
ตัวอย่างที่ 1 การสื่อสารสู่ท้องถิ่น 
ตายก่อนจะได้เป็นทหาร 

จากการรวบรวมข้อมูลการเกิดเหตุพบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ขับรถและผู้โดยสารทั้ง 5 คน กลับจากเกณฑ์ทหาร ทางบ้านได้รับการ
ประชาคมประชาสัมพันธ์จากผู้ใหญ่บ้าน อสม. เรื่องเมาไม่ขับ หยุดคนดื่มไม่ขับ ฝากกุญแจไว้กับเมียและแม่ ในหมู่บ้านช่วงเทศกานต์เป็น
ช่วงรวมญาติรวมเพื่อนเป็นช่วงความสนุกสนาน และเป็นช่วงที่มีการฉลองหลังการเกณฑ์ทหารของคนในหมู่บ้านในทุกๆปี ส าหรับ
ครอบครัวนี้ซึ่งกลับมาจากท างานต่างจังหวัดและลูกชายได้สมัครเป็นทหารเกณฑ์ตามที่หวังจึงเป็นโอกาสท่ีต้องฉลอง ชีวิตลูกผู้ชายการ
เป็นทหารคือการได้รบัใช้ชาติ การไปทหารต้องบวช การบวชคือการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ในวันนั้นครอบครัวได้วางแผนจัดเตรียมบ้าน
เพื่อบวชลูกชาย จัดเตรียมเครื่องดื่มไว้ให้ที่บ้านให้ลูกและเพื่อนได้ฉลองกันอย่างเต็มท่ีโดยไม่ต้องไปซื้อหรืออกจากบ้านเพื่อจะได้ไม่เกิด
อุบัติเหตุ เย็นวันนั้นพ่อแม่มธีุระไปต่างจังหวัดก่อนออกจากบ้านได้บอกกล่าเตือนไม่ให้ขับรถไปไหน และเน้นย้ ากับลูกสาวให้ดูแลน้องเก็บ
กุญแจรถยนต์ไว้ไม่ให้ขับขี่ แต่เนื่องจากทั้ง 5 คนดื่มจนดึก พี่สาวง่วนจึงเข้านอกนก่อนโดยคิดว่าดึกแล้วน้องชายก็เมาคงไม่ไปไหนจึงไม่ได้
น ากุญแจรถติดตัวเอาไว้ท่ีแขวนกุญแจในบ้าน ขณะที่ท้ัง 5 คนนั่งดื่มก็คิดถึงเพื่อนในเมืองและโทรหากันชวนกันไปต่อที่ในเมืองสุรินทร์ได้
โทรศัพท์มาชวนให้ออกไปหาและเที่ยวต่อในเมือง ท้ังหมดจึงเอากุญแจรถและขับออกจากบ้านไป ในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาท่ีคนอยู่ในด่าน
ชุมชนกลับบ้านเนื่องจากหมดเวลาต้ังด่าน ท้ังหมดทุกคนจึงออกจากหมู่บ้านไปโดยสะดวก  

ทั้ง 5 คน นั่งดื่มสุราที่ซื้อเตรียมไว้ที่บ้าน เริ่มต้ังวงต้ังแต่เวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2558 ถึง 01.00 น. 
ของวันที่ 12 เมษายน 2558 เมื่อสุราหมดและทุกคนมีอาการมึนเมา และเพื่อนในเมืองซึ่งโทรหาจึงชวนกันออกจากหมู่บ้านหนองเหล็ก 
ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เพื่อหาซื้อเหล้าและต่อไปเที่ยวที่สถานบันเทิงใน.เมืองสุรินทร์ ซึ่งระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร เมื่อ
ถึงร้านทั้ง 5 คนดื่มต่อจนร้านปิดจึงขับรถกลับบ้าน ระหว่างทางแวะจอดที่ปั๊มปตท.เพื่อซื้อมาม่ากิน แล้วเดินทางกลับบ้านด้วยความเร็ว
ประมาณ 160-170 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จนกระทั้งถึงที่เกิดเหตุทางแยกเข้าหมู่บ้าน 35-36 เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 
(กาฬสินธุ์ – ช่องจอม) เขตต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์ 

