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ค�ำน�ำ
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทยโดยสถำบันด�ำรงรำชำนุภำพได้จัดท�ำโครงกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
ควำมรู้งำนด้ำนอ�ำนวยกำรของจังหวัด ประจ�ำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูล Tacit Knowledge ใน
องค์ควำมรูท้ สี่ นับสนุนงำนด้ำนอ�ำนวยกำรของจังหวัด ได้แก่ งำนรับเสด็จฯ งำนบริหำรจัดกำรเพือ่ รองรับกำรประชุมระดับ
ประเทศ งำนต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจร งำนแก้ไขปัญหำวิกฤติในพื้นที่ เช่น ภัยธรรมชำติ (น�้ำท่วม/ดินโคลนถล่ม) และ
กำรชุมนุมประท้วงต่ำงๆ เป็นต้น โดยถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในรูปแบบกำรเล่ำเรื่องและยกกรณีตัวอย่ำง ซึ่งได้รับ
ควำมกรุณำจำกท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทั้งหมด 6 ท่ำน ที่ให้โอกำสทีมงำน KM ได้เก็บเกี่ยวองค์ควำมรู้ ประสบกำรณ์
และเทคนิคกำรบริหำรรำชกำรมำเผยแพร่ในหนังสือ เรื่องเล่า...ประสบการณ์นักบริหารมหาดไทย เพื่อเป็นแบบอย่ำงแก่
ข้ำรำชกำรรุ่นหลัง
จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หนังสือ เรื่องเล่า...ประสบการณ์นักบริหารมหาดไทย จะเป็นประโยชน์ในกำรท�ำงำนของ
ข้ำรำชกำรทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษำ ค้นคว้ำ และขอขอบพระคุณท่ำนผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดทุกท่ำนทีก่ รุณำสละเวลำอันมีคำ่ เพือ่ ให้ขอ้ มูลซึง่ สะท้อนหลักคิด และเทคนิคกำรท�ำงำนทีเ่ ป็นประโยชน์ ท�ำให้รสู้ กึ
ภำคภูมิใจในนักบริหำรมหำดไทยที่มำกด้วยประสบกำรณ์ หำกเอกสำรฉบับนี้มีข้อผิดพลำด บกพร่องประกำรใด
ต้องขออภัยเป็นอย่ำงสูงมำ ณ ที่นี้ด้วย
สถำบันด�ำรงรำชำนุภำพ สป.
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
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นายวิทยา ผิวผ่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำรรับเสด็จฯ ณ ทุ่งมะขำมหย่อง
เมื่อครำวที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรม
รำชินนี ำถ และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด�ำเนินประทับ
ณ ทุ่งมะขำมหย่อง วันที่ 25 พฤษภำคม 2555 ต้องใช้กลยุทธ์หลำยอย่ำง ต้องคิดให้รอบด้ำน
ซึ่งต้องอำศัยประสบกำรณ์จำกกำรท�ำงำนด้ำนนี้เป็นพิเศษ

กำรรักษำควำมปลอดภัย แยกเป็น 2 ส่วน

หนึ่ง ควำมปลอดภัยของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ และสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยในส่วนของควำมปลอดภัยของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ
เส้นทำงเสด็จฯ หรือว่ำพืน้ ทีท่ ที่ ำ่ นจะเสด็จฯ จะท�ำอย่ำงไรทีเ่ รำจะสำมำรถควบคุมได้ ถนนหนทำง ตึกสูงหรือว่ำจะเป็นจุด
ที่สำมำรถจะถวำยควำมปลอดภัยได้ ที่ประทับ ฯลฯ สอง ควำมปลอดภัยของประชำชนจ�ำนวนมำก
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กำรบริหำรจัดกำรประชำชนจ�ำนวนมำกโดยอำศัยพระสงฆ์
: อบต. นิมนต์พระจำกวัดต่ำง ๆ ไปประจ�ำอยู่ ณ จุดถวำยพระพร 85 จุด
พืน้ ทีท่ งุ่ มะขำมหย่องรับคนได้ประมำณ 50,000-60,000 คน เท่ำนัน้ เอง หำกคนเข้ำมำเกินกว่ำนัน้ มันจะเหนือ่ ย
เบียดเสียด จะกระทบกระทัง่ กัน เพรำะคนมำจำกหลำยจังหวัด โชคดีวำ่ คณะสงฆ์ทำ่ นลงมำช่วยเรำ จึงวำงแผนว่ำเส้นทำง
เสด็จฯ จำกเชียงรำกน้อยมำถึงทุ่งมะขำมหย่องระยะทำง 25 กม. เรำให้คณะสงฆ์ตั้งจุดสถำนีต�ำบลถวำยพระพรชัยมงคล
85 จุด ตำมพระชนมพรรษำ 85 พรรษำ อบต. นิมนต์พระจำกวัดต่ำง ๆ ไปอยู่ ณ จุดถวำยพระพรเหล่ำนั้น แล้ววำงแผน
กันต่ออีกว่ำกำรสวดชัยมงคลคำถำของ
พระสงฆ์ ตั้งแต่สถำนีต�ำบลแรกจนถึง
ต�ำบลที่ 85 ต้องส่งเสียงรับช่วงต่อกันได้
ไม่ ข ำดสำย หมำยถึ ง ว่ ำ ระหว่ ำ งที่ ร ถ
เคลื่ อ นไปต้ อ งได้ ยิ น พระสวดตลอด
เส้นทำง
ประชำชนที่มำทุ่งมะขำมหย่อง 50,000 คน พอเห็นว่ำคนแน่นแล้ว เรำก็จะปิดถนนเลย และบอกประชำชนว่ำ
ให้กระจำยไปอยู่ตำมพื้นที่รำยทำงระยะทำง 25 กม. ที่จัดไว้จะ
สำมำรถรับเสด็จฯได้เหมือนกัน และเรำเตรียมน�้ำดื่ม เตรียมแพทย์
พยำบำล และอำหำรให้พร้อม โดยมอบหมำย อบต. ที่ดูแลวัดตำม
รำยทำงเตรียมอำหำรและไปเชิญประชำชนมำ
ประชำชนก็รสู้ กึ ดีวำ่ ไม่ตอ้ งมำเบียดเสียด ไปตรงนัน้ ดีกว่ำ
มีน�้ำ มีข้ำวกินและได้อยู่กับพระสงฆ์ ยังไงขบวนเสด็จฯ ก็ต้อง
ชะลอรถ ท�ำให้เห็นง่ำยกว่ำ ไม่ตอ้ งมำเบียดเสียดอยูใ่ นทุง่ มะขำมหย่อง
ซึ่งหำกอยู่มุมลึกจะมองไม่เห็นอะไรเลย คนก็กระจำยออกไป เรำก็
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สำมำรถกระจำยคน 100,000 กว่ำคนออกไปได้ โดยที่เขำไม่ได้ปฏิเสธหรือขัดขืนเรำ และเต็มใจไป ซึ่งจะเห็นว่ำตลอด
รำยทำง มีคนไปอยู่จ�ำนวนมำก มีน�้ำ มีข้ำว มีพระอยู่ มันสบำยใจกว่ำ แล้วมันไม่ไกลบ้ำน
เรำบอกว่ำถ้ำประชำชนเข้ำมำในทุ่งมะขำมหย่องต้องเดินถึง 2 กิโลเมตร หมำยถึงว่ำจอดรถที่โน่นแล้วเดิน
เข้ำมำ คนที่มำก็มี คนที่ไม่ไหว เหนื่อยร้อนก็ไม่เข้ำมำ ก็เลยเบำไป นี่คือกำรบริหำรจัดกำร

สูจิบัตรคลำยเครียด

ประชำชนที่มำรออยู่เพื่อเข้ำเฝ้ำรับเสด็จฯ มำรอกันตั้งแต่ตี 5
กว่ำจะถึงเวลำเสด็จฯ ประมำณ 5 โมงเย็น ใช้เวลำรอถึง 12 ชม. จะท�ำอย่ำงไร
ให้คนเหล่ำนี้ไม่เกิดควำมเครียด ท่ำนเสด็จฯ กี่โมง ขั้นตอนอะไรบ้ำง เรำไม่
สำมำรถประกำศได้ตลอดเวลำ ยิง่ ในช่วงทีเ่ สด็จฯ จะประกำศไม่ได้เลย พิธกี ร
ก็พดู ไม่ได้ ผมเลยท�ำ สูจบิ ตั รแจกว่ำในหลวงฯ เสด็จมำถึงเมือ่ ไร มีกำ� หนดกำร
เขียนไว้อย่ำงละเอียด ประชำชนจะถวำยพระพรได้เมื่อไร จะร้องเพลง
สรรเสริญพระบำรมีเมือ่ ไร จะลุกขึน้ ยืนยังไงเพือ่ เป็นคูม่ อื กำรเข้ำเฝ้ำรับเสด็จฯ

ยุทธศำสตร์ควบคุมมวลชนโดยสูจิบัตร

สูจิบัตรหรือคู่มือแบบนี้เมื่อแจกไป ถ้ำแจก 50,000 ฉบับ ทิ้ง
50,000 ฉบับ จะต้องเก็บขยะอีกอย่ำงน้อย 30,000 ฉบับ เรำเลยท�ำหน้ำปก
เป็นรูปในหลวงฯ เขียนเป็นข้อควำม มี Running number แล้วเรำแจกไม่
ครบทุกคน คนไหนอยำกได้ให้ไปเดินผ่ำนประตูสแกนโลหะ ใครผ่ำนสแกน
เอำไปมี Running number 1 ต่อ 5 เรำแจก ท�ำให้มีคนได้ 1 คน อีก 4 คน
ไม่ได้ เพรำะฉะนั้นคนจะหวง แต่เขำจะอ่ำนให้ฟังกันได้ เช่น 17 นำฬิกำมี
อะไร 18 นำฬิกำมีอะไร คนข้ำง ๆ ก็รไู้ ด้ นีค่ อื กำรควบคุมมวลชนโดยกระดำษ
สูจบิ ตั รก็ดมู คี ำ่ เพรำะคนนีม้ ี คนนัน้ ไม่มี แล้วเรำก็เหลือเก็บไว้ให้คนทำงบ้ำน
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ทีอ่ ยำกได้ โดยให้เขียนจดหมำยมำ แล้วเรำเอำจดหมำย หรือไปรษณียบัตรที่
เขียนมำขอนั้นพิมพ์ลงในหนังสือ จดหมำยเหตุ ปรำกฎว่ำมีคนอยำกได้มำก
อยำกจะเก็บไปเป็นที่ระลึก นี่เป็นยุทธศำสตร์ในกำรควบคุมฝูงชนอย่ำงหนึ่ง
ซึ่งปกติรับเสด็จฯ จะไม่มีพิมพ์แจก คนนั่งรอไม่รู้เรื่อง หงุดหงิด วุ่นวำย
คุมไม่ได้

