
วิธีคิดเก�าๆ ของบรรดาเถ �าแก�

สร �างทางลอดให �ชุมชนสามร �อยยอด 

เม่ือวนัที่ 15 ก.พ.62 ที่ผ�านมา ทีมสื่อสาร สอจร.จากส�วนกลาง มีโอกาสพาคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพฯ
และสื่อมวลชนประจําจงัหวดัประจวบครีีขนัธ � ลงพืน้ที่ชมุชนสามร �อยยอด มีพืน้ที่ทางการปกครองประกอบ
ด�วย เทศบาล 2 เทศบาล องค �การบริหารส�วนจงัหวดั 3 องค �การ ได �แก�
เทศบาลไร�เก�า และเทศบาลไร�ใหม� กับ 
อบต.หนองคาม อบต.ศลิาลอย และ อบต.ศาลาลัย

เพ่ือพิสูจน �ความจริงจากคาํบอกเล�าของ คณุสุพจน �  เสริมทรัพย � หวัหน�าหมวดทางหลวงประจวบครีีขนัธ �
ที่กล�าวไว �ในการพบปะสื่อมวลชน "กินข �าวเล�าเรื่อง" แบบ สอจร.เราเม่ือปลายเดอืนมกราคมที่ผ�านมา
ว�า  ...ชมุชนสามร �อยยอด สุดจะบรนยาย ชมุชนเข �มแข็งมาก สามารถสร�างความร�วมมือของคนในพืน้ที่ให �
ช�วยกันดแูลลูกหลาน ครอบครัวที่ต �องข �ามถนนเพชรเกษมอนัใหญ�โตมโหฬารได �ปลอดภยั ทําให �ผู �หลัก
ผู �ใหญ�ที่ไม�กล �าจะข �ามถนนไปหาลูกหลานที่อยู�อกีฟากถนนได�ข �ามไปมาหาสู�กันได �....แถมยงัมีการสร �าง
ทางลอดให�กับรถจกัรยานยนต � จกัรยาน คนเดนิเท �า ข�ามถนนได�อกีจากการเสียสละเงนิของคนทกุหลังคา
เรือน จนได�ชือ่เรียกทางลอดนี้ว�า "รูศกัดิส์ิทธิ"์

ทีมงานสื่อส�วนกลางได �ขอรบกวนทางพืน้ที่เรียนรู �การทํางานแบบสัน้ๆ ซึง่ทางผู �นํากลุ�ม "ผู �ได �รับผลกระทบ
จากการจราจร สามร �อยยอด" (ชือ่เดยีวกับกลุ�มไลน �ที่ชมุชนตัง้ขึน้)



คณุวศิาล คล�องนาวา ขรก.บํานาญ ผู �แทนกลุ�มผู �ได �รับผลกระทบชมุชนสามร �อยยอด กล�าวต �อนรับ คณะ
ผู �แทนจาก แผนงาน สอจร. ภายใต�การสนับสนุนของ สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร �างเสริมสุขภาพ
(สสส.) 



จากนั้นบรรยายสรุปความเป็นมาของกลุ�ม เป็นกลุ�มที่เกิดมา สองปีเศษ เดมิการป�องกันอบุตัเิหตกุารดแูล
พ่ีน�องในชมุชนไร�เก�า ไร�ใหม�มีภาคประชาชนดาํเนินการอยู� แต�ทําแบบต�างคนต�างทํา เป็นของคณุสุทธชิยั
ลาภส�งผล กลุ�มไร�ใหม� กับ กลุ�มคณุสมเกียรต ิวฒันากร กับคณุสมชยั วฒันากร ทีมไร�เก�า เรียกร �องจนได�ยู
เทิร �นมาหน่ึงจดุ แต�การเรียกร �องให�ทําค�อนข�างช �า การลดอบุตัเิหตใุนชมุชนเกิดมากบ�อยครัง้ สิ่งที่เกิดขึน้
ลูกหลานต�องพิการเสียชวีติ 

