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video transcript 
 

chevron street wise project 

  

                                                                                                             

ภาษาไทย 

 

ข้อความ:            โสภิต คาํทอง ผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียนวดัท่าแพ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

โสภติ:                   เคยครงัหนึง โดนรถชน เย็บทงัหมด  เข็ม 

 

ข้อความ:            เพ็ญจนัทร ์แซ่หลี นกัวิเคระหน์โยบายและแผนชาํนาญการ ปฏิบติัหนา้ที หวัหนา้ฝ่ายยทุธศาสตร ์

                             และการจดัการ สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

เพ็ญจันทร:์           โควิด-  นครศรีธรรมราชเสียชีวิตมาประมาณ  คน แต่มีผูเ้สียชีวิตจากอบุติัเหตทุางถนน หก 

                             รอ้ยกว่าคน ปีประมาณ -   

 

ข้อความ:            ธิรตี ไชยจารีย ์ทีปรกึษาโครงการ มลูนิธิปอ้งกนัอบุติัภยัแห่งเอเชีย 

 

ธิรตี:                     ผูป้กครองส่วนใหญ่อยู่ในครอบครวัทีฐานะค่อนขา้งปานกลางหรือรายไดน้อ้ย อาจจะสนบัสนุนใน 

                             เรืองซือหมวกใหเ้ด็กไม่ได ้

 

โสภติ:                ไม่ใส่ คิดว่าใกล ้ๆ คงไม่เป็นอะไร  



thailand.chevron.com 
© 2022 Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. All Rights Reserved. 

 

2 

ข้อความ:             Education การศกึษา 

                               โครงการเดินทางปลอดภยัไปโรงเรียน 

 

ข้อความ:             ดาํรงศกัดิ สขุประจนัทร ์เจา้หนา้ทีฝ่ายกิจการสมัพนัธ ์บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและ 

                               ผลิต จาํกดั 

 

ดาํรงศักดิ:              บริษัทเชฟรอนนะครบั ไดเ้ขา้มาในพืนทีจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยมาตงัศนูยข์นสง่ทางอากาศ 

                               เพอืขนส่งพนกังานไปทาํงานทางทะเลครบั เชฟรอนเล็งเห็นแลว้ว่าโรงเรียนทีอยู่รอบ ๆ มาร่วม 

                               โครงการ เป็นโครงการทีเนน้ยาํเรืองความปลอดภยั ซงึเป็นหนึงในนโยบายหลกัของบริษัท 

                               เชฟรอนครบั  

 

เสียงบรรยาย:         วนันีนะคะ จะมาเรียนรูเ้รืองความปลอดภยับนทอ้งถนน วิธีการสวมหมวกกนัน็อกอย่างถูกวิธี  

                               เป็นวิธีง่าย ๆ แค่สามขนัตอน  

 

ธิรตี:                   มลูนิธิมีชือย่อว่า เอไอพี นะคะ ทาํงานเรืองความปลอดภยัทางทอ้งถนนมา  ปีแลว้ หลาย ๆ  

                               ประเทศทวัโลกค่ะ เชฟรอนประเทศไทยไปดงูานทีประเทศจีนก็เลยเกิดความคิดทีว่าอยากจะมี  

                               โครงการแบบนีเกิดขึนในประเทศไทยดว้ย ก็เลยมาติดต่อมลูนิธิป้องกนัความปลอดภยัแห่งเอเชีย 

 

ข้อความ:             ศิริพร ใจหา้ว ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัท่าแพ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

ศิริพร:                 โรงเรียนวดัท่าแพนะคะ  เป็นโรงเรียนทอียู่ในชุมชนเมือง ติดถนนใหญ่ ในการเดินทางมาโรงเรียน 

                               ของนกัเรียน ซอ้นมอเตอรไ์ซคข์องผูป้กครองมาโรงเรียน 

 

เพ็ญจันทร:์             ในระหว่างทีเขาเดินทางมาโรงเรียน เด็กมีอตัราการเสียชีวิตเรมิสงูขึนเรือย ๆ นะคะ เนืองจากเด็ก 

                               จะไม่ไดร้บัการสวมหมวกนิรภยั คิดว่าไปใกล ้ๆ แค่นีเอง 

 

ข้อความ:             ธิรตี ไชยจารีย ์ทีปรกึษาโครงการ มลูนิธิป้องกนัอบุตัิภยัแห่งเอเชีย 
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ธิรตี:                   ก่อนเรมิโครงการเนีย มลูนิธิไดท้าํสาํรวจ เราจะตงักลอ้งโดยทีไม่ไดบ้อกทางโรงเรียนล่วงหนา้ เรา 

                               ก็พบว่าในปีแรกเลยเนีย  บางโรงเรียน ไม่ถึง  เปอรเ์ซ็นตด์ว้ยซาํ ซงึตาํกว่าเปอรเ์ซ็นตค่์าเฉลีย ทงั 