กำรบรรยำยสรุปโดยกำรแสดง

กำรจัดงำนรับเสด็จฯ ณ ทุง่ มะขำมหย่อง ทีผ่ ำ่ นมำเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ไม่มอี บุ ตั เิ หตุเลย รถรำไม่มชี นกัน ไม่มฉี กชิงวิง่ รำว หรืออำชญำกรรม
งำนรำบรื่นดีและ เรำได้อำนิสงส์ คือ เรำเตรียมเรื่องที่จะบรรยำยสรุปไว้ดี
กำรแสดงนัน่ ก็คอื กำรบรรยำยสรุป เรำบรรยำยสรุปด้วยกำรแสดง ด้วยวิถชี วี ติ

ศึกษำควำมผูกพันของพระองค์ทำ่ นทีม่ ตี อ่ ทุง่ มะขำมหย่อง

ก่อนอื่นต้องศึกษำว่ำท�ำไมพระองค์ท่ำนถึงปรำรภอยำกจะมำที่นี่
มีควำมเป็นมำตั้งแต่สมัยที่ท่ำนสร้ำงอนุสำวรีย์ คือท่ำนศึกษำประวัติศำสตร์
ว่ำทุ่งแห่งนี้เป็นทุ่งที่สถำบันกษัตริย์ วีรกษัตริย์ตั้งแต่พระศรีสุริโยทัย พระนเรศวร
มีประวัตศิ ำสตร์ทเี่ ป็นเรือ่ งจริงของควำมเสียสละ ควำมกล้ำหำญ พระสุรโิ ยทัย
สิ้นพระชนม์ พระแสงดำบคำบค่ำย กำรตั้งรับทัพพม่ำ ที่ต้องหนีน�้ำมำ พม่ำ
หนีเพรำะมันเป็นจุดที่ Floodway เรำจะไปรบกับใครก็มำรวมกันทีน่ ี่ มันเป็น
จุดที่จะออกเดินทำง ท่ำนศึกษำมำแล้วก็สร้ำงอนุสำวรีย์ เพื่อเตือนใจคนถึง
วีรกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนั้น ถึงควำมเป็นมำของผืนแผ่นดินแห่งนี้ พอสร้ำง
อนุสำวรียแ์ ล้ว ท่ำนก็คดิ ว่ำมันเป็น Floodway และอยุธยำ น�ำ้ ท่วมทุกปี พืน้ ที่
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ตรงนี้ถ้ำเรำไปท�ำสวนสำธำรณะ ท�ำคัน มันไปกันน�้ำ ท่ำนก็เลยแก้แบบจำก 50 ไร่ เป็น 154 ไร่ เพื่อให้มีพื้นที่เก็บน�้ำมำก
ขึ้น 2 เท่ำตัว แล้วท�ำระบบรองรับ เวลำน�้ำมำเอำเข้ำมำ เวลำน�้ำไปปล่อยน�้ำไปใช้ในกำรหล่อเลี้ยงกำรเกษตร
ในปี 2538 น�้ำท่วมอยุธยำ ต้องขุดคันดินเอำน�้ำเข้ำมำ แล้วพอน�้ำหยุดก็ปิดเอำน�้ำเก็บไว้เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน
ให้กบั ประชำชน พอปี 2539 ท่ำนทรงเสด็จฯ มำเปิดคันบังคับน�ำ้ ปล่อยน�ำ้ ให้เกษตรกรโดยรอบ จนเดือนพฤษภำคม 2539
ท่ำนเสด็จฯ มำอีกครั้ง เพื่อทรงเกี่ยวข้ำวในแปลงนำข้ำวของรำษฎร ท่ำนทรงผูกพันกับผืนแผ่นดินนี้ มันมีเรื่องรำว

พระองค์ท่ำนทรงอยำกให้ก�ำลังใจชำวอยุธยำ

ตอนน�้ำท่วมปี 2553 และ 2554 ข่ำวมันออกทุกวัน ท่ำนเห็นคนอพยพ
ไปอยูต่ รงโน้นตรงนี้ ท่ำนจึงทรงเสด็จฯ มำ เหมือนมำให้กำ� ลังใจ ว่ำผ่ำนวิกฤติมำแล้ว
เดือดร้อนมำแล้ว มำดูวำ่ สิง่ ทีท่ ำ่ นท�ำมันแก้ปญ
ั หำได้มำกน้อยแค่ไหน มันก็เป็นควำม
สุขของคนอยุธยำ ของคนทั้งประเทศที่ท่ำนได้เสด็จฯ มำ ซึ่งแสดงว่ำ หนึ่ง พระองค์
ท่ำนมำให้ก�ำลังใจ สองพระองค์ท่ำนมำได้แสดงว่ำแข็งแรงแล้ว มันก็เลยเป็นควำม
สุขใจจริง ๆ

สร้ำงหอจดหมำยเหตุเป็นแหล่งรวมประวัติศำสตร์

นี่ผมก็เลยท�ำหอจดหมำยเหตุ มีคนเข้ำไปเที่ยววันละ 3,000-4,000 คน
ส�ำหรับวันเสำร์-อำทิตย์ประมำณ 5,000-6,000 คน ขึน้ ไป เรำประมวลเรือ่ งทัง้ หมด
ตัง้ แต่พระสุรโิ ยทัย พระนเรศวร พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงให้สร้ำงอนุสำวรีย์
กำรจัดท�ำแก้มลิง ทรงปล่อยน�ำ้ ทรงเกีย่ วข้ำว และทรงเสด็จฯ มำเยีย่ มทุง่ มะขำมหย่อง
จำรึกไว้เป็นเรื่องรำวในหอจดหมำยเหตุให้คนมำเที่ยวแล้วได้ข้อมูล ได้เนื้อหำสำระ
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 ระบบสวัสดิกำรรัฐน�ำไปสู่กำรจัดระเบียบสังคม
น�ำกฎหมำยเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร์มำจัดคนเข้ำระบบ
หำกเรำอยำกให้คนที่อำศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำย้ำยชื่อเข้ำมำในทะเบียนบ้ำนให้ถูกต้อง ถ้ำใช้วิธี
บังคับให้ต้องย้ำยที่อยู่ภำยใน 15 วัน เพื่อที่จะควบคุมคน ประชำชนจะไม่เห็นประโยชน์ของกำรท�ำตำมกฎหมำย เรำก็จะ
บังคับใช้กฎหมำยไม่ได้ เพรำะไม่กล้ำลงโทษเขำ กำรจัดคนเข้ำระบบตำมกฎหมำยต้องมีสงิ่ ล่อใจ หรือสิง่ แลกเปลีย่ นให้เห็น
ว่ำเขำได้อะไร และรำชกำรได้อะไร แต่ทุกวันนี้กำรก�ำหนดกฎหมำย คิดแต่ว่ำเรำได้ประโยชน์อะไร ส่วนเขำได้ประโยชน์
อะไร..ไม่รู้ เรำอ้ำงว่ำเพื่อควำมสะดวกสบำย ประชำชนมองไม่เห็น
สิ่งที่ผมเสนอนี้ประมวลจำกเรื่องรำว 30 กว่ำปี ที่เป็นข้ำรำชกำร คิดว่ำวิธีแก้ปัญหำตัวนี้ต้องเอำ ระบบสวัสดิกำรรัฐ
เข้ำมำอ�ำนวยควำมสะดวกกับประชำชน เป็นเครื่องล่อใจเพื่อให้ประชำชนท�ำตำมกฎหมำย ยกตัวอย่ำงเช่น
: ด้ำนกำรรักษำพยำบำล
ขณะนี้กำรจัดสรรงบประมำณให้กับท้องถิ่นก็ดี ให้กับโรงพยำบำลจังหวัดก็ดี ค�ำนึงถึงแต่ประชำกรที่มีอยู่ตำม
ทะเบียนบ้ำน เวลำที่คนมำประกอบอำชีพอยู่ที่อยุธยำแล้วเกิดเจ็บป่วย ผมถำมว่ำคุณอยู่จังหวัดศรีสะเกษใช่ไหม คุณกลับ
ไปรักษำที่ศรีสะเกษได้ไหม ซึ่งเรำท�ำแบบนั้นไม่ได้ สวัสดิกำรของรัฐ หรือกำรบริกำรของรัฐตรงนี้ มันเลยไม่ตรงกับสิ่งที่มี
อยู่จริง มันแบกภำระ บำงพื้นที่ประชำกรแฝงกับประชำกรจริงมีสัดส่วนครึ่งต่อครึ่ง แต่เวลำจัดสรรควำมช่วยเหลือ
เรำจัดสรรให้ตำมรำยหัวของคนที่มีรำยชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน ท�ำให้เงิน 100 บำท ที่จะให้กับคน 1 คน กลำยเป็นว่ำต้องมำ
ใช้กับคน 2 คน กำรให้บริกำรสำธำรณูปโภค หรือบริกำรสำธำรณะได้ไม่ดีเท่ำที่ประชำชนคำดหวัง เพรำะงบประมำณมัน
น้อยกว่ำที่จะต้องดูแล
: ด้ำนกำรช่วยเหลือน�้ำท่วม หรือภัยพิบัติต่ำงๆ
กรณีที่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อยุธยำก็เช่นเดียวกัน ถ้ำไม่มีชื่อในทะเบียนบ้ำนอยุธยำเรำ ไม่จ่ำย ผมเห็นว่ำ
14 งานด้านอ�านวยการของจังหวัด