เฮยีเพ�ง นายสุทธชิยั ลาภส�งผล คอื ผู �รวบรวมและดาํเนินงานเพ่ือการก�อตัง้องค �กรภาคประชาชน เริ่มปลาย
ปี 2558 เชญิผู �มีความคดิเห็น ต�องการรวมกัน มีราว 17-18 คน มาตัง้กลุ�ม แบ�งหน�าที่การทํางานให�เป็นรูป
ร�าง แบบภาคประชาชนอย�างแท�จริง ไม�มีนักการเมือง มีตนเป็นประธาน มีรองประธาน เลขานุการ มีอาจารย �
สละที่ดนิเพ่ือการก�อสร �าง มีคณุปรีชา อดตี เจ �าหน�าที่ธนาคารกรุงไทย 

มีทนุเริ่มต �นการทํางาน 1 หม่ืนบาท หลังจากตัง้กลุ�ม ตัง้แนวทางการดาํเนินการ มีการคยุกลุ�มย�อย ทบทวน
อดตีว�าทําไมจงึทํางานไม�สําเร็จ ลูกหลานชาวบ�านยงัเสียชวีติ ยงัพิการอยู� จงึมาหาทางคดิว�าทําไม ถ�า
ทําเรื่องเสนอรัฐบาล ต�องล�ารายชือ่กว�า 2 หม่ืนคน ตามระบบราชการ โดยไม�รู �ว�าเสียงร �องเราจะไปหยดุ
ที่ไหน ไปจบที่แขวง ส�งไปแขวงก็ไม�รู �เรื่อง ไม�รู �เรื่องไปจบที่ไหน ไม�รู �ว�า บ�านเมืองเราเดอืดร �อนขนาดไหน จงึ
เปลี่ยนวธิกีารใหม� โดย ยกย�องคณุวชินิ สุขสมยั อดตีพนักงานธนาคารกรุงไทย ทําโครงการพระราชดาํริ
มามาก เปลี่ยนวธิกีาร ทําจากข�างล�างสู�ข �างบนไม�เอาแล �ว ทําจากพวกเราทําข �างบนไปเลย คอื...เม่ือ 24 ธ.ค.
2558 ออกหนังสือไปยุ�งกับคนข�างบน ถงึหน�วยงานที่เกี่ยวข �องกับหน�วยงานหรือองค �การที่เกี่ยวข �องกับการ



สูญเสียชวีติและทรัพย �สิน ส�งไป กระทรวงคมนาคม ส�งศนูย �ดาํรงธรรม สํานักงานตาํรวจแห�งชาต ิกระทรวง
พม. รวมๆ 18 องค �กร

หลังจากนั้นรออกีครึ่งเดอืน จากหนังสือที่ร �องแสดงว�าเสียงที่ร �องชดัเจนดงัฟังชดั ตนจําได �แม�น ว�า 14 ม.ค.
59 กลุ�มฯ ได �รับเชญิจากแขวงการทางจงัหวดัหวัหนิ เรียกประชมุหน�วยงานองค �กรที่เกี่ยวข �องกับสามร �อย
ยอด ไปประชมุที่หวัหนิ ผลการประชมุถกูส�งไป กรมทางหลวง และกระทรวงคมนาคม โดยมีหน�วยงานที่มี
ความสําคญัมาก ทําให �งานเราประสบความสําเร็จ คอื สํานักงานผู �ตรวจการแผ�นดนิของรัฐสภา ทําหนังสือ
รายงานว�าทําอะไรไปบ�าง จากนั้นส�งหนังสือไปกระทรวง ดาํเนินงาน 4 ระยะ มีการทําลูกระนาดในชมุชน
แต�ไม�สําเร็จ คนยงัวิง่เป็น 100 กม. อยู�

ระยะแรก ระยะสัน้ เรียกร �องและกําหนดให�สร �างจดุ (เน�นคนในพืน้ที่) ช�วงเทศกาลปีใหม�สงกรานต � ลด
ความเร็วบนถนนใหญ�เพชรเกษม ทําให �ไปมาหาสู�กันไม�ได � ทัง้ที่อยู�คนละฝ่ังเท�านั้น 

