราะ
ติด สนง.ตรวจเงินแผนดิน

นายกเทศบาลไรเกา นายสุชาติ สุกิจปาณี นิจ บอกวา ทางแยก ยังขาดอยูอีก คนเสียชีวต
ิ ทรัพยสินอยาง
ตอเนื่ อง อยากใหทําจุดกลับรถหนา เทศบาลสามรอยยอด
ที่ผานมาไดนํ ้าพักนํ ้าแรงคณะกรรมการ ดวยความลําบากเหลือเข็ญ แตไดรับความรวมมือรวมใจไดรับผล
จากพี่นองประชาชนมากมาย มีสวนทางจักรยานยนต รถเครื่อง ซีกตะวันออก จะใชงบประมาณอยางไร ใช
ทองถิน
่ ไดหรือไม ใชงบของกรมทางหลวงไดอยางไร
ปลัด และ ขรก.ในเทศบาล มีการตรวจทางลงวัดสามรอยยอด รถเล็กวิง่ ไดตลอด ปิ กอัพวิง่ สวนใหญ แต
จักรยานยนตไมกลาวิง่ รถแฉลบเพราะเป็ นหินคลุก เห็นวาตองปรับปรุงแบบจุดที่ไปจากหนองหอย ไปสวน
สน
ตนเห็นวา ทางลอดมีประโยชนสูงมาก ไปสังเกตุตรง อบต.ศาลาลัย
ิ สุขสมัย บอกวา มีการทําเรื่องไปแลวสามเรื่อง บล็อกจุดกลับรถบางจุดไปแลว เพราะมีจด
(คุณวิชน
ุ กลับรถ
เยอะมาก ขณะนี ้ปิดถาวรไปแลวสองจุด
มีการขอถนนเลนคู เพิ่อลดความเสี่ยงของคนในพืน
้ ที่ คํานึ งถึง ผูประกอบการที่อาจไดรับผลกระทบ มีการ
ทําหนั งสือถึงกระทรวงมหาดไทยดวย)

นายแพทยสมเกียรติ ตัง้ ใจรักการดี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสามรอยยอด ตนเป็ นปลายนํ ้า ดีใจที่ชม
ุ ชน
รูวาปั ญหาคืออะไร จากสถิตท
ิ ี่ดข
ู อง รพ. มาจาก วินัยการขับขี่ และ รูปแบบถนน ถาเราดูขาวคือ ไทยติด
อันดับ 1 ใน 10
่ ชมทีมงานที่เริ่มตน ตัง้ แตภาคประชาชนที่เห็นปั ญหา เห็นผลลัพธที่เกิด
ที่ฟังมาทุกคนเดือดรอนหมด ชืน
จากการดําเนิ นงานของกลุม
สภาพถนน เคยนั บจุดกลับรถ ใน 25 กิโลเมตร มี 20 กวาจุด เห็นความอันตรายของการกลับรถอยางมาก
ทําอยางไรไมใหเสี่ยงชีวต
ิ ขนาดนั ้น ถาออกแบบถนนที่ดี เชนมีสะพานกลับรถ ทางลอด ตรงนี ้จะชวยสังคม
ไดมาก เพราะเห็นผูเสียชีวต
ิ ยังไมลําบากเทากับผูพิการที่ตองดูแลกันตลอดชีวต
ิ ขอใหอยาหยุดทํา
พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษเวียงจันทร ผูกํากับ สภ.สามรอยยอด มาทํางานที่นี่ 11 เดือน รับผิดชอบ 13 กม. แบง
แยกหลักมีทางขึน
ี 8 จุด ทางตัดรถไฟมีเครื่องกัน
้ กทม. 31 จุด ลองใต 41 จุด เสนรองมีอก
้ มี 1 จุด