ควรใช้ระบบบัญชีเหมือนประเทศที่เขำทันสมัย เช่น เมื่อทะเบียนบ้ำนอยู่ที่นี่ ก็ให้เปิดบัญชีไว้ พอจะจ่ำยเงินช่วยเหลือ
น�้ำท่วม ไม่ต้องมำประชุมแจกกัน ใช้กำรโอนเงินเข้ำบัญชีได้เลย ไม่ต้องเป็นภำระทั้งข้ำรำชกำร และประชำชนที่ต้องมำ
เข้ำแถวรอรับเงิน เรำใช้ระบบสวัสดิกำรเข้ำมำจัด
ดังนัน้ ถ้ำประชำชนไม่ยำ้ ยมำหรือไม่เปิดบัญชี เขำจะไม่ได้สวัสดิกำรรัฐส่วนนี้ สิง่ เหล่ำนีท้ ำ� เพือ่ เขำ แต่เป็นควำม
สะดวกของรำชกำร ลดภำระ ลดขัน้ ตอนวิธกี ำรท�ำงำนไปมำกมำยมหำศำล ลดกำรทุจริต และประหยัดกว่ำกันมำก ไม่ตอ้ ง
ยืนเข้ำแถวรอแจกกัน กดเอทีเอ็ม เบิกเอำเลย ประชำชนก็ไม่ต้องเสียเวลำ เพรำะฉะนั้นถือว่ำ win-win
นำยกฯ ก็สำมำรถจ่ำยเงินช่วยเหลือคนอยุธยำได้อย่ำงรวดเร็ว โดยกดปุ่ม เงินเข้ำบัญชี แต่ที่ผ่ำนมำแจกไปแล้ว
อนุมัติเงินแล้ว อีก 3 เดือนเงินยังไม่ถึงชำวบ้ำน แล้วยังต้องตำมไปแจกซ�้ำ ไม่เจอกันสักที ธนำคำรว่ำง ประชำชนไม่ว่ำง
เป็นภำระมำกมำย แล้วก็ท�ำให้เกิดช่องทำงกำรทุจริต คือ กำรที่ต้องให้ท้องถิ่นหรือท้องที่รับรองว่ำเดือดร้อนจริง สมควร
จะได้รับควำมช่วยเหลือ
หำกเรำใช้ระบบนี้จะไม่ต้องตรวจสอบแล้ว ใช้แผนที่ภ ำพถ่ำยทำงอำกำศตรวจสอบดูว่ำหมู่บ้ำนนี้น�้ำท่วม
เดือดร้อนจริง นำย ก เป็นเจ้ำของบ้ำน โอนเงินเข้ำได้เลย สำมำรถจบเรื่องขั้นตอนพิธีกำร ต่ำง ๆ มำกมำย
: ด้ำนกำรจัดกำรคนท�ำผิดกฎหมำยจรำจร
ระบบกำรเปิดบัญชีนี้ยังสำมำรถใช้ได้กับกำรจัดกำรคนท�ำผิดกฎหมำยจรำจร ยกตัวอย่ำงกำรใช้กล้อง CCTV
จับคนท�ำผิดกฎหมำยจรำจร เรำมีกล้อง CCTV ดูว่ำผู้ใดฝ่ำไฟแดง โดยไม่ต้องไป
ตำมจั บ มำด� ำ เนิ น คดี มั น มี ภ ำพฟ้ อ งอยู ่ ใ น CCTV ว่ ำ ฝ่ ำ ไฟแดงวั น นั้ น วั น นี้
จึงสำมำรถหักจำกเงินในบัญชีได้เลยตำมที่ประเทศญี่ปุ่นเขำท�ำกัน หำกท�ำผิดกฎ
จรำจร แซงทำงโค้ง ถูกกล้อง CCTV จับได้ จะหักค่ำปรับจำกบัญชี ไม่ตอ้ งขึน้ ศำล
เพรำะหลักฐำนมันฟ้องอยูท่ ภี่ ำพ สำมำรถประหยัดเวลำและงบประมำณ โดยกำร
จัดท�ำฐำนข้อมูลครั้งเดียวเลิกเลย เอำสวัสดิกำรทุกอย่ำงมำรวมกัน ดังนั้น ไม่ว่ำ
จะใช้สวัสดิกำรสังคม แรงงำน หรือเรียกร้องสิทธิ์ ก็ใช้ระบบเดียวกันหมด
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: ด้ำนกำรจัดระเบียบหอพัก บ้ำนพัก
ตอนนี้ผมก็พยำยำมใช้เป็นกุศโลบำยกับกำรจัดระเบียบสังคมอย่ำงอื่น คนที่เป็นเจ้ำของหอพัก บ้ำนพัก ก็ไม่
อยำกเข้ำระบบ เพรำะต้องกำรหลีกเลี่ยงภำษี กำรเอำชื่อคนเข้ำพักมำแปลว่ำต้องมีคน มำเช่ำ จึงต้องจ่ำยภำษีโรงเรือน
เขำก็พยำยำมหนีหลักเกณฑ์ หรือหนีกฎหมำยกัน แต่ถ้ำเรำบังคับหรือเชิญชวนให้คนย้ำยเข้ำให้ตรงกับที่อยู่จริง เรื่องภำษี
ก็จะได้เพิ่มโดยอัตโนมัติ ทุกคนขวนขวำยที่จะต้องย้ำยเข้ำมำ เพรำะถ้ำไม่ย้ำยเข้ำมำ คนเหล่ำนี้จะไม่ได้รับสวัสดิกำรรัฐ
เจ้ำของบ้ำนต้องยอมและต้องเสียภำษีตำมระเบียบ ถือว่ำเรำจัดระเบียบสังคมและส่งเสริมกำรเสียภำษีเข้ำรัฐ

ท�ำถูกฎหมำยจะได้รับกำรยกย่องให้เกียรติและสิทธิพิเศษ
: เทศบำลตั้งงบประมำณให้สิทธิพิเศษผู้ที่ย้ำยเข้ำมำในพื้นที่
ผมพยำยำมเชิญชวนว่ำถ้ำใครย้ำยเข้ำมำในอยุธยำ เรำจะมีสวัสดิกำรสังคม หรือว่ำมีเรือ่ งเกีย่ วกับกำรตอบแทน
กำรยกย่องกำรให้เกียรติ เพื่อที่ให้เขำเข้ำมำตำมระเบียบ โดยให้เทศบำลตั้งงบประมำณเพื่อที่จะบอกว่ำถ้ำใครย้ำยเข้ำมำ
เรำจะดูแลเรื่องอะไรได้บ้ำงที่กฎหมำยสำมำรถให้ได้ เป็นพิเศษกว่ำคนที่ไม่ได้ย้ำยเข้ำมำ เป็นสิทธิพิเศษที่เทศบำลหรือ
ท้องถิ่นจะให้ได้ เพื่อเป็นกำรเชิญชวน แต่ถ้ำสวัสดิกำรของรัฐเป็นระบบมำกกว่ำนี้ ก็จะส่งเสริมกำรท�ำงำนได้ดีกว่ำนี้

 มหำอุทกภัยที่อยุธยำ ปี 2554

อยุธยำได้รบั ควำมเสียหำยจำกมหำอุทกภัยเมือ่ ปี 2554 เป็นอย่ำง
มำก ผมยอมรับว่ำเครียด เพรำะมันเสียหำยมำกจริง ๆ อยุธยำเสียหำยเกิน
กว่ำครึง่ หนึง่ ของควำมเสียหำยรวมของประเทศ จังหวัดเดียวรวมแล้วเท่ำกับ
30 กว่ำจังหวัดอื่นรวมกัน ผลกระทบเยอะมำก อย่ำงอุตสำหกรรมมันไม่ใช่
กระทบแต่ตัวเครื่องจักร แต่กระทบกับแรงงำนเป็น 300,000-400,000 คน
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ต้องหยุดงำน ผลกระทบจำกแรงงำนถูกหยุดงำน ก็กระทบกับบ้ำนเช่ำ
ร้ำนอำหำร ร้ำนโชห่วยต่ำงๆ ผู้ประกอบกำรต่อเนื่องอื่น ระบบทั้งหมดรวน
เพรำะก�ำลังซื้ออยู่ที่คนเหล่ำนี้ ส�ำหรับเกษตรกรมีผลไม่มำกเท่ำไหร่เพรำะ
ไม่ใช่มนุษย์เงินเดือน

กำรประเมินผลหรือสอบทำนสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ

ระบบกำรเกิดสำธำรณภัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง เรื่องกำร
ป้องกัน ส่วนที่สอง กำรช่วยเหลือ