ระยะสอง
ขอว�า ถ�ามีผู �มีบารมี ขอให�เลิกทําถนนแบบนี้ แต�ทําทางลอดให�กับถนนทัว่ประเทศ เพ่ือลูกหลานปลอดภยั
ทําขอทางลอดไป 4 จดุ
• จดุแรก กม.257 ศลิาลอย ทําสําเร็จ

• จดุสอง กม.259 ที่ทํางการ อบต.ศาลาลัย คณุสุชาต ิไพรอดุมทรัพย �  รองนากยกมาประชมุ ปัญหาคอืที่
ไหลของน้ํา มีน้ําท�วมบ �าง 30 วนั ใน 1 ปี อย�างน�อยมี 336 วนัที่น้ําไม�ท�วม คนใช�ทางได �ปลอดภยั 

• จดุชมุชนตลาดไร�ใหม� กม. 261 ทางเข �า หน�า รร.วราวฒัน �วทิยา โดย อจ.วาสนา ใจแสวงทรัพย � สละที่ดนิ
ให �รถขึน้ลง ยกโฉนดที่ดนิให �กรมทางหลวง

• จดุที่4 กม. 260 หน�า รร.บ�านไร�เก�า จดุนี้เป็นจดุที่ป�องกันเด็กนักเรียนกว�า 2 พนัคน สมยัตนเป็น ผอ. เลิก
รับเด็กจากอกีฝ่ังหน่ึง เพราะข �ามยากมาก จดุนี้รับรู �และเห็นทกุวนั จงึมาดวู�าจะทําอย�างไร

ทัง้หมดได�รับการชีแ้นะจากแขวงการทางทกุระดบัเป็นอย�างด ีทางลอดตรงนี้เกิดปรากฏการณ �อย�างหน่ึง
ของ ชมุชน มีการส�งจดหมายไป การประปาฯ จนได�รับการถอนท�อออกไป ใช �งบประมาณกว�า 1 ล�านบาท 

จากนั้นมาคดิกุศโลบาย มีตัง้กลุ�มไลน � สมาชกิ ร �อยกว�าคน นําเรื่องเหล�านี้เข �ากลุ�มไลน � เพ่ือให �ทกุคนช�วย
กัน ส�งรายชือ่ผู �บริจาคเข �ากลุ�ม คนในกลุ�มรู �จกัใครไปเชือ้เชญิ จนหาเงนิบริจาคได�เกือบ 5 แสนบาท เรามี
ความภาคภมิูใจ มาถ�ายภาพ มีนายช�างมาคมุการทํางาน ไม�รับเงนิค�าจ �าง 

(เคล็ดลับ กุศโลบายการบริจาค คอื คนตัง้ต �นคนแรกต�องไม�เริ่มจากยอดตํา่ ถ�าเริ่มหลักร �อย คนจะใส�แค�
ร �อยสองร �อย แต�ทางกลุ�มเริ่ม 2,000 หรือ 3,000 ถงึมียอดบริจาคค�อนข�างมาก)

ระยะที่สองนี้ มีการขอให�แขวง ลงพืน้ที่สํารวจด�วยกัน มีขอศนูย �ดาํรงธรรมช�วยมาลงพืน้ที่ด �วย เราไม�ได �
อยู�น่ิง กระทุ �ง เดนิทาง ขอให�รีบเขยีนแบบมานําเสนอ ได �รับความอนุเคราะห �จากทางแขวง จดัทําประชา
พิจารณ �กับชาวไร�สับปะรด ตอนเดอืนกุมภาพนัธ � ที่ผ�านมา ผ�านการทําประชาพิจารณ �ผ�านงบประมาณ

ระยะที่สาม เป็นระยะปานกลาง ปรับปรุงทางคู�ขนาน จาก 8 ช�องทาง ให�เป็น 6 เลน ข�างละ 3 เลน เวลารถ
จอดจะเกิดการตดิขดั 

ระยะยาว ขอสร�างทางคู�ขนานจากตลาดไร�ใหม�ถงึศาลาลัย 6 กม. 