                               ประเทศอยู่ที  เปอรเ์ซ็นต ์ ก็เลยคิดว่าตอ้งทาํอย่างไร ถา้เด็กไม่มีหมวก  เราก็เลยตดัช่องตรงนี ก็ 

                               คือว่า  ถา้ไม่มีหมวกเราก็สนบัสนนุให ้โครงการสนบัสนนุให ้หมายถึงเชฟรอน แลว้ก็ ดาํเนินงาน 

                               โดยมลูนิธิเราก็สนบัสนนุหมวกให ้ถา้มีหมวกแลว้ใสไ่หม ถา้มีหมวกแลว้ใสไ่หม เราก็วดัอีกครงัใน 

                               ตอนทีจบโครงการแต่ละปีว่า เปอรเ์ซ็นตขึ์นมาเท่าไหร ่เราจะเนน้หลกั ๆ อยู่สองเรืองคือหมวกกนั 

                               น็อกและการขา้มถนน 

 

ข้อความ:             เพ็ญจนัทร ์แซ่หลี นกัวิเคระหน์โยบายและแผนชาํนาญการ ปฏิบตัิหนา้ท ีหัวหนา้ฝ่ายยทุธศาสตร ์

                               และการจดัการ สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 

เพ็ญจันทร:์             ทาง ปภ. ก็จะใหค้วามร่วมมือนะคะ ทางมลูนิธิมีความตอ้งการใหเ้ราประสานหน่วยงานไหน  การ 

                               ฝึกอบรมใหค้วามรู ้แนะนาํหน่วยงานทีรบัผิดชอบโดยตรง อย่างทางตาํรวจ หรือขนส่ง สสจ.  

                               สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั เพอืทีจะเป็นทีมอบรมใหค้วามรูก้บัเด็กนกัเรียนในโรงเรียน เราก็จะ 

                               เป็นสือกลางให ้

 

ธิรตี:                   ไฮไลตข์องโครงการเลยก็ว่าได ้เรามีการวดัศีรษะเด็กและก็ผลิตหมวกใหต้รงตามไซซข์องเด็ก  

                               น่าจะเป็นโครงการเดียวในประเทศไทยทีทาํเรอืงนีค่ะ  

 

ข้อความ:             โสภิต คาํทอง ผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียนวดัท่าแพ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

โสภติ:                     ก็ดีค่ะ ไดเ้ป็นประสบการณข์องลกู ต่อใหไ้ปใกลไ้ปไกลก็ตอ้งใส่ ตอ้งติดตวัตลอด และการขา้ม 

                               ถนน 

 

ธิรตี:                   เปอรเ์ซ็นตก์ารสวมหมวกของเด็ก เพิมสงูขึน นนัคือความสาํเรจ็หลกัของโครงการแลว้ค่ะ ส่วนที 

                               สอง ทีอาจจะวดัยากนิดหนึง คือเรืองความตระหนกั จะนาํไปสู่การปรบัเปลียนพฤติกรรมอย่าง 

                               สมบูรณ ์
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ข้อความ:             ดาํรงศกัดิ สขุประจนัทร ์เจา้หนา้ทีฝ่ายกิจการสมัพนัธ ์บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและ                   

                               ผลิต จาํกดั 

 

ดาํรงศักดิ:            ถา้จากการทีเราสมัภาษณน์อ้ง ๆ นกัเรียน นอ้ง ๆ หลายคนถา้วนัไหนทีพ่อแม่ผูป้กครองมาส่ง  

                               โดยทีไม่มีหมวกกนัน็อก นอ้ง ๆ จะบอกพ่อแม ่เป็นคนคอยเตือนพ่อแม่ว่า ควรสวมหมวกกนัน็อก 

                               นะ หมวกกนัน็อกอยู่ไหน เขาก็อยากทจีะสวมหมวกกนัน็อกมาโรงเรียน 

 

ข้อความ:             สจิุรา มาลยาภรณ ์ครูโรงเรียนวดัท่าแพ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

สุจิรา:                     เด็ก ๆ ก็ใชห้มวกมากขึน จากทีเชฟรอนมาให ้ถา้เทียบแลว้ประมาณ  เปอรเ์ซ็นตไ์ดค่้ะ ครูก ็

                               ประชาสมัพนัธ ์และเนน้ยาํว่าไดห้มวกไปแลว้ตอ้งใสเ่พือความปลอดภยัในการมาโรงเรียน 

 

ข้อความ:             ศิริพร ใจหา้ว ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัท่าแพ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

ศิริพร:                 ก็อยากใหท้กุโรงเรียนไดเ้ขา้ร่วม เพอืทจีะไดร้ะมดัระวงัตนเอง และปลอดอบุตัิเหตคุ่ะ 