ระบบทีห่ นึง่ : กำรป้องกัน คือ จะท�ำอย่ำงไรไม่ให้มนั เกิด หรือ

ว่ำจะท�ำยังไงถ้ำเกิดแล้วให้เสียหำยน้อยทีส่ ดุ กำรแจ้งเตือนประชำชนในภำษำ
รำชกำรนี่ต้องปรับปรุง เช่น กรณีแจ้งเตือนว่ำจะมีฝนตก 70 เปอร์เซ็นต์ของ
พื้นที่ ฝนจะตก 3 วัน แต่ว่ำ ไม่แม่น มันไม่ระบุเฉพำะไปว่ำฝนตกบริเวณไหน ปริมำณเท่ำไร ซึ่งก็น่ำเห็นใจว่ำกำรพยำกรณ์
ที่มันแม่นย�ำอย่ำงนั้นไม่ได้ แต่สิ่งที่ท�ำให้คนไม่เชื่อถือ คือ เรำไม่มีกำรประเมินผล หรือสอบทำนสิ่งที่เรำบอกเขำ เช่น
กรมอุตุฯ บอกว่ำวันนี้จะมีฝนตกที่ภำคกลำง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 70 เปอร์เซ็นต์ พอวันรุ่งขึ้นไม่มำบอกว่ำที่ตก
70 เปอร์เซ็นต์ตำมที่พยำกรณ์ไว้เมื่อวำน มันตกบริเวณไหน ตกจริงหรือไม่ ตกปริมำณเท่ำไร ไม่มีกำรสอบทำน
เพรำะฉะนั้นวันรุ่งขึ้นก็ไม่ต้องบอกอีกว่ำวันนี้จะมีฝนตกอีก 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ประชำชนที่ฟังเมื่อวำนว่ำจะมีฝนตก
70 เปอร์เซ็นต์ บ้ำนเรำยังไม่ตกเลย แต่วันนี้ที่บอกตก 50 เปอร์เซ็นต์มันตกที่บ้ำนเรำ ท�ำให้ไม่น่ำเชื่อถือ
: กำรสื่อสำรกับชำวบ้ำนควรใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย
ส่วนรำชกำรของรัฐ จะต้องมำพิสูจน์ให้ได้ว่ำสิ่งที่บอกไปเมื่อวำนมันเป็นอย่ำงไร และให้เขำเห็นว่ำสิ่งที่เรำบอก
มันใช่ ประชำชนจึงจะเชื่อถือ ทุกวันนี้มันไม่มีระบบตรงนี้
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ส่วนระบบของชลประทำน บอกว่ำวันนี้เขื่อนปล่อยน�้ำมำ 1,500 ลบ.ม./วินำที ชำวบ้ำนไม่รู้มันจะมีผลต่อเขำ
แค่ไหน จะมำถึงบ้ำนเขำอีก 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำหรือเปล่ำ หรือมวลน�้ำที่ปล่อยนี้จะท�ำให้ระดับน�้ำหน้ำบ้ำนเขำสูงขึ้นอีกกี่
เซนติเมตร เป็นภำษำรำชกำรที่ไกลกับควำมเป็นอยู่ของเขำมำก หรือฝนตก 150 มม. เขำก็ไม่รู้ว่ำมันคืออะไร จะมีมวลน�้ำ
เท่ำไร จะไหลลงลุ่มน�้ำไหน ปริมำณเท่ำไร จะมีผลต่อบ้ำนเขำเมื่อไร
เรำบอกเป็นภำษำรำชกำร ซึ่งมันไกลกับเขำ มันเลยใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพรำะฉะนั้นกำรแจ้งเตือนหรือกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำรกับประชำชน หนึ่ง ต้องให้เขำเห็นภำพเลยว่ำมันจะเกิดอะไรขึ้น มีรำยละเอียด แล้วก็ต้องถี่กว่ำนี้ ทุกวันนี้
เรำมีพยำกรณ์อำกำศ 2 ครั้ง คือ เช้ำ-เย็น ซึ่งช่วงเช้ำ เขำไปท�ำงำนแล้ว เย็นเขำ
ยังไม่กลับ ไม่มีโอกำสที่จะได้สัมผัสกับข้อมูลข่ำวสำรเหล่ำนี้เลย สอง บอกเป็น
ภำษำรำชกำรฝนตก 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ฝนตก 150 มม. มันไม่ได้ส่ือ
ควำมหมำยที่เป็นนัยส�ำคัญต่อผลกระทบที่เขำได้รับ
ยกตัวอย่ำง กำรปล่อยน�้ำของเขื่อน ขณะนี้น�้ำอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
6,000 ลบ.ม. มันจะมีผลต่อคนอยุธยำหรือไม่ อย่ำงไร เรำต้องอธิบำยหรือวิเครำะห์
ให้เชื่อมโยงให้ได้ ว่ำน�้ำจำกนครสวรรค์จะมำถึงเขื่อนเจ้ำพระยำเมื่อไร ปริมำณ
เท่ำใด หำกมวลน�ำ้ มำในปริมำณ 4,000 ลบ.ม. เมือ่ กระจำยไป ในทุง่ 2,000 ลบ.ม.
แล้ว จะมำถึงอยุธยำจ�ำนวน 2,000 ลบ.ม. ใช้เวลำกี่วันที่น�้ำจำกนครสวรรค์จะมำ
ถึงอยุธยำ แล้วจะท�ำให้ระดับน�้ำที่นี่มันเป็นอย่ำงไร ถ้ำบอกอย่ำงนี้ประชำชนจะ
ช่วยตัวเอง หรือว่ำป้องกันตัวเองได้พอสมควร หรือว่ำลดควำมเสียหำยลง
ไปได้เยอะ
: ต้องมีระบบศูนย์เตือนภัย
ที่ผ่ำนมำจะบอกเพียงว่ำขณะนี้ที่ต�ำบลนั้น ต�ำบลนี้จำกผลเครื่องวัดระดับ
น�้ำมีระดับน�้ำสูงกว่ำตลิ่ง 50 เซนติเมตร มันจะได้ประโยชน์อะไร เมื่อน�้ำมันท่วม
18 งานด้านอ�านวยการของจังหวัด

ไปแล้ว แต่จะต้องบอกตั้งแต่น�้ำอยู่ที่อ่ำงทอง ว่ำน�้ำที่อ่ำงทองตอนนี้ระดับน�้ำเท่ำไหร่ มันจะมำถึงบ้ำนกุ่ม อยุธยำ ในอีก
3-4 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ มันจะมีผลท�ำให้น�้ำตรงนี้มันสูงเท่ำไร ตอนนี้ระบบเรำมันเท่ำกับว่ำพยำกรณ์เหตุกำรณ์ปัจจุบัน ไม่ได้
บอกล่วงหน้ำ ให้เขำจมน�้ำไปแล้ว ท่วมไปแล้วถึงบอก ไม่มีประโยชน์อะไร แล้วบอกเป็นภำษำรำชกำร ซึ่งมันแปลควำม
หมำยเป็นสำระไม่ได้

ระบบที่สอง: กำรช่วยเหลือ ตอนนี้เรำใช้ระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ ที่เกี่ยวกับกำรช่วยเหลือน�้ำท่วม ซึ่งเป็น

ระเบียบเกีย่ วกับกำรช่วยเหลือผูท้ ตี่ อ้ งเผชิญกับอุทกภัยหรือสำธำรณภัยทีไ่ ม่รนุ แรง แต่นำ้� ท่วมทีผ่ ำ่ นมำถือเป็นมหำอุทกภัย
ระเบียบนี้จึงใช้ไม่ได้เลย กำรแก้ไข เยียวยำ ช่วยเหลือ ท�ำอะไรไม่ได้เลย เพรำะว่ำมันไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

กำรจ่ำยเงินช่วยเหลือ

ในส่วนของหลักกำรค่อนข้ำงสับสน เงิน 5,000 บำท ที่จ่ำยให้กับคนถูก
น�้ำท่วม เป้ำหมำยคือจะแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน หมำยถึงว่ำใครโดนน�้ำท่วม
เดือดร้อนก็จะเยียวยำไปก่อน แต่วธิ กี ำรจ่ำยมันไม่ใช่ จ่ำยเป็นรำยบ้ำน และมีเงือ่ นไข
ทีต่ อ้ งใช้ดลุ พินจิ ของเจ้ำหน้ำทีห่ ลำยเรือ่ ง เช่น หนึง่ ท่วมฉับพลัน สอง ขังนำนเกิน
เจ็ดวัน สำม บ้ำนเรือนต้องได้รับควำมเสียหำย ต้องมีคนรับรอง อันนี้คือปัญหำใน
กำรแก้ไข เพรำะว่ำบำงส่วนต้องใช้ดุลพินิจ เช่น บ้ำนไม่มีเลขที่ ต้องไปรับรอง
ผมถึงบอกว่ำถ้ำเรำจัดระเบียบสังคมว่ำต้องเข้ำระบบทะเบียนบ้ำน ทัง้ หมดไม่ตอ้ งมำ
รับรองแล้ว ใครไม่มีทะเบียนบ้ำน ใครไม่ย้ำยชื่อเข้ำมำ ไม่ต้องคุยกันเลย ไม่จ่ำย
ในกำรจ่ำยเงินบ้ำนละ 5,000 บำท บ้ำนนีม้ คี นอยู่ 2 คนได้ 5,000 บำท
บ้ำนนั้นมีคนอยู่ 10 คนก็ได้ 5,000 บำท เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ในกำรช่วยเหลือ
คนเดือดร้อน เรำช่วยเหลือคนเดือดร้อนไม่เท่ำกัน บ้ำนที่มี 2 คนได้ไปคนละ 2,500 บำท น�้ำท่วม 1 เดือน บ้ำนที่มีคนอยู่
10 คน ได้คนละ 500 บำท น�้ำท่วม 1 เดือนเหมือนกัน ถำมว่ำบ้ำนนั้นกินน้อยกว่ำบ้ำนนี้หรือเปล่ำ เรำแยกกำรช่วยเหลือ
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ไม่ชัดเจน ถ้ำช่วยเหลือควำมเดือดร้อน ต้องจ่ำยเป็นรำยหัว ไม่ใช่จ่ำยรำยบ้ำน จ่ำยเป็นรำยหัว เอำไปเลยหัวละ
1,000 บำท ใช้ทะเบียนบ้ำนเป็นหลัก และโอนเงินไปได้เลย ไม่ต้องตรวจสอบ เรำต้องเอำคนที่เข้ำระเบียบก่อน
เรื่องของควำมเดือดร้อนต้องแยกไป ไม่ต้องมีเงื่อนไขมำกมำย รู้ว่ำมันน�้ำท่วมเดือดร้อนแน่
นอกจำกนี้ ยังมีปัญหำอีกว่ำน�้ำต้องท่วมเข้ำไปถึง คนที่เช่ำบ้ำนอยู่
ชั้นสองไม่ได้ เพรำะว่ำน�้ำท่วมไม่ถึง คนเหล่ำนี้ก็เดือดร้อนแต่ช่วยไม่ได้ ฉะนั้น
ถ้ำน�้ำท่วมถึงบริเวณบ้ำนหรือว่ำอยู่ในพื้นที่น�้ำท่วม ควรถือว่ำเดือดร้อนเท่ำกัน
ควรจ่ำยให้คนละ 1,000 บำทต่อเดือน หรืออะไรก็ว่ำไป น�้ำท่วม 1 เดือน จ่ำยไป
1,000 บำท 2 เดือนจ่ำยไป 2,000 บำท เป็นต้น