ที่มาของความสําเร็จ ของกลุ�มผู �ได �รับผลกระทบ....
1. ยกให�กับพ่ีน�องประชาชนที่เห็นพ�องต �องกัน ตระหนัก จนมีสมาชกิดาํเนินการกว�า 400-500 คน มีการ

เลีย้งสังสรรค �ปีใหม� อปท.เห็นความสําคญั
2. ความสัมพนัธ �อนัดรีะหว�างองค �กรภาคประชาชนกับแขวงการทางประจวบครีีขนัธ � มีปัญหาใดเกิดขึน้ลง

ใ ไ



ในไลน �กลุ�ม ผอ.แขวง ผกก. จะรับทราบทนัที 
วปส.ของความร�วมมือภาคประชาชนนี้ คอื ลดอบุตัเิหตไุม�ให �มีเกิดขึน้ในชมุชนบ�านเมืองเรา

นายวชินิ สุขสมยั เลขาฯ กลุ�มอยากมารับฟังปัญหาจากผู �นําท �องถิน่ รพ. ตาํรวจ ที่มีผลได�ผลเสีย

• รองนายก อบต.ศลิาลอย นายเสนอ จนัทร �เทศ



อยู�กับชมุชนมาตลอด การสร �างถนนไม�เคยมีการรับฟังเสียงชาวบ �าน ทางกลับรถที่มีไกลจากชมุชน คนใน
ชมุชนเวลากลับบ �าน ถกูรถชน เฉ่ียวมาก ต�อนววัควายข�ามถนนไม�ได � คนบาดเจ็บเยอะมาก จงึมาคยุกัน
อยากได�ทางลอด ซึง่ส�วนใหญ�ใช �ทางลอดที่เป็นทางสะพาน ทางน้ํา เคยทําเรื่องส�งแขวงการทาง แต�ไม�ได �
รับการตอบสนอง จนทางไร�เก�าคดิตรงกัน จงึหนัมาคยุกัน 

"เราทําบญุกับวดัมาเยอะแล�ว เรามาทําบญุกับคณุภาพชวีติคนกันดกีว�า" 

พอมาเยี่ยมคนในชมุชน มีหลายคนที่นอนตดิเตยีงอยู� หลายที่ยงัทําไม�สมบรูณ �

(ตาํบลศลิาลอย มีพ�อที่ลูกเสียชวีติมาคยุไปร �องไห�ไป ศาลาลัยเดมิเวลาจะข�ามต �องไปถงึสามร �ยยอด ไกล
มาก)

• ผู �แทนนายกฯ ศาลาลัย



ปัจจบุนัพอมีจดุกลับรถหน�าศาลาลัย ทําหนังสือแจ �งกํานันผู �ใหญ�บ �าน แจ �งประชาชน เวลามีประชาคม ช�วย
ประชาชนได�มาก 

ประชาชนเวลาไปตลาด จะไปยเูทิร �นไกลมาก จนเกิดเหตบุ�อย คนกล�าๆ ก็ตดัข �าม แต�พอมีทางลอด คนกลับ
รถได�ง�ายขึน้ปลอดภยั ทัง้ชวีติและทรัพย �สิน ฝากพฒันาทางลอดเพ่ิมในโอกาสต�อไป

ตอนนี้เหลือ หนองตาพง ยงัมีส�วนที่เป็นหนิลูกรัง บริเวณนี้มี โรงงานผลไม� ใช �ถนนเส �นนี้ มีผลในช�วงหน�าฝน
จะตดิล �อ จงึไปคยุกับ อบต. ปัญหาการทํางานไม�ได � คอื ไม�สามารถใช�งบท�องถิน่ได �ตลอดทกุไอเท็ม เพราะ
ตดิ สนง.ตรวจเงนิแผ�นดนิ



นายกเทศบาลไร�เก�า นายสุชาต ิสุกิจปาณีนิจ  บอกว�า ทางแยก ยงัขาดอยู�อกี คนเสียชวีติทรัพย �สินอย�าง
ต�อเน่ือง อยากให�ทําจดุกลับรถหน�า เทศบาลสามร �อยยอด 