จากการสอบถามผู้โดยสารรถเล่าว่า ช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 12  เมษายน 2558รถดังกล่าวเปิดกระจก 2 ข้าง 
เปิดเพลงเสียงดังมาก ได้วิ่งด้วยความเร็ว 160-170 กิโลเมตร/ชม.(คนนั่งข้างหลังมองเห็นเข็มไมล์) เพื่อนๆได้เตือนคนขับแต่ไม่ปฏิบัติ
ตามกลับพูดจากโอ้อวดอีก จึงเลิกเตือนประกอบกับการเมา อ่อนเพลีย ง่วงนอน จึงเบลอ ๆ หลับ ๆ ต่ืน ๆ มารู้สึกตัวอีกครั้งก่อนจะถึงที่
เกิดเหตุประมาณ 500 เมตร รู้สึกว่ารถวิ่งด้วยความเร็วมากส่ายเต็มถนนและข้ามไปเลนตรงข้าม จึงเตือนคนขับและรู้สึกว่าคนขับได้ดึง
รถกลับคืนแต่ก็เซไปเกือบตกถนน แล้วดึงกลับมาอีกแล้วเกินทางแยกเข้าหมู่บ้าน เพื่อนที่นั่งข้างคนขับได้บอกว่า “เลย!” “เกิน” แล้ว
ตนเองก็หลับตาด้วยความกลัวสุดขีด แล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ว่าเป็นไปอย่างไร มารู้อีกทีก็กระเด็นออกมาอยู่นอกรถ  
สามคนกระเด็นออกมานอกรถคือคนขับ คนนั่งข้างคนขับ และคนนั่งข้างหลังคนนั่งข้างคนขับ อีกสองคนติดอยู่ในรถ คือคนที่นั่งหลัง
คนขับและคนนั่งตรงกลางแคป รถหงายขึ้นล้อทั้ง 4 อยู่ข้างบนหลังคาส่วนหน้ายุบตัว ส่วนแคปไม่ยุบเพราะยังดีที่มีโครงเหล็กค้ ายันไว้ 
น้องชายรู้สึกตัว(นั่งข้างคนขับ)ลุกขึ้นตะเกียดตะกายและตะโกนหาพ่ีชายซึ่งเป็นคนขับ จากแสงไฟหน้ารถท าให้พอมองเห็นและพบร่างพี่
กระเด็นตกไปไกล พยายามเขย่า ดึง เรียกชื่อ พี่....  ไม่มีเสียตอบ รู้สึกมีน้ าเหนียวติดมือมีเลือดออกมากท่ีศีรษะ คิดอะไรไม่ออกจึงโทรไป
บอกแม่ที่อยู่ต่างจังหวัด แม่จึงโทรบอกญาติในหมู่บ้านให้ออกมา ผู้พบเหตุการณ์โทรเรียกรถ 1669 เบื้องต้นพบมีผู้ประสบเหตุทั้งหมด
จ านวน 5 รายโดยมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายอายุ 20 ปี และผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด  4 รายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์
จ านวน 1 รายและโรงพยาบาลจอมพระจ านวน 3 รายและผลการติดตามข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งนี้พบว่า 

ผู้เสียชีวิตชายจ านวน 1 รายซึ่งมีอายุ20 ปี สาเหตุการเสียชีวิตคือบาดเจ็บที่ศีรษะและกระดูกคอหัก (เป็นบุตรคนแรก  ก าลัง
ศึกษาปีที่ 3 คณะกฎหมาย ม.รามค าแหง ต้ังใจสมัครเป็นทหารเกณฑ์ผลัด 2 เพื่อรับใช้ชาติ และต้ังใจจะบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดา
ก่อนไปทหาร ซึ่งทางบ้านได้จัดเตรียมสถานท่ีไว้ให้จัดงานบวชแต่กลับต้องจัดงานศพแทน)  