กำรส�ำรวจควำมเสียหำย

กำรจ่ำยเงินจริงตำมควำมเสียหำย น�ำ้ ท่วมอยุธยำทีผ่ ำ่ นมำน�ำ้ ท่วมบ้ำน
250,000 หลัง ให้เวลำส�ำรวจ 3 วัน มันต้องส�ำรวจวันละกว่ำ 80,000 หลัง เรำมี
เจ้ำหน้ำที่ที่จะท�ำยังไม่ถึง 80,000 คนเลย มันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ ถ้ำน�้ำท่วม
อย่ำงนี้จ่ำยตำมควำมเสียหำยจริง ประชำชนก็จะเกิดควำมรู้สึกว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรม บำงบ้ำนเป็นบ้ำนคอนกรีต
ชั้นเดียว ปูกระเบื้อง น�้ำท่วมไปถึงหลังคำ จ่ำยแค่ประตูบ้ำน 200 บำท แต่บ้ำนติดกันเป็นบ้ำนไม้ พื้นบ้ำนมันพัง
บันไดหลุดไป ฝำบ้ำนเสียหำยได้ 20,000 บำท ท�ำให้เกิดควำมข้องใจ เพรำะเรำบอกไม่ชัดเจนว่ำจ่ำยตำมจริง
: กำรแก้ปัญหำเร่งด่วนต้องก�ำหนดอัตรำขั้นต้นเท่ำกันทุกคน ตัดกำรใช้ดุลพินิจ
ในกรณีแบบนี้ควรจะมีอัตรำขั้นต้นส�ำหรับรำษฎรที่ได้รับควำมเดือดร้อน คือเรำช่วยเขำทั้งหลังไม่ได้อยู่แล้ว
ถ้ำเดือดร้อนอย่ำงนี้เอำไปเท่ำไรว่ำไป มันง่ำยดี คนที่บ้ำนเสียหำยน้อย หำกได้เยอะก็เอำไว้ปรับปรุงบ้ำนครำวหน้ำ จะได้
ไม่เสียหำย แล้วไม่ตอ้ งส�ำรวจ ไม่ตอ้ งมีกำรใช้ดลุ ยพินจิ ต้องตัดกำรใช้ดลุ ยพินจิ ของข้ำรำชกำรออกไป เพรำะฉะนัน้ จะเป็น
ที่มำของควำมไม่เป็นธรรม เป็นที่มำของกำรทุจริต ยิ่งมำกรำยเท่ำไร ยิ่งมีปัญหำเท่ำนั้น
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ตัวอย่ำงเช่น ครั้งแรกต้องเยียวยำฉับพลันจ่ำยไปก่อนเลยภำยใน 30 วัน หลังจำกที่น�้ำลด คนละ 10,000 บำท
แต่ใครคิดว่ำจะต้องได้รับกำรช่วยเหลือเพิ่มมำกกว่ำนี้ ก็มำยื่นเรื่อง ครำวนี้อำจจะ 3 เดือนหรือ 6 เดือนก็ไม่เป็นไร
เพรำะเรำได้ช่วยเหลือไปส่วนหนึ่งแล้ว แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ ต้องช่วยเหลือหมดใน 30 วัน ทุกหลัง ซึ่งเป็นไปไม่ได้
: ผูกมิตรนักข่ำวเพื่อช่วยชำวบ้ำนที่เดือดร้อน
ที่ผ่ำนมำนักข่ำวชอบเสนอข่ำวว่ำผู้ว่ำฯ แจกของไม่ทั่วถึง บ้ำนโน้นไม่เคยได้
บ้ำนนี้ก็ไม่เคยได้ จึงบอกกับนักข่ำวว่ำถ้ำอยำกช่วยชำวบ้ำนที่เดือดร้อน เวลำเข้ำไปท�ำ
ข่ำวในพื้นที่ตอนใน ให้มำรับของจำกผู้ว่ำฯ เพื่อไปแจกชำวบ้ำนเดี๋ยวนั้นเลย แล้วจดมำ
ว่ำแจกของที่บ้ำนเลขที่เท่ำไร ชื่ออะไร เรำจะได้จ�ำหน่ำยชื่อออกจำกบัญชี
ในทำงกลับกัน หำกนักข่ำวเสนอข่ำวว่ำจังหวัดแจกของไม่ทวั่ ถึง ด้วยเหตุผลว่ำเขำอยำกช่วยชำวบ้ำน ช่วยแค่นี้
ชำวบ้ำนยังไม่ได้อะไร นักข่ำวออกข่ำวไปแล้ว อีก 3 วัน ผู้ว่ำฯ ถึงจะไปช่วยเขำ มันเสียหำยหมดทุกอย่ำง ชำวบ้ำนที่ไปให้ข่ำว
ก็โดนผู้ใหญ่บ้ำนตั้งข้อรังเกียจ ทุกคนเดือดร้อนหมด สู้มำคุยกันดีกว่ำ ถือว่ำได้ช่วยผู้ว่ำฯ ด้วย ช่วยชำวบ้ำนด้วย win-win
ยกตัวอย่ำง วันนี้นักข่ำวจะไปท�ำข่ำวที่อ�ำเภอบำงบำล เรำจะเช็คข้อมูล เอำไปเลย 50 ถุงก่อน แจกไปเลย
ก็แบ่งเบำไปได้เยอะ นักข่ำวเขำก็ได้ช่วยชำวบ้ำนจริง ไม่ใช่แค่ต้องยอมรับเอำไมค์ฯ ไปท�ำข่ำวอย่ำงเดียว ได้ทั้งข่ำวและ
ก็ได้ให้กำรช่วยเหลือพร้อมเลย เพรำะนักข่ำวเขำเข้ำไปได้ลึกกว่ำเรำ

