วาไรตีต
ั ิเหตุตองมา
้ ราด...งานอุบต

ดร.ดนุ ลดา จามจุรี หัวหนา สอจร.ภาคตะวันออกนํ าทีมสื่อสวนกลางลงพืน
้ ที่ หารือกับหัวหนาสํานั กงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ผูแทนแขวงทางหลวงจังหวัด ตํารวจ ผูแทนสํานั กงานเขต
พืน
้ ที่การศึกษาขัน
้ ฐาน ขนสงจังหวัด และสื่อมวลชน ถึงการดําเนิ นงานสรางความปลอดภัยทางถนนให
้ พืน
กับพืน
่ วันที่ 28 ม.ค.62 ที่
้ ที่ในจังหวัดตราด โดยกลาวถึงตนเรื่องวาเป็ นผลจากการประชุมกับสื่อมวลชน เมือ
ผานมา การที่ตราดชูตวั เองเป็ นแหลงทองเที่ยวกับเมืองทองเที่ยวปลอดภัย เป็ นเมืองสีเขียว การประชุมครัง้
นั ้นทําใหทราบประเด็นปั ญหา อาทิ
• เกาะชาง มีเรื่องนาสนใจเกี่ยวกับรถมอเตอรไซดใหเชา ปรากฏการณเหมือนอําเภอปาย สมุย ที่ไมสนวา
ผูเชามีประสบการณการขับขีห
่ รือไม จึงตองมาหารือกันวาทําอยางไรใหเป็ นที่เที่ยวปลอดภัย
ขณะเดียวกันไดนํ าเสนอถึงแผนการทํางานของ แผนงานสนั บสนุ นการปองกันและแกไขปั ญหาอุบต
ั เิ หตุ
จราจรระดับจังหวัด (สอจร.) วากําลังจะมีโครงการเกี่ยวของกับมาตรการองคกรที่เนนการทํามาตรการ
องคกรในชุมชน เชนเดียวกับทางฝั่ งสื่อมีโครงการความรวมมือกับ มูลนิ ธไิ ทยโรดส เรื่อง การจัดการ
ความเร็ ว เป็ นหลักสูตร และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนดานกาผลิตขาวเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนน รวมกับ สถาบันอิศรา
ผูเขารวมการหารือทัง้ หมดเห็นดวยกับการทําโครงการที่กลาวนํ ามาทัง้ หมด โดยเฉพาะฟากสื่อมวลชนที่
ตองการเรียนรูเทคนิ คดานตางๆ ที่จะชวยเพิ่มคุณคางานขาวในพืน
ั เิ หตุที่เกิดขึน
้ ที่ เพราะอุบต
้ ตามขอมูล
สถิตข
ิ องจังหวัดตราด เกิดขึน
้ ดวยสาเหตุพฤติกรรมของบุคคล และปั ญหาเชิงระบบ
ทัง้ นี ้การอบรมทัง้ สองหลักสูตรเปิ ดโอกาสรับทัง้ ผูทํางานดานความปลอดภัยทางถนนจากหนวยงาน
สื่อมวลชนและกูชีพกูภัยของจังหวัดตราด โดยสามารถรับได ไมเกิน 40 คน สําหรับผูสื่อขาวขอใหเพื่อน
ผูสื่อขาวที่เคยผานการอบรมแลวชักชวนเพื่อนผูสื่อขาวสาขาหนั งสือพิมพ หนั งสือพิมพออนไลน โทรทัศน
เขารวมดวยเพราะการทํางานรวมกันระหวางสื่อมวลชนกับหนวยงานในพืน
่ ตัว
้ ที่จะไปกระตุนใหเกิดการตืน
ในสังคมในชุมชนได