 

ข้อความ:             ธิรตี ไชยจารีย ์ทีปรกึษาโครงการ มลูนิธิป้องกนัอบุตัิภยัแห่งเอเชีย 

 

ธิรตี:                   ความยงัยนืจรงิ ๆ คือความรูเ้รืองความปลอดภยัทางถนนทีอยากจะฝากไวก้บัทุก ๆ คนและก็ 

                               ลกูหลานชาวนครศรีธรรมราช เด็ก ๆ ว่า อยากใหเ้รืองนีหรือโครงการนี อาจจะเป็นจุดเปลียนหนึง 

                               ทีทาํใหเ้ขารูส้กึเปลียนพฤติกรรมการใชชี้วิตใหป้ลอดภยัมากขึน 

 

ข้อความ:                partnering for the better future มิตรภาพและความรว่มมือ เพือชีวิตทดีีขึนของคนไทย 

  
English 
 
Sophit:                 I was hit by a car once and needed 17 stitches in total. 
 
Phenjun:              There have been about 130 deaths from COVID-19 in Nakhon Si Thammarat. But  
                             the number of deaths from road accidents was more than 600 in 2010 or 2011. 
 
Thiratee:                 Most of the parents are in middle to low-income families and may not have the  
                                   means to buy helmets for children. 
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Sophit:              I wasn’t wearing one. I thought that it would be okay for a short trip. 
 
Caption:                 Education 
                                             Chevron Street Wise Project 
 
Damrongsak:      Chevron came into Nakhon Si Thammarat and set up an aviation center for shuttling  
                                   personnel to offshore locations. Chevron foresaw that schools around our case can  
                                   join this project, which places emphasis on safety. Safety is one of the core policies  
                                   at Chevron. 
 
Announcer:           We will learn about road safety today. The correct method of putting on a crash  
                                   helmet is simple and involves just three steps. 
 
Thiratee:              The foundation’s abbreviated name is AIP.  We have worked on road safety for 20  
                                   years now, in many countries around the world.  Chevron Thailand had a work trip  
                                   to China and developed an idea to initiate this project in Thailand as well.  So they  
                                   contacted the Asia Injury Prevention Foundation. 
 
Siriporn:              Wat Tha Phae School is situated in an urban area next to a main road. Students  
                             travel to school on the back of their parents’ motorcycles. 
 
Phenjun:              Young students’ death rate was increasing constantly during their trips to school.  
                              The children were not provided crash helmets because parents believe the trips are  
                              short. 
 
Thiratee:              Before the project started, the foundation carried out a survey. We would set up  
                             cameras without telling the school in advance. In the first year, we found the helmet  
                             use rate at some schools to be even lower than 1 percent. This was lower than the  
                             average nationwide percentage of 8 percent.  We thought of the solution to the lack  
                             of helmet use and decided to break this cycle by providing them with helmets. The  
                             program, led by Chevron, provides helmets and our foundation implements the  
                             program. Do the helmets get put on now that they are available?  We survey again  
                             at the end of each year’s project to see how the percentage has improved.  We  
                             focus mainly on two issues – helmet use and road crossing behavior. 
 
Phenjun:             The DDPM has provided support especially when the foundation wishes to provide  
                                   training and build capacity for different agencies.  We introduce them to related  
                                   agencies such as the police, the land transport office or the provincial health office  
                                   so that teams may deliver training and knowledge to students at a school.  We act  
                                   as the medium. 
 
Thiratee:              The highlight of the program is how we measure each child’s head and produce  
                                   helmets based on the children’s sizes.  We might be the only program in Thailand  
                                   doing this. 
 
Sophit:              It served as a lesson for my daughter. The helmet needs to be worn regardless of            
                                   how near or far the destination is. It needs to be kept on.   
 
Thiratee:              The increase in helmet wearing percentage is the primary success of the program.   
                                   The secondary part – the matter of awareness – is more difficult to measure but  
                                   ultimately will lead to a complete change in behavior. 
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Damrongsak:      Based on our interviews of the students, many of them will remind their parents  
                                   about the need to wear a helmet if they are being sent to school without a helmet.  
                                   The youngsters will ask where the helmet is, as they want to wear it to school. 
 
Sujira:                      The kids wear helmets more after Chevron gave them out. Altogether, about 100  
                                   percent after the campaign.  The teachers emphasize that the helmets given to  
                                   them must be worn for safety when coming to school. 
 
Siriporn:              I would like all schools to participate so people will take precautions and accidents   
                                   can be avoided. 
 
Thiratee:              The knowledge on road safety ensure the safety culture is sustained. I’d like to  
                                   remind the people and children in Nakhon Si Thammarat that this program can  
                                   serve as a turning point that prompts them to adjust behaviors in life toward greater  
                                   safety. 
 
Caption:               partnering for the better future 
 