วำงระบบ “ศูนย์พักพิง” และ “คุ้ม” เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
ศูนย์พักพิง กับคุ้มแตกต่ำงกันอย่ำงไร
คุ้ม คือ กลุ่มคนที่ไม่ต้องอพยพ เป็นสถำนที่ที่ยังอยู่ได้ เช่น หมู่บ้ำนหนึ่งมี 100 หลังคำเรือน ในจ�ำนวนนี้มี
50 หลังคำเรือน อยู่ไม่ได้เพรำะน�้ำท่วมพื้นที่ก็ให้ออกมำอยู่ที่ศูนย์พักพิง อีก 50 หลังคำเรือนอยู่ได้ ก็ให้แบ่งเป็นคุ้ม ๆ ละ
20-25 หลังคำเรือน คนเหล่ำนี้อยู่บ้ำนตำมปกติ มีหัวหน้ำคุ้มไปรับควำมช่วยเหลือมำแจก
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ศูนย์พกั พิง คือ กลุม่ คนพวกทีอ่ ยูบ่ ำ้ นไม่ได้แล้ว เพรำะน�ำ้ ท่วมต้องมำอยูท่ ศี่ นู ย์ฯ แต่ตอ้ งท�ำแผนไว้ลว่ งหน้ำก่อน
วันเกิดเหตุ มีกำรจัดระเบียบที่ชัดเจน ทำง อบต. ก็จะเป็นตัวประสำนคุมให้ดีอีกทีหนึ่ง
: ระบบคุ้มช่วยได้...ทั่วถึง...แน่นอน
ที่เรำเห็นกันจนชินตำ คือ กำรเอำชำวบ้ำนมำรับถุงยังชีพที่หอ
ประชุม ศำลำวัด แต่พอเกิด น�้ำท่วมใหญ่นี่ เรำได้บทเรียนว่ำจะไปเรียก
ชำวบ้ำนมำรวมกันแล้วแจกของ มันท�ำไม่ได้อกี แล้ว หนึง่ ชำวบ้ำนมำไม่ได้
เพรำะน�้ำท่วม สอง เรำก็ไปแจกเขำไม่ได้เพรำะเรำเข้ำไปไม่ถึง
เรำต้องจัดระบบช่วยเหลือให้ชัดเจนเพื่อให้ชำวบ้ำนช่วยกันเอง
ผมเลยตั้งระบบคุ้ม หัวหน้ำคุ้มเป็นตัวแทนของรำชกำร โดยดึงชำวบ้ำน
มำช่วยเรำ มีผู้แทนคุ้ม 1 คน ดูแล 20 ครัวเรือน ย่อยลงมำจำกหมู่บ้ำน
มีบัญชีรำยชื่อชำวบ้ำน 20 ครัวเรือนชัดเจน ให้เรือ 1 ล�ำ เพื่อจะติดต่อกับอ�ำเภอหรือต�ำบล หัวหน้ำคุ้มจะพำยเรือมำที่
ต�ำบล ที่ อบต. และ อบต. จัดสิ่งของให้ 20 ชุด เพื่อเอำไปจ่ำยให้ชำวบ้ำน 20 หลัง อย่ำงนี้ถึงมือชำวบ้ำนแน่นอน
ทุกคุ้มต้องมีห้องน�้ำ 1 หลัง สุขำลอยน�้ำ 1 ตัว มีเรืออีกสัก 1-2 ล�ำ เพื่อไปไหนมำไหน ท�ำให้มีคนคุมของให้เรำ
เวลำเลิกจำกน�้ำท่วมแล้ว ยังดูแลรักษำให้อีกด้วย
ข้อดีของระบบคุ้ม คือ หนึ่ง ทั่วถึง แน่นอน สอง วงรอบชัดเจน สมมติเรำจ่ำย 1 ชุดต่อ 10 วัน รู้เลยว่ำบ้ำนนี้
มำรับไปแล้ววันที่ 10 วันที่ 20 ต้องมำรับอีก อันนี้ชัดเจนเลย ที่ผ่ำนมำ เวลำน�้ำท่วมเรำให้ทหำรเรือก็ดี อำสำสมัครก็ดี
ไปแจก บำงทีไปไม่ทวั่ ถึง 20 หลังอยูซ่ อยนี้ แจกได้แค่หน้ำซอย คนทีม่ ำก่อนก็ได้ไป คนทีม่ ำทีหลังก็ไม่ได้ หรือว่ำทีไ่ ม่สำมำรถ
มำรับได้ก็อดเลย บ้ำนที่รับ 20 ถุง ได้ครบ 20 ครั้ง บ้ำนนั้นได้แค่ 5 ครั้ง 3 ครั้ง นี่คือปัญหำ
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: บริหำรจัดกำรศูนย์พักพิง แบ่งงำนกันก่อนน�้ำท่วม
กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิง จะแบ่งงำนกันชัดเจนเลยว่ำ
แต่ละศูนย์พักพิงจะมีกำรแบ่งงำนออกเป็นส่วน ๆ เช่น ส่วนปรุงอำหำร
ส่วนพยำบำล ส่วนรักษำควำมปลอดภัย ส่วนลงทะเบียน เป็นต้น
ทุกคนในศูนย์พักพิงต้องมีหน้ำที่ เพรำะเรำไม่มีคนที่จะไปช่วยเขำได้ทุก
ศูนย์พกั พิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำมี 400 ศูนย์พกั พิง ซึง่ สิง่ เหล่ำนีค้ อื
บทเรียนที่ได้จำกน�้ำท่วมใหญ่
ยกตัวอย่ำง ตอนนี้เรำให้ท�ำแผนหมู่บ้ำนเตรียมไว้ล่วงหน้ำ
ถ้ำหมูบ่ ำ้ นนีน้ ำ�้ ท่วม สมมติวำ่ มี 100 หลังคำเรือน มีจำ� นวน 50 หลังคำเรือน
ไปอยู่ศูนย์ฯ 200 คน ใน 200 คนนี้ต้องแบ่งงำนกันให้ชัดเจนว่ำชำวบ้ำน
40 คนแรกท�ำหน้ำที่ลงทะเบียน ประสำนงำน รับของ แจ้งกำรเจ็บป่วย
ชำวบ้ำนอีก 40 คน เป็นฝ่ำยท�ำควำมสะอำด ล้ำงห้องน�้ำ ถูพื้น ดูแลเรื่อง
ไฟฟ้ำ ที่เหลือเป็นฝ่ำยท�ำกับข้ำว ท�ำอำหำรเลี้ยง เป็นต้น ไม่ใช่มำนอนเฉย ๆ เรำมีกำรแบ่งงำนกันตั้งแต่ก่อนน�้ำท่วม
ทุกคนรู้เลยว่ำเมื่อน�้ำท่วมแล้ว ใครมีหน้ำที่อะไร พอน�้ำท่วมทุกคนเข้ำที่ได้เลย
: ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์พักพิงมำจำกชำวบ้ำนเลือกกันเอง
ในศูนย์พักพิงจะให้ชำวบ้ำนเลือกกันเองว่ำใครจะเป็นผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ฯ เหมือนกับหัวหน้ำคุ้ม ในศูนย์ฯ แบ่ง
เป็น 5 ฝ่ำย แต่ละฝ่ำยก็จะมีหวั หน้ำฝ่ำยของตนเอง กำรท�ำงำนต้องใช้วธิ ใี ห้ชำวบ้ำนช่วยชำวบ้ำน ข้ำรำชกำรช่วย ไปไม่รอด
ในแต่ละศูนย์ฯ ก็จะมีสมำชิก อบต. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนอยู่ในแต่ละศูนย์ฯ ซึ่งอำศัยอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้ว ผู้ใหญ่
บ้ำนก็เป็นคนประสำนงำนในศูนย์ฯ
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 กำรชุมนุมประท้วงปิดถนน
กลยุทธ์ควบคุมฝูงชน
: เตรียมกำรอย่ำงรัดกุม กำรประสำนงำนทุกฝ่ำยต้องพร้อม
กำรชุมนุมประท้วงปิดถนนของประชำชนบำงกลุม่ ซึง่ มักไม่คอ่ ยท�ำตำม
กฎหมำย และยังไม่เข้ำใจว่ำกระบวนกำรเรียกร้อง กำรประท้วงจะได้ผลยุตทิ ไี่ หน
เช่น กำรประกันรำคำข้ำว มันส�ำปะหลัง ซึง่ มันไม่ใช่อำ� นำจของผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัด
ดังนั้น แม้รำษฎรจะมำต่อรองหรือประท้วงที่จังหวัดยังไง มันก็ไม่จบ แต่รำษฎร
มักไม่เข้ำใจ กำรประท้วงก็จะใช้วิธีบีบทำงรำชกำร เช่น ปิดถนน หรือท�ำผิด
กฎหมำยด้วยวิธีต่ำง ๆ
เรำจะเลือกใช้วธิ กี ำรทีย่ ดื หยุน่ โดยตอนทีร่ ำษฎรประท้วงจะถ่ำยรูปไว้เฉยๆ กำรเจรจำกับรำษฎรจะถ่ำยรูป ถ่ำยวีดโี อ
แล้วเอำไปแจ้งควำมไว้ หลังจำกที่เขำกลับไปประมำณ 1 เดือน จึงเชิญมำคุยโดยให้มำทีละคน โดยเฉพำะคนที่เป็นหัวโจก
เพื่อไม่ให้เกิดกำรปะทะในช่วงที่เขำชุมนุม
หลังจำกนัน้ ก็ตอ้ งท�ำตำมกฎหมำย เรำต้องประสำนกับกระบวนกำรยุตธิ รรม ต�ำรวจต้องร่วมกับเรำด้วย อัยกำร
ต้องพร้อม ศำลต้องรับรู้ ว่ำวันนี้ผมต้องไปเชิญแกนน�ำมำคุย เก้ำโมงไปเอำมำ สิบโมงอัยกำรต้องเสนอได้ ศำลต้องสั่งเลย
ภำยในวันนัน้ เพือ่ ไม่ให้มผี ชู้ มุ นุมมำกดดันศำล หรือกดดันกระบวนกำรยุตธิ รรม ต้องคุยกัน ต้องเตรียมงำนให้รดั กุม และรวดเร็ว
หำกไม่มกี ำรเตรียมกำรอย่ำงรัดกุมก็จะมีผลเสีย ถ้ำยืดเยือ้ ไปจับมำแล้ว บ่ำยยังไม่ปล่อย หรือศำลยังไม่สง่ั รำษฎร
ก็จะมำล้อมโรงพัก ล้อมส�ำนักงำนอัยกำร ล้อมศำล จึงต้องกระชับ ฉับไว ภำยใน 3 ชั่วโมง ที่เขำยังรวมตัวกันไม่ได้ เรำต้อง
มีค�ำสั่งศำลไปแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ำจะต้องพูดคุยกันในระดับนโยบำยว่ำ Case อย่ำงนี้ ต้องเตรียมกำรกันให้ดี ไม่เช่นนั้น
เรำจะควบคุมฝูงชนไม่ได้ ทุกคนก็จะปิดถนนเป็นแฟชั่น
ตอนนีก้ เ็ บำลง พอเรำเอำจริง เรำจับ เรำด�ำเนินคดี ทุกคนก็ไม่กล้ำ มำชุมนุมประท้วงก็คอ่ ย ๆ ไม่กอ่ ให้เกิดควำม
เดือดร้อน หรือไม่ท�ำผิดกฎหมำย
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 กำรแก้ปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว
อยำกมีงำนท�ำต้องเรียนให้ถูกช่องทำง
ตอนนี้ผมท�ำแผนทรัพยำกรบุคคลของจังหวัด โดยรวบรวมข้อมูลจำกโรงงำนอุตสำหกรรม สถำนประกอบกำร
ทุกแห่ง พำณิชย์จงั หวัดแล้วก็ทอ้ งถิน่ เป้ำหมำย คือ จะบอกให้เยำวชนรูว้ ่ำอยุธยำมีกำรจ้ำงงำนต�ำแหน่ง วุฒติ ่ำง ๆ จ�ำนวน
เท่ำใด ดังนั้น ถ้ำอยำกให้ลูกหลำนมีงำนท�ำที่อยุธยำต้องเรียนอะไร ถ้ำเรียนไม่ตรงก็ต้องไปท�ำงำนที่อื่น หรือตกงำน ผมขึ้น
ป้ำยเลย เช็คแล้ว 60 เปอร์เซ็นต์ ต้องกำรวุฒิระดับอำชีวะลงมำ 40 เปอร์เซ็นต์ ต้องกำรวุฒิปริญญำ จะเขียนไว้ว่ำ
“เรียนสำยสำมัญได้ปริญญำ เรียนอำชีวะได้งำนท�ำ” จะเอำอะไร เรำจะมีข้อมูลให้ว่ำที่อยุธยำจ้ำงช่ำงเชื่อม 5,000 คน
จ้ำงช่ำงเครื่องยนต์ 3,000 คน จ้ำงช่ำงโยธำแค่ 300 คน จ้ำงบริกำร
ธุรกิจแค่ 500 คน เพรำะฉะนั้นถ้ำไปเรียนบริหำรธุรกิจ จะมีโอกำส
มีงำนท�ำเท่ำไร เรียนช่ำงเชื่อมมีโอกำสมีงำนท�ำเท่ำไร เพื่อให้เขำคิด
ต้องให้ควำมส�ำคัญกับระบบข้อมูลมำกที่สุด