ผู้บาดเจ็บจ านวน 3 รายเป็นชายทั้งหมด 3 รายมีอายุระหว่าง 17 -21 ปี 
รายที่ 1 มีเลือดคั่งในสมอง ส่งตัวไปรับการรักษาที่รพ.สุรินทร์ ปัจจุบันออกจาก รพ.แล้วอาการทางกายปกติ แต่มีอาการหวาด

ผวาและเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการสูญเสียเพื่อนรายท่ี  
รายที่ 2 เป็นน้องชายผู้เสียชีวิต มีอาการกระดูกไหปลาร้าร้าว บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  แต่มี

อาการหวาดผวาเศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางคืนตื่นมาร้องให้พูดร าพึงร าพรรณถึงพ่ีชายทุกคืน  
รายที่ 3 และ 4 เป็นเพื่อนบาดเจ็บเล็กน้อย  ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล  แต่มีความรู้สึกเสียใจที่ต้องสูญเสียเพื่อน และนอนฝัน 

ผวาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ครอบครัว เสียลูกชายคนโตท่ีเป็นก าลังส าคัญของบ้าน บิดา มารดา พี่สาวของผู้เสียชีวิตมีอาการเศร้าเสียใจมาก  พี่สาวบอกว่า

ถ้าตนเองเก็บกุญแจรถไว้คงไม่เป็นแบบนี้ 
ชุมชน ประเทศชาติ สูญเสียวัยแรงงาน คนที่มีคุณภาพของ ทหารที่รักชาติ ไปอย่างไม่มีวันกลับ 



ตัวอย่างที่ 2 การสื่อสารสู่ท้องถิ่น 
ขาซ้ายที่หายไปกับความฝัน 

 ในหัวใจของเด็กสาวส่วนใหญ่มักมีความหวัง ความฝันซุกซ่อนอยู่  บ้างอยากเป็นหมอ พยาบาล ครู เป็นแอร์โฮสเตส  ดารา นักร้อง 
นางแบบ ฯลฯ 

ศิริรัตน์  มาเหลา   สาวน้อยวัย 16 ก็ไม่ต่างจากเด็กสาวทั่วไป  เธอเคยมีความใฝ่ฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตส   แต่เมื่อรู้ว่าอ่อน
ภาษาอังกฤษ จึงเบนเข็มสู่ความฝันที่สองคืออยากเป็นนางแบบ  ซึ่งจะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม  เพราะเธอมีหน้าตาสะสวย  เรือนร่างสูง
โปร่งเกิน 160 เซนติเมตร  และอยู่ในช่วงวัยที่ยังสูงได้อีก เด็กสาววัยแรกรุ่นอาจก้าวเดินบนเส้นทางฝันไปได้จนสุดทาง   

พลาดครั้งเดียว สูญเสียทั้งชีวิต 
ศิริรัตน์มีพื้นเพเป็นคนอีสาน  เรียนอยู่แค่ ป.3 แม่ก็มาด่วนเสียชีวิต เพราะถูกรถชน  เด็กสาวจึงต้องอยู่กับย่า  รอคอยพ่อกลับจาก