กอนมารับตําแหนง เสียชีวต
ิ 9 ศพ เป็ นอันดับหนึ่ งของประจวบฯ อุบต
ั เิ หตุมากมาย มีทงั ้ ยอนศร
ขณะนี ้ที่มาอยู มีอบ
ุ ต
ั เิ หตุเกิด 183 ครัง้ เสียชีวต
ิ 6 ราย บาดเจ็บ 229 คน ที่มาแจงตํารวจ สถิตข
ิ องคดีอาญา
ที่เกิด ปี นี ้เป็ นปี ที่สามรอยยอดดีที่สุด ปี ใหมที่ผานมา ไมมีผเสี
ู ยชีวต
ิ มีบาดเจ็บสาหัสเพียง 1 ราย เกิดจาก
ความรวมมือของชุมชนจริงๆ
วิง่ จาก กทม.หลับ ศาลาลอย
มาจากใต ตกรองกลาง เกาะกลางสถิตม
ิ ากที่สุดของสามรอยยอด
"ลมหายใจของคนรักในครอบครัว สําคัญที่สุด" เสียงสะทอนของคนสามรอยยอดที่ทํางานตรงนี ้ จะเป็ น
ประโยชนกับจุดอืน
่
เฮียตือ นายเล็ก แซเฮง หนวยกูภัยสวางเมธี

ตัง้ แตเริ่มทําทางลอด ประชุมกันเป็ น 10 ครัง้ ไปไมถึง หลนตุบ ที่แขวงการทางหัวหิน มีการพริน
้ ทภาพผูเกิด
เหตุ มีเหยื่อรายหนึ่ งคอขาด ทําเอา รมต.คมค.ตกใจ
มีการทํางานรวมกัน ปั จจุบน
ั ดีขน
ึ ้ ไมคอยมีเหตุเกิด
"กูภัยไมอยากไดคาเคสจากอุบต
ั เิ หตุ เอาไวรับผูปวยดีกวา"
สนใจอยางเดียว ประชาชนพี่นองที่ผานทางสามรอยยอดใหปลอดภัย ขอบคุณทุกหนวยงานทําใหกูภัยงาน
เบาลง
ิ บอกวา สิ่งที่ภาคภูมใิ จของการทํางานเป็ นทีม คือ ผูนํ าทองถิน
คุณวิชน
่ จิตใจงาม ถาตอยอดตอไป ตอง
เขาใจภาครัฐกับภาคประชาชน แมภาครัฐจะอยากชวย แตวาติดดวยขอระเบียบมากมาย
่ มเรื่องทําใหสําเร็ จ
จึงตองตัง้ กลุมกลาง ภาคประชาน เชือ
ภาคประชาชน แบงโดยอัตโนมัติ จิตใตสํานึ กของคนเป็ นจิตสาธารณะอยูแลว จึงตองนั่ งคิดวา ทําอยางไร
่ มกันได ยกตัวอยาง คุณวิชน
ิ กับ อจ.วาสนา ไปเคลียรกับชุมชน คือ เคลียรพืน
จึงจะเชือ
้ ที่ดานขาง ตอง
ทําใหเห็นจริงจัง
"ทีมงานตองมีรายไดสักหนอย สูงวัยนิ ด"

วิธก
ี ารเขียนเรื่องที่ทําขึน
้ ไป หากคิดแบบระบบเกาๆ จากประสบการณที่ทํางานภาคเอกชนมา ทําหนั งสือ
ฉบับเดียว แตสําเนาเรียนทัง้ หมด เรียนทัง้ ระดับกระทรวงและทองถิน
่ ผวจ. นอภ.
คนตายหนึ่ งคนตองสงไปหลายที่ รวมถึง สนง.ผูตรวจการแผนดินฯ เสียสละเวลาไปกินขาวเลาเรื่อง พบชาว
่ แตเราไมทอถอย อด
บานตอนเย็นให กํานั น ผญบ.มีสวนรวมในการเขียน มีทงั ้ คนสบประมาท คนไมเชือ
กลัน
ั หนึ่ งที่เขาจะรับรู
้ ปลอบใจกัน เวลาถูกกระทบกระทัง่ วันนี ้เขาอาจไมรู แตจะมีวน
อจ.วาสนา ผอ.รร.วราวัฒนวิทยา