มุมมองเรื่องแรงงำนต่ำงด้ำว
นโยบำยเรื่องแรงงำน ต้องมองว่ำเรำจ�ำเป็นต้องใช้คนเหล่ำนี้
หรือเปล่ำ ถ้ำจ�ำเป็นต้องหำมำตรกำรที่จะดูแลหรือควบคุมเขำให้อยู่
ในกติกำ ถ้ำเรำบอกว่ำไม่จ�ำเป็น เรำต้องกดดันคนของเรำ หรือท�ำอย่ำงไรที่จะเชิญชวนคนของเรำให้เข้ำไปท�ำงำนเหล่ำนี้
แทนให้ได้ เช่น ต้องมีมำตรกำรทำงภำษี คนไหนตกงำนไม่ชว่ ย หำกมีงำนท�ำแล้วไม่พอเอำเป็นสวัสดิกำรของรัฐช่วยไป คือ
บีบให้คนเหล่ำนีท้ ำ� งำนให้ได้ แม้วำ่ วุฒจิ ะเกินกว่ำต�ำแหน่งงำน หรือถ้ำคุณไม่มงี ำนท�ำ จะต้องเสียภำษี หรือไม่ได้รบั สวัสดิกำร
ของรัฐฯ เพรำะถือว่ำเป็นภำระสังคม เพื่อให้เขำต้องขวนขวำยหำงำนท�ำ
ทุกวันนีม้ ปี ญ
ั หำ คือ แรงงำนไทยไม่พอทีจ่ ะไปท�ำงำนในสิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบกำรอยำกได้ ตอนนีโ้ รงงำนไหนมีแรงงำน
ต่ำงด้ำวแล้วเรำไล่จบั เขำ ตอนทีแ่ รงงำนหรือว่ำต�ำรวจ (ตม.) จะไปจับ ก็จะโทรบอกผม ผมก็จะบอกว่ำคุณเตรียมแก้ปญ
ั หำ
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ให้ผู้ประกอบกำรเขำแล้วหรือยัง เช่น โรงงำนมีแรงงำน 50-100 คน เมื่อโรงงำนต้องหยุด คุณหำคนไทยหรือว่ำแรงงำน
อื่นไปท�ำงำนแทนได้ไหม ถ้ำไม่ได้แล้วจะไปจับเขำท�ำไม เขำบอกไม่ได้ ไม่จับมันผิดกฎหมำย รู้แล้วมันผิดกฎหมำย แต่คุณ
ก็คิดถึงสถำนกำรณ์อีกด้ำนหนึ่ง ผู้ประกอบกำรของเรำเขำเสียภำษี มีผลผลิต มีรำยได้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมให้จังหวัด
เท่ำไร แต่อยู่ๆ คุณไปปิดโรงงำนเขำ โดยคุณบอกคุณท�ำหน้ำที่ แต่หน้ำที่รำชกำรอีกส่วนหนึ่ง คือ คุณต้องสนับสนุนเขำ
คุณหำคนให้เขำได้ไหม
นีค่ อื สิง่ ทีผ่ มบอกว่ำจะผลักดันพวกนีไ้ ปแล้ว จะหำใครมำท�ำงำนแทน ไม่ใช่จบั อย่ำงเดียว กำรควบคุมผูใ้ ช้แรงงำน
ต่ำงด้ำวนี่ ควบคุมโดยวิธีอื่นได้ เช่น กำรส่งเงินออก กำรขึ้นทะเบียน กำรเสียภำษีเป็นรำยได้ที่นี่ แต่ถ้ำเรำไม่ยอมรับว่ำ
เรำจ�ำเป็นต้องใช้คนเหล่ำนี้ มำตรกำรต่ำง ๆ เหล่ำนี้ก็ไม่ออก เมื่อไม่ออกก็คุมเขำไม่ได้

 กำรดูแลศูนย์รำชกำร

ที่นี่มีอำคำรศูนย์รำชกำร 2 หลัง เป็นตึก 7 ชั้น กับ 4 ชั้น
สองอำคำรนี้มีห้องน�้ำ 200 กว่ำห้อง กรมโยธำออกแบบไว้ดีมำก อ�ำนวย
ควำมสะดวกประชำชนดีมำก แต่ปัญหำใหญ่คือขำดงบประมำณดูแลรักษำ
กำรบริหำรศูนย์รำชกำร หนึง่ เรือ่ งภูมทิ ศั น์ มันต้องมีงบประมำณจะได้สง่ำ
สวยงำม เป็นที่ศรัทธำของประชำชน สองห้องน�้ำบริกำรประชำชน
ถ้ำมันไม่มีงบประมำณตรงนี้มันก็เละเทะ งบที่ตั้งมำมันน้อยมำกไม่เพียงพอเลย จึงขอฝำกกระทรวงมหำดไทยควรหำรือ
กับส�ำนักงบประมำณหรือกรรมำธิกำรงบประมำณ ว่ำศูนย์รำชกำรเป็นทีร่ วมของหน่วยงำนทุกกระทรวง ไม่ใช่ดแู ลกระทรวง
มหำดไทยอย่ำงเดียว เรำต้องดูแลประชำชนด้วย ควรจะต้องมีงบประมำณมำกกว่ำนี้
เรื่องกำรจัดสรรงบประมำณ ในปัจจุบันแทนที่จะเป็นศูนย์รำชกำรซึ่งเป็นที่รวมของหน่วยงำนทุกกระทรวง ปรำกฏ
ว่ำกระทรวงต่ำง ๆ ก็พยำยำมแยกอำคำรออกไปอยู่ที่อื่น เวลำรำษฎรเดือดร้อนแทนที่จะอยู่รวมกัน เพื่อให้สะดวกในกำร
ติดต่อรำชกำร กลำยเป็นพอมำถึงทีน่ ตี่ อ้ งนัง่ รถไป-กลับ หลำยสถำนที่ บำงทีไปเทีย่ วเดียวยังไม่จบ ต้องสองเทีย่ ว เป็นภำระ
ของประชำชน
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28 งานด้านอ�านวยการของจังหวัด

นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
 งำนรับเสด็จฯ
ประสบกำรณ์ถือเป็นควำมส�ำคัญอันดับแรก
: ต้องมีองค์ควำมรู้เรื่องกำรรับเสด็จฯ ดีพอ
งำนรับเสด็จฯ แบ่งเป็นอย่ำงน้อย 2 อย่ำง คือ 1) กำรเสด็จฯ มำในพื้นที่ ซึ่งเรำต้องเป็นหน่วยประสำนกำร
รับเสด็จฯ 2) กำรเข้ำเฝ้ำ กรณีนไี้ ม่คอ่ ยน่ำเป็นห่วงเพรำะมีเจ้ำหน้ำทีส่ ำ� นักพระรำชวังเป็นมืออำชีพอยูแ่ ล้ว เพียงแต่วำ่ กำร
ประสำนงำนเบื้องต้นต้องดี
กำรรับเสด็จฯ ในพื้นที่นั้นอยู่ที่ตัวเรำอย่ำงน้อย 50 % เพรำะจะมีหน่วยล่วงหน้ำเข้ำมำประชุมชี้แจง หำกเป็น
พระองค์ส�ำคัญอย่ำงน้อยที่สุดจะเข้ำมำ 2-3 ครั้ง ซึ่งถ้ำได้ฝ่ำยอ�ำนวยกำร ส�ำนักงำนจังหวัดที่มีประสบกำรณ์ก็จะง่ำยขึ้น
เพรำะประสบกำรณ์ถือเป็นควำมส�ำคัญอันดับหนึ่ง กำรตั้งค�ำถำม กำรมองจุดต่ำง ๆ ที่เป็นจุดอ่อน หรือกำรประเมิน
สถำนกำรณ์แต่ละพระองค์ทเี่ รำจะรับเสด็จฯ เนือ่ งจำกแต่ละพระองค์มรี ำยละเอียดกำรเตรียมรับเสด็จฯ ทีแ่ ตกต่ำงกันบ้ำง
ถึงแม้ภำพรวมพิธีกำรจะคล้ำยๆ กัน ก็ตำม
ประสบกำรณ์ของส�ำนักงำนจังหวัดเองโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ที่น่ำพอใจอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ำต้องระวังเวลำที่เปลี่ยนหัวหน้ำฝ่ำย สมมติว่ำ
จำกกลุม่ งำนยุทธศำสตร์ฯ มำเป็นอ�ำนวยกำรซึง่ ยังไม่เคยมีประสบกำรณ์ดำ้ น
กำรรับเสด็จฯ ก็ต้อง train ต้องให้ควำมรู้ล่วงหน้ำก่อน หัวหน้ำส�ำนักงำน
จังหวัดก็เช่นเดียวกัน ถ้ำมำจำกนำยอ�ำเภอเข้ำมำทีเดียวก็ต้องดูแลให้ดี
อำจจะต้องเสริมองค์ควำมรู้เหล่ำนี้เข้ำไปให้หน่อย
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 กำรรับเสด็จฯ พระองค์เดียว แต่สองหน่วยงำน
: กำรตัดสินใจต้องยึดตำมหน่วยที่ใกล้ชิด
ในแง่ของรำยละเอียดขั้นตอนพิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรด�ำเนินงำน ถ้ำหน่วยงำน
เดียวและเสด็จพระองค์เดียว ไม่ค่อยมีปัญหำ กำรรับเสด็จฯค่อนข้ำงเรียบร้อย แต่จะมี
ปัญหำก็ต่อเมื่อเป็นกำรรับเสด็จฯพระองค์เดียว แต่ 2 หน่วยงำน ยกตัวอย่ำง งำน พอ.สว.
จะมีหน่วยของนำยแพทย์สำธำรณสุข และหน่วยงำนทหำร ซึง่ บำงครัง้ รำยละเอียดของทัง้
2 หน่วยงำนจะไม่ตรงกัน เรำต้องตัดสินใจว่ำจะยึดตำมหน่วยไหน เพรำะไปท�ำตำม
2 หน่วยงำนไม่ได้ ซึ่งต้องอำศัยประสบกำรณ์ ดูว่ำหน่วยไหนที่ใกล้ชิดพระองค์ท่ำนมำกที่สุด
ก็ตอ้ งท�ำตำมหน่วยงำนนัน้ แต่เรำก็ตอ้ งประสำนกับอีกหน่วยหนึง่ ให้รวู้ ำ่ เรำจ�ำเป็นต้องท�ำ
เพรำะอะไร