ที่ผ�านมาได �น้ําพกัน้ําแรงคณะกรรมการ ด�วยความลําบากเหลือเข็ญ แต�ได �รับความร�วมมือร�วมใจได �รับผล
จากพ่ีน�องประชาชนมากมาย มีส�วนทางจกัรยานยนต � รถเครื่อง ซกีตะวนัออก จะใช �งบประมาณอย�างไร ใช �
ท �องถิน่ได �หรือไม� ใช �งบของกรมทางหลวงได �อย�างไร

ปลัด และ ขรก.ในเทศบาล มีการตรวจทางลงวดัสามร �อยยอด รถเล็กวิง่ได �ตลอด ปิกอพัวิง่ส�วนใหญ� แต�
จกัรยานยนต �ไม�กล �าวิง่ รถแฉลบเพราะเป็นหนิคลุก เห็นว�าต �องปรับปรุงแบบจดุที่ไปจากหนองหอย ไปสวน
สน 

ตนเห็นว�า ทางลอดมีประโยชน �สูงมาก ไปสังเกตตุรง อบต.ศาลาลัย

(คณุวชินิ สุขสมยั บอกว�า มีการทําเรื่องไปแล�วสามเรื่อง บล็อกจดุกลับรถบางจดุไปแล�ว เพราะมีจดุกลับรถ
เยอะมาก ขณะนี้ปิดถาวรไปแล�วสองจดุ
มีการขอถนนเลนคู� เพ่ิอลดความเสี่ยงของคนในพืน้ที่ คาํนึงถงึ ผู �ประกอบการที่อาจได �รับผลกระทบ มีการ
ทําหนังสือถงึกระทรวงมหาดไทยด�วย)



นายแพทย �สมเกียรต ิตัง้ใจรักการด ีผู �อาํนวยการโรงพยาบาลสามร �อยยอด ตนเป็นปลายน้ํา ดใีจที่ชมุชน
รู �ว�าปัญหาคอือะไร จากสถติทิี่ดขูอง รพ. มาจาก วนัิยการขบัขี ่และ รูปแบบถนน ถ�าเราดขู�าวคอื ไทยตดิ
อนัดบั 1 ใน 10 

ที่ฟังมาทกุคนเดอืดร �อนหมด ชืน่ชมทีมงานที่เริ่มต �น ตัง้แต�ภาคประชาชนที่เห็นปัญหา เห็นผลลัพธ �ที่เกิด
จากการดาํเนินงานของกลุ�ม 

สภาพถนน เคยนับจดุกลับรถ ใน 25 กิโลเมตร มี 20 กว�าจดุ เห็นความอนัตรายของการกลับรถอย�างมาก
ทําอย�างไรไม�ให �เสี่ยงชวีติขนาดนั้น ถ�าออกแบบถนนที่ด ีเช�นมีสะพานกลับรถ ทางลอด ตรงนี้จะช�วยสังคม
ได�มาก เพราะเห็นผู �เสียชวีติ ยงัไม�ลําบากเท�ากับผู �พิการที่ต �องดแูลกันตลอดชวีติ ขอให�อย�าหยดุทํา

พ.ต.อ.เฉลิมวฒุ ิวงษ �เวยีงจนัทร � ผู �กํากับ สภ.สามร �อยยอด มาทํางานที่น่ี 11 เดอืน รับผดิชอบ 13 กม. แบ�ง
แยกหลักมีทางขึน้ กทม. 31 จดุ ล�องใต � 41 จดุ เส �นรองมีอกี 8 จดุ ทางตดัรถไฟมีเครื่องกัน้มี 1 จดุ