ต่างประเทศ เพื่อรับเธอกับพี่ชายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านย่านล าลูกกา  คลอง 6  เมื่อว่างจากการเรียน  เธอจะช่วยพ่อคัดแยกของ พับแผ่น
อลูมิเนียม ฯลฯ เป็นประจ าความที่บ้านซึ่งใช้เป็นที่เก็บของเก่าด้วยอยู่กลางทุ่งโล่ง ไกลจากถนนใหญ่ถึง 7 กิโลเมตร  ไม่มีรถประจ าทางวิ่งผ่าน  
มอเตอร์ไซค์วินก็หายาก  จะมีให้เห็นบ้างก็เฉพาะเวลามาส่งผู้โดยสาร  รถมอเตอร์ไซค์จึงมีความจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน  เด็กสาว
สามารถขี่มอเตอร์ไซค์ได้ต้ังแต่เรียนแค่ชั้น ป. 6  เธอจะใช้รถเฉพาะเวลาไปซื้อของที่ตลาด หรือไปท าธุระใกล้บ้าน  ขับไปหาเพื่อนบ้าง  ส่วน
การไปโรงเรียนยังคงใช้รถรับส่งของโรงเรียนเป็นพาหนะหลัก เรียกได้ว่าศิริรัตน์ขี่มอเตอร์ไซค์แข็งพอสมควร  แต่เหมือนโชคชะตากลั่นแกล้ง
ให้เด็กสาวต้องพบบททดสอบความเข้มแข็งของจิตใจ   เพราะในวันเกิดเหตุ เธอเกิดอาการเจ็บแขน  จึงบอกให้เพื่อนสนิทเป็นคนขับรถไป
บ้านงานแทน  โรงเรียนมีนัดซ้อมกีฬาสีที่หน้าเทศบาลปทุมธานี  เมื่อไปรวมตัวกันที่นั่น  เพื่อนก็ชวนไปท าบุญวันเกิดแฟนของพี่สาวในช่วง
บ่าย จึงออกจากพ้ืนที่ซ้อมกีฬาต้ังแต่ก่อนเที่ยง  และจะกลับมาร่วมงานอีกทีในช่วงเย็น ทว่าทั้งสามคนไม่มีใครใส่หมวกกันน็อค   เพราะคิดว่า
ใช้เวลาเดินทางไม่นาน 
  ในช่วงใกล้เที่ยงวันนั้น   เด็กวัยรุ่นคึกคะนองสามคนขี่รถมอเตอร์ไซค์จากล าลูกกา  คลอง 6 มุ่งหน้าไปคลอง 2   ระหว่างทางก็ผลัด
กันพูดคุยไปเรื่อย ๆ   ในชั่วขณะหนึ่งดูเหมือนนิรมลมีเรื่องอยากจะเล่า จึงหันหน้ามาคุยกับเพื่อน   โดยลืมคิดไปว่าการขับขี่รถต้องใช้สมาธิสูง  
และการละสายตาจากท้องถนนคือหนทางแหง่ความประมาทที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เพียงชั่วเสี้ยววินาที  เที่ยงวันนั้นนับเป็นวันแห่งความโชค
ร้าย   เมื่อมือขับหันกลับไปอีกที  รถก็เสียหลัก  วิ่งเข้าชนแท่งแบริเออร์ที่กั้นกลางถนนเสียงดังโครมใหญ่ ก่ อนไถลไปไกล   จนเด็กทั้งสาม
กระเด็นตัวลอย  พลัดตกลงมานอนแผ่หรากลางถนนราวถูกเทกระจาด   รถมอเตอร์ไซค์พังยับเยิน  ทั้งล้อ และโครงด้านซ้ายหักหมด ความ
โกลาหลเกิดขึ้น  กระทั่งมีหน่วยกู้ภัยมาช่วยเคลียร์พื้นที่ และน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปทุมธานี 
 ในนาทีวิกฤต   วัยรุ่นทั้งสามคนต่างไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น  มารู้สึกตัวอีกทีก็พบว่านอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว  

“หนูต่ืนขึ้นมายังงงๆว่าเป็นอะไร   พอหันไปเจอนิรมลนอนอยู่เตียงข้างๆ   ก็เริ่มทบทวนความจ าได้ ยังนึกว่าตัวเองขับ  บอกขอโทษ
เพื่อน    นิรมลเลยบอกว่าเขาต่างหากท่ีเป็นคนขับ  รถชนคราวนี้ เพื่อนชายที่ซ้อนท้ายมาด้วยแค่ขาบวม  กระดูกข้อศอกหัก  ส่วนเราผู้หญิง
สองคนต้องตัดขาข้างซ้าย  แต่นิรมลต้องตัดขาสูงกว่าถึงโคนขา   ส่วนของหนูตัดเหนือหัวเข่าขึ้นมาถึงครึ่งขาอ่อน ต้องนอนรักษาตัวที่
โรงพยาบาลนาน 9 วัน  จึงกลับมาพักฟ้ืนที่บ้าน” 