ผูมอบโฉนดที่ดน
ิ สวนหนึ่ งใหกับแขวงทางหลวงเพื่อจัดสรางทางลอด บอกวา คนใช ปริมาณรถตอวันสูง
มาก เราตองเสียสละใหคนไดใชทาง เราคิดวาตองเสียสละเพื่อชีวต
ิ คน เราตองทําเพื่อสวนรวม
ั ลาภสงผล
เฮียเพง นายสุทธิชย

ตนเห็นผูมีเสียชีวต
ิ บอย จึงรวมกับคนในชุมชนรวมอุดมการณเดียวกัน ทํางาน

คุณสุพจน เสริมทรัพย หน.หมวดทางหลวงประจวบคีรีขน
ั ธ
้ ง วันนี ้วาทําไมถึงทําได
• มาในนามของพี่เลีย
ี ั ญหา อยางเชน บานบึง อบต.อาวนอย ทําอยางไรจะสรางทางลอดไดทุกคน ลูกเด็ก
• เดิมเราเห็นจุดที่มป
เล็กแดงสามารถใชไดอยางถูกตอง คุมคาการเงิน
ิ คําขอบคุณแขวงทางหลวง
• มาทําการประชาสัมพันธ โดยฝายสื่อ มีคนเคยถายภาพที่ตด
ั ธ วันนี ้ทางหลวง ไดทําการสํารวจวามีจด
ุ ไหนที่
• ในอีกหมวกที่เป็ นตัวแทนแขวงทางหลวงประจวบคีรีขน
สามารถจัดสรางได ทําอยางไรใหผูใหญระดับสูงไดรับทราบ วาทําอยางไรใหเขาเห็นวา เราทําดวยจิตใจ
ไมใชแคหนาที่
ิ "ทางลอด คือ ลมหายใจของความรัก"
• เราไมอยากใหใครเสียชีวต
• จุดที่จะเกิดมีที่อาวนอย ที่ตองไปคุย และบางสะพานนอย
• กลุมแขวงทุกคนมองภาพเหมือนที่ทานมอง เหมือนกันหมด แนวคิด ผกก.ที่เอากรวยมาตัง้ ตรงจุดกลับรถ
สามรอยยอด
• ลดความตางระหวางภาครัฐกับภาคประชาชน เราอยากแกไขดวยความสุข แกแลวไมมีผล กระทบ ดู
เปาประสงควาตองการอะไร
คุณศรีไพร ทัพพะรังสี พี่เลีย
ั ธ
้ ง สอจร.ประจวบคีรีขน

ั เิ หตุ เห็นความเดือดรอนของผูคน
• มาทํางานดานนี ้เพราะเป็ นปลายนํ ้าของการเกิดอุบต
ิ สาธารณะ คุยกับแตละทานแลวรูสึกทึ่ง
• เห็นคนสามรอยยอดมีจต
รองนายกฯ อบต.อาวนอย
ี กความทุกข" ที่สามรอยยอด ถาไมไดมาจะเสียดายมาก
้ ง สอจร.ที่ชวนมาฟั ง "วิธแ
• ดีใจและขอบคุณพี่เลีย
ตองขอบคุณจริงๆ
่ ชมความเขมแข็งของคนสามรอยยอด การรักเด็กๆ ในชุมชน เราเห็นแลววาทําไมคนสามรอยยอด กับ
• ชืน
ชุมชนนี ้เจริญมากๆ

5 เถาแกใหญ ตัวแทนของกลุม "ผูไดรับผลกระทบจากการจราจร สามรอยยอด" ที่ชวยกันหาวิธส
ี รางความ
ปลอดภัยทางถนนใหคนในชุมชนสามรอยยอด
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