อ.วินิต นิ รันดรพานิ ช ผูนํ าชุมชนรักษคลองบางพระ กลาววา มาตรการในชุมชนควรกําหนดใหชัดเจน
สําหรับรถใหญ รถเล็ก หมวกกันน็ อก ตองทําใหไดรอยเปอรเซ็นต ทําใหชุมชนตรวจสอบกันเองได ใน
สวนของชุมชนเตรียมทําเอกสารเผยแพรใหกับผูประกอบการ เพราะมีชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวไมรูเรื่อง
กฎหมายตางๆ อาจจะทําแผนพับประชาสัมพันธ 3 ภาษาแจก มี จีน อังกฤษ และไทย อาจนํ าตนแบบจากที่
สอจร.เคยผลิตเผยแพรใหกับจังหวัดตราดตามคําแนะนํ าของหัวหนา สอจร.ภาคตะวันออก
อยางไรก็ ตามจังหวัดตราดมีสอนเด็กที่มค
ี วามตองการเป็ นพิเศษดวย ขอใหนํ ากลุมนี ้มาเรียนดวย และสอน
เรื่องความปลอดภัยทางถนน
ดร.ดนุ ลดา จามจุรี กลาววา สํานั กงานกองทุนสนั บสนุ นการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สอจร.มีตนแบบ
การทํางานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็ นแผนพับมาให อางอิงผลการศึกษาจากการสวมหมวกนิ รภัยในเด็ก
เล็ก พบวา เด็กติดการสวมหมวกกันน็ อก ถาไมมีจะไมยอมขึน
้ มอเตอรไซด และถาเด็กสงสัญญาณไปที่พอ
แม ก็ ทําใหพอแมสวมดวยโดยปริยาย ถาลงพืน
้ ที่แลวสนใจทาง สอจร.จะไดนํ าโมเดลหลักสูตรมาลงใหได
ซึง่ ทุกคนในที่ประชุมเห็นดวยกับเรื่องนี ้

นางเสนห บุญชู สํานั กงานเขตพืน
้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด กลาววา ยังไมเคยมีการจัดโครงการทํา
กับเด็กเล็ก แตเคยทําเอาเด็กนั กเรียนโรงเรียนทาเรือ พบวา ทําแบบที่อาจารยบอก มีการทํากิจกรรมตอ
เนื่ อง ทําหมวกดวยกระดาษและแปงเปี ยก แมจะไมสามารถชวยดานความปลอดภัย แตเป็ นการสอนใหเด็ก
คุนชินกับการปองกันความปลอดภัย หากจะดําเนิ นการสํานั กงานเขต รับผิดชอบประถม มี 110 โรงเรียน
ขอเสนอแนะจาก ผูสื่อขาวถาทําเรื่องหมวกเด็ก อาจทําแบบ visual run

นายสุรพงษ ไตรสมุทร ผูแทนจาก สํานั กงานประชาสัมพันธจังหวัดแนะนํ าวา หากจะทําใหเด็กติดการสวม
หมวกกันน็ อกเป็ นนิ สัย โครงการนี ้ควรจะสนั บสนุ นใหครูประจําชัน
้ สอนทุกวัน ทางฝายสื่อจะชวยกระตุน
ไดดวยการเดินไปสองถายคลิปหนาโรงเรียน หรือ บางคนถาถนั ดเรื่องเจาะชีวต
ิ ตนแบบของครอบครัว ก็
สามารถนํ ามาเผยแพรใหเป็ นที่ยกยองได
สวนประเด็นอืน
่ ๆ ที่ไดจากที่ประชุม ประกอบดวย
1) เรื่องบริการใหเชารถจักรยานยนตกับนั กทองเที่ยวบนเกาะชาง
2) การใชความเร็ ว 140 กม.ตอชัว่ โมง
3) การสวมหมวกกันน็ อก ในชุมชนยังมีนอย
4) การยอนศร การจอดรถในที่หามจอด
5) ปั ญหาผูจับขีร่ ถยนต รถจักรยานยนต ไมมีใบขับขี่
สรุปการหารือครัง้ นี ้ ทําใหเกิดผล 3 เรื่อง คือ
1. ความประสงคตอการเขารวมอบรมหลักสูตร Road Safety MoJo และ หลักสูตรการจัดการความเร็ วใน
ชุมชน
2.ความรวมมือจากพืน
้ ที่และสื่อมวลชนในการสงเสริมสวมหมวกกันน็ อกในเด็ก
3.การจัดการความปลอดภัยดานรถเชาสําหรับนั กทองเที่ยวบนเกาะชาง

จบสวยๆ ดวยการถายภาพและรับประทานอาหารรวมกัน
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