 
อนาคตที่ยังมองไม่เห็น  
 หลังประสบอุบัติเหตุมานานนับปี   ชีวิตของศิริรัตน์ก็เปลี่ยนรูปแบบไปอย่างสิ้นเชิง  เธอกลายเป็นเด็กอยู่ติดบ้าน  ผิดกับเมื่อก่อนที่
ชอบสังสรรค์กับเพื่อนๆ เป็นประจ าหลังเลิกเรียน  เมื่อต้องกลายสภาพเป็นคนพิการ  เธอก็หมดความเชื่อมั่น  กระท่ังตัดสินใจดร็อปเรียน  
และคิดว่าจะไม่กลับไปเรียนที่เดิมอีก  เนื่องจากไม่สามารถทนสายตาต้ังค าถามจากเพื่อนๆ และคนรอบข้าง  เธอยอมรับว่าอาย เพราะเคยมี
ทุกอย่างเหมือนคนอื่น  เคยเดิน วิ่ง เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว เล่นกีฬา ท ากิจกรรมได้ทุกอย่างไม่ต่างจากเพื่อน มาวันนี้ แม้แต่จะขึ้นบันได
โรงเรียนก็ยังไม่มั่นใจว่าจะท าได้  คงเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนท่ีผ่านพบความเปลี่ยนแปลงชนิดหนักหนาสาหัส ซึ่งต้องใช้เวลาเยียวยา 
และต้องต่อสู้กับบททดสอบใหม่ๆที่ไหลบ่าเข้ามาเรื่อยๆ จนไม่อาจคาดเดา และมองไม่เห็นภาพในวันข้างหน้า แต่หัวใจที่เข้มแข็ง และความ
มุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตได้เยี่ยงคนปกติ  ก็นับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในวันนี้ แม้ว่าเธอไม่อาจลืมเหตุการณ์ในวันนั้น  วันที่ท าให้เธอได้รับบทเรียนราคา
แพง  จนต้องน ามาสอนใจตัวเองว่า  “เราไม่ควรใช้ชีวิตอย่างประมาท  เพราะถ้าพลาดแล้วมันเอาคืนมาไม่ได้” 



 

 

ตัวอย่างที่ 3 การสื่อสารสู่ท้องถิ่น 
ทางที่เลือกไม่ได้ 

ช่วยผมด้วยนะยาย ผมเจ็บ ยายอย่าทิ้งผมนะ!!! 
เสียงร้องขอความช่วยเหลือจากร่างของเด็กหนุ่มที่นอนชุ่มเลือดบนถนนทางหลวงชนบทเส้นนาดี-หนองเม็ก ถนนสายนี้ที่พาเขา

และน้องชายกลับบ้านทุกวัน ห่างกันไม่ไกล น้องชายของเขานอนคว่่าหน้าหมดสติอยู่ริมถนน สิ้นเสียงร้อง เลือดสดๆ ไหลทะลักออกจากปาก 
ยายจ่อยชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์และวิ่งออกมาช่วยเหลือเป็นคนแรกได้บอกให้เด็กหนุ่มบ้วนเลือดออกจากปาก เพราะเด็กหนุ่มเริ่มหายใจ
ติดขัด “ไม่ต้องพูดนะลูก ท่าใจดีๆ ไว้ ยายโทรเรียกรถพยาบาลแล้ว ” เด็กหนุ่มพยายามพลิกตัวด้วยหวังว่าจะบรรเทาความเจ็บปวดได้ ยาย
จ่อยพยายามประคองศรีษะเด็กหนุ่มให้ดมยาดม และบอกให้อดทนไว้ รถพยาบาลก่าลังจะมาถึงแล้ว ยายจ่อยภาวนาให้เด็กหนุ่มปลอดภัย 
แม้จะไม่มั่นใจนักเมื่อได้เห็นบาดแผลขนาดใหญ่ที่ช่องท้อง เลือดจ่านวนมากก่าลังไหลออกจากบาดแผลอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลง ในขณะที่
น้องชายของเด็กหนุ่มถูกชาวบ้านน่าส่งโรงพยาบาลก่อน เพราะชาวบ้านเห็นว่าไม่มีเลือดออกจึงกล้าเคลื่อนย้าย ต่างจากเขาที่มีบาดแผล
ฉกรรจ์ 