ก�อนมารับตาํแหน�ง เสียชวีติ 9 ศพ เป็นอนัดบัหน่ึงของประจวบฯ อบุตัเิหตมุากมาย มีทัง้ย �อนศร 
ขณะนี้ที่มาอยู� มีอบุตัเิหตเุกิด 183 ครัง้ เสียชวีติ 6 ราย บาดเจ็บ 229 คน ที่มาแจ �งตาํรวจ สถติขิองคดอีาญา
ที่เกิด ปีนี้เป็นปีที่สามร �อยยอดดทีี่สุด ปีใหม�ที่ผ�านมา ไม�มีผู �เสียชวีติ มีบาดเจ็บสาหสัเพียง 1 ราย เกิดจาก
ความร�วมมือของชมุชนจริงๆ 

วิง่จาก กทม.หลับ ศาลาลอย 
มาจากใต� ตกร�องกลาง เกาะกลางสถติมิากที่สุดของสามร �อยยอด 

"ลมหายใจของคนรักในครอบครัว สําคญัที่สุด" เสียงสะท�อนของคนสามร �อยยอดที่ทํางานตรงนี้ จะเป็น
ประโยชน �กับจดุอืน่

เฮยีตอื นายเล็ก แซ�เฮ �ง หน�วยกู �ภยัสว�างเมธี



ตัง้แต�เริ่มทําทางลอด ประชมุกันเป็น 10 ครัง้ ไปไม�ถงึ หล�นตุ �บ ที่แขวงการทางหวัหนิ มีการพริน้ท �ภาพผู �เกิด
เหต ุมีเหยื่อรายหน่ึงคอขาด ทําเอา รมต.คมค.ตกใจ 

มีการทํางานร�วมกัน ปัจจบุนัดขีึน้ ไม�ค�อยมีเหตเุกิด 
"กู �ภยัไม�อยากได�ค�าเคสจากอบุตัเิหต ุเอาไว �รับผู �ป� วยดกีว�า" 
สนใจอย�างเดยีว ประชาชนพ่ีน�องที่ผ�านทางสามร �อยยอดให�ปลอดภยั ขอบคณุทกุหน�วยงานทําให �กู �ภยังาน
เบาลง

คณุวชินิบอกว�า สิ่งที่ภาคภมิูใจของการทํางานเป็นทีม คอื ผู �นําท �องถิน่จติใจงาม ถ�าต�อยอดต�อไป ต�อง
เข �าใจภาครัฐกับภาคประชาชน แม�ภาครัฐจะอยากช�วย แต�ว�าตดิด �วยข�อระเบียบมากมาย 
จงึต �องตัง้กลุ�มกลาง ภาคประชาน เชือ่มเรื่องทําให �สําเร็จ

ภาคประชาชน แบ�งโดยอตัโนมตั ิจติใต �สํานึกของคนเป็นจติสาธารณะอยู�แล �ว จงึต �องน่ังคดิว�า ทําอย�างไร
จงึจะเชือ่มกันได � ยกตวัอย�าง คณุวชินิ กับ อจ.วาสนา ไปเคลียร �กับชมุชน คอื เคลียร �พืน้ที่ด �านข �าง ต�อง
ทําให �เห็นจริงจงั

"ทีมงานต�องมีรายได�สักหน�อย สูงวยันิด"



วธิกีารเขยีนเรื่องที่ทําขึน้ไป หากคดิแบบระบบเก�าๆ จากประสบการณ �ที่ทํางานภาคเอกชนมา ทําหนังสือ
ฉบบัเดยีว แต�สําเนาเรียนทัง้หมด เรียนทัง้ระดบักระทรวงและท�องถิน่ ผวจ. นอภ. 

คนตายหน่ึงคนต�องส�งไปหลายที่ รวมถงึ สนง.ผู �ตรวจการแผ�นดนิฯ เสียสละเวลาไปกินข �าวเล�าเรื่อง พบชาว
บ�านตอนเย็นให� กํานัน ผญบ.มีส�วนร�วมในการเขยีน มีทัง้คนสบประมาท คนไม�เชือ่ แต�เราไม�ท �อถอย อด
กลัน้ ปลอบใจกัน เวลาถกูกระทบกระทัง่ วนันี้เขาอาจไม�รู � แต�จะมีวนัหน่ึงที่เขาจะรับรู � 