ส่าหรับชาวบ้าน เบิร์ดและบอสเป็นเด็กเรียบร้อย ไม่ค่อยพูด และขยันขันแข็ง รู้จักช่วยพ่อแม่ท่างานต้ังแต่เล็กๆ ภาพที่สองพี่น้อง
เดินจูงควายไปเลี้ยงกลางทุ่ง เป็นภาพที่ชาวบ้านเห็นจนชินตา เมื่อมีเวลาว่างจะไปซ้อมฟุตบอลกับทีมฟุตบอลปั้นดินซึ่งเป็นทีมของหมู่บ้าน
และลงแข่งเมื่อมีการจัดแข่งกีฬาระหว่างหมู่บ้านเสมอมา ถ้าไม่ได้ไปโรงเรียน สองพี่น้องจะเดินทางด้วยการข่ีจักรยานและเดินเท้า พ่อแม่ไม่
เคยยอมให้สองพี่น้องข่ีรถมอเตอร์ไซค์เลย แม้พ่อจะเป็นคนหัดให้สองพี่น้องขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้ังแต่อยู่ชั้นประถมหก แต่จะอนุญาตให้ขี่
มอเตอร์ไซค์เมื่อยามจ่าเป็นเท่านั้น บ้านห้วยสามพาดไม่มีรถโดยสารประจ่าทางผ่าน หากจะเดินทางเข้าเมืองต้องไปขึ้นรถโดยสารที่ผ่านถนน
มิตรภาพ ซึ่งเป็นคนละเส้นทางที่ไปโรงเรียน ปกติเบิร์ดและบอสจะเดินทางไปโรงเรียนโดยการนั่งรถรับส่งนักเรียน แต่ช่วงหลังๆ รถค่อนข้าง
แออัด เด็กผู้หญิงจะได้นั่งบนเบาะ ส่วนเด็กผู้ชายจะถูกให้ยืนห้อยโหนท้ายรถ เวลาฝนตก สองพี่น้องต้องทนเปียกฝนกลับบ้าน สภาพที่เนื้อ
ตัวเปียกปอนยามกลับบ้านเป็นภาพท่ีพ่อแม่ไม่สบายใจนักแต่ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไร 

จนกระทั่งคนขับรถรับส่งนักเรียนมาบอกแม่ว่า ขอขึ้นค่ารถจากหัวละ 250 บาท เป็นหัวละ 500 บาท ต่อเดือน เท่ากับว่าครอบครัว
จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 500 บาท อาชีพเกษตรกรที่ท่าไร่ท่านากับการรับจ้างเล็กๆ น้อยๆ เงิน 500 บาท อาจเป็นเงินเพียงเล็กน้อย
ส่าหรับบางครอบครวั แต่ไม่ใช่ส่าหรับครอบครัวของเบริ์ดและบอส พ่อกับแม่ปรึกษากันเพื่อหาทางออก โชคดีท่ีบ้านมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่ง
เป็นรถท่ีน้องของพ่อที่อยู่ชัยภูมิให้มา แม้สภาพรถจะไม่ใหม่มากนัก ยางหน้าดอกยางสึก ผ้าเบรคเสื่อมสภาพ แต่การให้ลูกขี่รถมอเตอร์ไซค์ไป
โรงเรียนในระยะทางใกล้ๆ บนเส้นทางที่ไม่ค่อยมีรถสัญจรดูจะไม่ใช่เรื่องอันตราย พ่อกับแม่จึงตัดสินใจให้เบิร์ดและบอสขี่มอเตอร์ไซค์ไป
โรงเรียนตั้งแต่เบิร์ดอยู่เรียนอยู่ช้ัน ม.5 และบอสเรียนอยู่ชั้น ม.3 

ชาวบ้านเล่าว่าขี่เบิร์ดมอเตอร์ไซค์ตามหลังรถรับส่งนักเรียน เมื่อถึงจุดเกิดเหตุพยายามเร่งความเร็วเพื่อแซงรถรับส่งนักเรียนขึ้นมา
เลนขวา และชนประสานงากับรถเก๋งท่ีขับสวนมา ร่างของเบิร์ด กระเด็นอัดติดฝากระโปรงรถก่อนตกลงมากระแทกพ้ืนถนน ส่วนบอสกระเด็น
ตกจากรถมอเตอร์ไซค์ห่างจากจุดเกิดเหตุ 13 เมตร หลังเกิดเหตุไม่นาน บอสถูกชาวบ้านน่าส่งโรงพยาบาลก่อน ส่วนเบิร์ดมีบาดแผลขนาด
ใหญ่ เลือดไหลไม่หยุด ชาวบ้านไม่กล้าเคลื่อนย้ายจึงต้องรอรถพยาบาลท่ีจุดเกิดเหตุ กว่ารถพยาบาลจะมาถึงจุดเกิดเหตุใช้เวลา 17 นาที มัน
เป็นเวลาท่ียาวนานชั่วกัปชั่วกัลป์ในความรู้สึกของแม่ เมื่อถึงโรงพยาบาล หมอบอกว่าเบิร์ดไม่มีสัญญาณชีพแล้ว เบิร์ดเสียชีวิตเนื่องจากการ
อัดกระแทก มีบาดแผลขนาดใหญ่และมีเศษกระจกฝังในช่องท้อง กระดูกสะโพกหัก ขาหักผิดรูปและเสียเลือดจ่านวนมาก ส่วนบอสถูกส่ง
ต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานีและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา เนื่องจากได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง เลือดออกใน
ช่องท้อง ปอดแตก ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุ สองพี่น้องไม่ได้สวมหมวกกันน๊อค ป้าของเด็กๆ เล่าว่า ที่บ้านมีหมวกกันน๊อค 2 ใบ แต่หลานจะสวม
หมวกนิรภัยเฉพาะเวลาท่ีฝนตกเท่านั้น 

เบิร์ดและบอสไม่ใช่ศพแรกท่ีจบชีวิตจากการขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียน ทุก ๆ  ปี มีเด็กต้องจบชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 2,509 
คน หรือวันละ 7 คน สาเหตุหลักเกิดจากการขี่มอเตอร์ไซค์ ถ้าครอบครัวของเบิร์ดและบอสมีทางเลือกที่ปลอดภัยในการเดินทางมากกว่านี้ มี
รถรับส่งนักเรียนที่มีมาตรฐาน หรือมีรถโดยสารประจ่าทางผ่านหมู่บ้าน สองพี่น้องคงไม่ต้องจบชีวิตบนถนน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีอีกหลาย
ครอบครัวที่มีข้อจ่ากัดในชีวิตและจ่าเป็นต้องให้ลูกหลานเผชิญกับความเสี่ยงโดยคาดไม่ถึงกับผลลัพธ์ที่จะตามมา แล้วเราจะปล่อยให้เด็ก
เหล่านี้ตายไปเฉยๆ โดยไม่ท่าอะไรเลย หรือถึงเวลาแล้วที่จะลุกขึ้นมาจัดการระบบการเดินทางของเด็กๆ ให้ปลอดภัย เพื่อให้ชีวิตของพวกเขา
เลือกได้!!! 



ตัวอย่างที่ 4 การสื่อสารสู่ท้องถิ่น 
รัก...... ไปไม่ถึงครึ่งทาง 

มีข่าวพบ ชายไม่ทราบชื่อ อายุประมาณยี่สิบกว่าๆ ตกอยู่ ในคลองข้างทางถนน 214 จอมพระ -ท่าตูม  ในที่เกิดเหตุพบ 
รถจักรยานยนต์ 1 คัน หมวกกันน๊อก 1 ใบ  กู้ชีพได้น าส่ง รพ.จอมพระ  ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวใส่ท่อหายใจส่ง รพ.สุรินทร์  เวลาต่อมา ญาติได้รับ
แจ้งจาก สภ.จอมพระ จึงไปบอกพ่อแม่ และได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ รพ.สุรินทร์   ต่อมาก็เสียชีวิต  