อจ.วาสนา  ผอ.รร.วราวฒัน �วทิยา

ผู �มอบโฉนดที่ดนิส�วนหน่ึงให �กับแขวงทางหลวงเพ่ือจดัสร �างทางลอด บอกว�า คนใช� ปริมาณรถต�อวนัสูง
มาก เราต �องเสียสละให�คนได�ใช �ทาง เราคดิว�าต �องเสียสละเพ่ือชวีติคน เราต �องทําเพ่ือส�วนร�วม

เฮยีเพ�ง นายสุทธชิยั ลาภส�งผล



ตนเห็นผู �มีเสียชวีติบ�อย จงึร�วมกับคนในชมุชนร�วมอดุมการณ �เดยีวกัน ทํางาน



คณุสุพจน � เสริมทรัพย � หน.หมวดทางหลวงประจวบครีีขนัธ � 
• มาในนามของพ่ีเลีย้ง วนันี้ว�าทําไมถงึทําได �

• เดมิเราเห็นจดุที่มีปัญหา อย�างเช�น บ�านบึง อบต.อ�าวน�อย ทําอย�างไรจะสร �างทางลอดได�ทกุคน ลูกเด็ก
เล็กแดงสามารถใช�ได �อย�างถกูต �อง คุ �มค�าการเงนิ

• มาทําการประชาสัมพนัธ � โดยฝ� ายสื่อ มีคนเคยถ�ายภาพที่ตดิคาํขอบคณุแขวงทางหลวง

• ในอกีหมวกที่เป็นตวัแทนแขวงทางหลวงประจวบครีีขนัธ � วนันี้ทางหลวง ได �ทําการสํารวจว�ามีจดุไหนที่
สามารถจดัสร �างได � ทําอย�างไรให�ผู �ใหญ�ระดบัสูงได �รับทราบ ว�าทําอย�างไรให�เขาเห็นว�า เราทําด �วยจติใจ
ไม�ใช�แค�หน�าที่ 

• เราไม�อยากให�ใครเสียชวีติ "ทางลอด คอื ลมหายใจของความรัก" 

• จดุที่จะเกิดมีที่อ�าวน�อย ที่ต �องไปคยุ และบางสะพานน�อย 

• กลุ�มแขวงทกุคนมองภาพเหมือนที่ท�านมอง เหมือนกันหมด แนวคดิ ผกก.ที่เอากรวยมาตัง้ตรงจดุกลับรถ
สามร �อยยอด 

• ลดความต�างระหว�างภาครัฐกับภาคประชาชน เราอยากแก�ไขด�วยความสุข แก�แล �วไม�มีผล กระทบ ดู
เป�าประสงค �ว�าต �องการอะไร 

คณุศรีไพร ทพัพะรังสี พ่ีเลีย้ง สอจร.ประจวบครีีขนัธ �



• มาทํางานด�านนี้เพราะเป็นปลายน้ําของการเกิดอบุตัเิหต ุเห็นความเดอืดร �อนของผู �คน

• เห็นคนสามร �อยยอดมีจติสาธารณะ คยุกับแต�ละท�านแล�วรู �สึกทึ่ง

รองนายกฯ อบต.อ�าวน�อย
• ดใีจและขอบคณุพ่ีเลีย้ง สอจร.ที่ชวนมาฟัง "วธิแีก �ความทกุข �" ที่สามร �อยยอด ถ�าไม�ได �มาจะเสียดายมาก
ต�องขอบคณุจริงๆ

• ชืน่ชมความเข �มแข็งของคนสามร �อยยอด การรักเด็กๆ ในชมุชน เราเห็นแล�วว�าทําไมคนสามร �อยยอด กับ
ชมุชนนี้เจริญมากๆ



5 เถ �าแก�ใหญ� ตวัแทนของกลุ�ม "ผู �ได �รับผลกระทบจากการจราจร สามร �อยยอด" ที่ช�วยกันหาวธิสีร �างความ
ปลอดภยัทางถนนให�คนในชมุชนสามร �อยยอด 
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