เรามีโอกาสเข้าไปพบ  หญิงร่างเล็กผอมอายุ 26 ปีก าลัง นั่งโอบกอดเด็กผู้หญิงอายุ 6 ปี อยู่ในห้องท่ีมืด ข้างตัวเธอมีจานอาหาร
และน  าวางไว้แต่มันไม่ได้ถูกแตะต้องเลย  สายตาเธอเศร้าหมอง น  าตาคลอตา พูดด้วยน  าเสียงสั่นเครือแหบแห้ง “พี่เขารักหนูกับลูกมาก  เรา
รักกันห่วงกันมาก ๆ วันนั นประมาณ ห้าทุ่มกว่าๆพี่เขาโทรบอกว่าจะไปหาหนูกับลูก ..เรารู้ว่าเขาเมา หนูห้ามเขาว่าไม่ต้องมา...เขาไม่ฟัง บอก
จะไปหา  เราก็รอ....ลูกก็รอ..รอจนหลับ แต่หนูรอจนเช้าก็ไม่เห็นพี่เขา......สายๆแม่ย่าโทรมาบอกว่าพี่เขาเกิดอุบัติเหตุอยู่รพ.สุรินทร์    หนู
รีบไปที่โรงพยาบาลสุรินทร์แต่ไม่รู้จะไปหาตรงไหน บอกชื่อสกุลแต่ รพ.บอกว่าไม่มีคนชื่อนี หนูกระวนกระวายใจมาก รอจนกระทั งแม่ย่าไปจึง
ได้เจอพี่เขา เขานอนบนเตียงคนไข้ ไม่รู้สึกตัวเลย หมอบอกให้ท าใจ.....  หนูพูดอะไรไม่ออกเลย มันจุกแน่น งงไปหมด สิ่งที่ท าได้คือพาลูกเฝ้า
ดูแลพ่อ พ่อก็ไม่รู้สึกตัว ลูกเช็ดตัวให้พ่อ พูดกับพ่อแต่ไม่มีเสียงตอบ ...ในที่สุดพ่ีเขาก็จากไป  หนูก็ได้แต่บอกลูกว่า “พ่อไปสวรรค์แล้ว”  “หนู
มีอาชีพขายน  าหวาน ลูกก าลังเรียน  เรารักกันมาก ๆ พี่เขารักห่วงเรามาก ๆ  เรามีความสุขมากๆ เราก าลังช่วยกันหาเงิน  ทุกอย่างมันรวดเร็ว
มาก”   
ข้อมูลเบื องต้น ผู้เสียชีวิตท างานที่ จอมพระ อาศัยอยู่บ้านกับพ่อแม่ต าบล..... ภรรยาขายน  าอยู่ในเมืองบุตรเรียนในเมืองทั งสองพักอาศัยอยู่
ในเมือง  ผู้เสียจะไปหาเมียและลูกบ้างบางวัน  วันที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิตเริ่มดื่มสุราในงานแต่งงานตั งแต่ตอนเย็นถึงประมาณ 5 ทุ่มกว่าๆทุกคน
ในวงก็แยกย้ายกลับเข้าบ้าน  ส่วนพ่อแม่ผู้เสียชีวิตก็เข้าใจว่าผู้เสียชีวิตอาจไปหาเมียและลูก  แต่ความจริงคือผู้เสียชีวิต คิดถึงเมียและลูกจึง
ขับจักรยานยนต์เข้าเมือง ก่อนไปได้โทรบอกเมียว่า “รักและคิดถึงเมียและลูกจะไปหา  เมียบอกห้ามแต่ไม่ยอม จะไปหาให้ได”้  ในระหว่างขับขี่
จักรยานยนต์คู่ชีพไปไม่ถึงครึ่งทาง ก็เกิดตกถนนตกคลองข้างทาง จนกระทั งเช้า คนมาพบ แจ้งกู้ชีพ น าส่ง รพ.จอมพระ และเสียชีวิต น า “รัก
...ไปไม่ถึงครึ่งทาง”  