งบประมำณ : ท้องถิ่นช่วยได้
: สร้ำงควำมรู้สึกร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัญหำอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องงบประมำณ
งบประมำณที่กระทรวงมหำดไทยเรำวำงเงื่อนไขไว้ว่ำ
จะสำมำรถเบิกได้ ก็เบิกได้เฉพำะบำงส่วน แต่เอำเข้ำ
จริง ๆ กำรรับเสด็จฯ ต้องท�ำให้ดีที่สุด ในส่วนของ
จังหวัดก็เป็นเรื่องที่คนไทยเรำถือ ต้องท�ำให้ดีที่สุด
เพรำะฉะนั้น จังหวัดเรำท�ำไป บำงเรื่องเรำจะไม่ค�ำนึง
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ถึงว่ำจะต้องใช้งบประมำณเท่ำไหร่ ต้องท�ำไปให้สมบูรณ์ก่อน แต่พอเบิกเข้ำจริง ๆ แล้ว ส่วนใหญ่ก็จะเบิกไม่ได้ แต่ก็ยัง
พอมีทำงออก คือ ต้องสร้ำงควำมรู้สึกร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้เขำตั้งงบประมำณไว้ล่วงหน้ำเพื่อรองรับ
พิธีกำรนี้

อย่ำเอำเงินท้องถิ่นมำใช้จ่ำยเอง
: มอบเป็นภำรกิจ สร้ำงควำมรู้สึกรับผิดชอบ
เรำใช้วิธีกำรผลักดันลงไปให้ท้องถิ่นเป็นหน่วยด�ำเนินกำร เรำไม่ได้เอำเงินมำนะ คือ มอบงำนไป และให้เกิด
เป็นผลงำนขึ้นมำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจะเป็นค�ำตอบที่มีประสิทธิภำพยิ่ง วิธีกำรที่ใช้แล้วไม่เกิดปฏิกิริยำอะไร คือ
ถ้ำไม่จ�ำเป็นจริง ๆ อย่ำเอำเงินมำใช้จ่ำยเอง แต่มอบเป็นภำรกิจไป ให้เขำใช้เงินของเขำเอง และก�ำหนดเป็น output มำ
ถ้ำใช้วิธีกำรนี้ จะได้ทั้งควำมรู้สึกของควำมรับผิดชอบ และเรื่องของควำมขัดแย้งต่ำง ๆ ก็น้อย แต่ส่วนที่เหลือกระทรวง
มหำดไทยก็ยังคงต้องตั้งรับไว้ อย่ำไปตัดออกในส่วนนี้

กำรรับผู้แทนพระองค์ต้องอำศัยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
: ต้องให้เกียรติเหมือนพระองค์ท่ำนเสด็จจริง
ที่จะมีปัญหำอีกอย่ำงหนึ่ง คือ กำรรับผู้แทนพระองค์ที่เข้ำมำแทน
ซึง่ ไม่มปี ญ
ั หำอะไรในเชิงพิธกี ำร เพียงแต่วำ่ กำรประสำนงำนเตรียมรับต่ำง ๆ ควำม
เต็มใจจะน้อยกว่ำที่พระองค์จริงเสด็จฯมำเอง ยกตัวอย่ำง เคยยืมรถเบนซ์ได้
พอผู้แทนพระองค์มำ ซึ่งเรำก็ต้องให้เกียรติคล้ำย ๆ พระองค์ท่ำน เขำก็จะไม่ให้ยืม อำจลดจำกเบนซ์ 500 ลงเหลือเบนซ์
300 บ้ำง ก็ต้องอำศัยสร้ำงควำมเข้ำใจ บำงครั้งก็ต้องเจำะตรงไป แต่ว่ำมันจะยำกขึ้นหน่อย โดยสรุปคือ ถ้ำเป็นเรื่องของ
กำรรับเสด็จฯ ในสังคมปัจจุบันยังคงต้องอำศัยพระบำรมีของพระองค์ท่ำนเอง ท�ำให้งำนของเรำง่ำยขึ้น
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 กำรจัดประชุมงำนต้อนรับแขกต่ำง ๆ
: เลือกคนที่รู้จริง

งำนประชุมใหญ่ ๆ ขึ้นอยู่กับจังหวัดที่ไปอยู่ เช่น เชียงใหม่ พัทยำไม่ค่อยมีปัญหำ จะมีประสบกำรณ์ หรือมี
โรงแรมใหญ่ๆ ที่จะเป็นศูนย์ประชุมอยู่แล้ว ประสบกำรณ์มำจำก Learning by doing แต่จังหวัดที่นำน ๆ จะมีกำรจัดประชุม
ครั้ง ประสบกำรณ์ก็จะน้อย กำรดูแลของผู้ใหญ่จะดู แข็ง ๆ ใช้ค�ำว่ำ “แข็ง” ในกำรรับ ซึ่งถ้ำผู้ว่ำฯ ไปอยู่ในจังหวัดลักษณะนี้
ก็ต้องอำศัยตัวผู้ว่ำฯ หรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือหัวหน้ำส�ำนักงำนจังหวัด ที่มีประสบกำรณ์ อัดเข้ำไปให้มำกหน่อย

ควำมคำดหวัง คือ น�้ำใจกับรอยยิ้ม
: งำนที่มำใช้เวทีของจังหวัด ส่วนกลำงต้องลงมำ guide
ถ้ำเป็นงำนส�ำคัญทีไ่ ม่ใช่งำนของจังหวัดเพียงอย่ำงเดียว แต่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบของกระทรวง ของส�ำนักงำน
ปลัดกระทรวง ของกรมกำรปกครอง ฯลฯ ทีม่ ำใช้เวทีของจังหวัด ต้องวิเครำะห์วำ่ จังหวัดไหนมีลกั ษณะเป็นอย่ำงไร ตัวอย่ำง
เช่น จังหวัดเชียงใหม่ไม่ต้องเตรียมอะไรมำก บอกโจทย์มำ และลงมำประชุมครั้งเดียวก็จบแล้ว แต่ถ้ำเป็นจังหวัดที่นำน ๆ
จัดครัง้ ส่วนกลำงต้องลงมำ guide ลงมำตรวจสอบในรำยละเอียดให้มำกเป็นพิเศษเพือ่ เป็นกำรเสริม ถ้ำไม่เช่นนัน้ แล้วผล
ที่ออกมำอำจจะติดลบ คือ งำนประชุม งำนต้อนรับเป็นงำนที่แปลก คนที่เขำไปมักจะคำดหวังว่ำจะต้องเจอของดี
ต้องเจอน�้ำใจ รอยยิ้ม service mind นี่คือลักษณะของประเทศไทย บำงครั้งต้องกำรควำมประทับใจ กำรต้อนรับแบบที่
ใช้ค�ำว่ำ wander amazing มีอะไรที่คำดไม่ถึง น�้ำตำแทบไหล ตัวนี้คือประสบกำรณ์ มันคือสิ่งที่เขำเรียกว่ำ “ควำมเก๋ำ”
สรุป คือ ให้ดทู หี่ น่วยงำนทีเ่ รำมอบหมำยว่ำมีลกั ษณะไหน และดูทตี่ วั บุคคลทีก่ ้ำวเข้ำมำสูต่ ำ� แหน่งหัวหน้ำฝ่ำย
อ�ำนวยกำรกับหัวหน้ำส�ำนักงำนจังหวัด เมือ่ ดูสองตัวนีแ้ ล้ว ให้เสริมองค์ควำมรู้ เสริมประสบกำรณ์ เสริมกำรเข้ำไปช่วย guide
ในเรือ่ งต่ำง ๆ ซึง่ ในข้อเท็จจริงโดยหน้ำที่ โดยควำมรูส้ กึ ทีจ่ ะต้องท�ำเรือ่ งนีม้ นั มีอยูใ่ นใจของส�ำนักงำนจังหวัดทุกคนอยูแ่ ล้ว
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ต้องไม่ใช่ ผู้ว่ำฯ ของมหำดไทยกระทรวงเดียว แต่ต้องเป็นผู้ว่ำฯ ของทุก กระทรวง กรม
: งำนต้อนรับระดับรัฐมนตรีหรือแขกผู้ใหญ่ของหน่วยงำนอื่น ส�ำนักงำนจังหวัดต้องเข้ำมำเป็นยำด�ำ
ถ้ำเป็นเรือ่ งกำรประชุมของหน่วยงำนอืน่ เช่น ของเกษตรจังหวัด สำธำรณสุขจังหวัด ฯลฯ หน่วยงำนนัน้ จะเป็น
แม่งำน ก็หลุดออกไปจำกส�ำนักงำนจังหวัด แต่โดยพฤตินัยแล้ว ถ้ำเป็นรัฐมนตรีมำ หรือเป็นแขกผู้ใหญ่มำ ผู้ว่ำ ฯ อำจให้
ส�ำนักงำนจังหวัดและหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ เข้ำไปช่วยเสริม และถ้ำเป็นงำนใหญ่จริง ๆ จะต้องตัง้ เป็นคณะกรรมกำร
คณะท�ำงำนในกำรเตรียมกำรประชุมต้อนรับ ฝ่ำยเลขำนุกำรจะเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เป็นเจ้ำภำพ แต่อย่ำงไรก็ตำม
ต้องอำศัยคนส�ำนักงำนจังหวัดเข้ำไปเสริมอยู่ดี เพรำะท้ำยที่สุด ผู้ว่ำฯ เอง ก็ไม่ใช่ผู้วำ่ ฯ ของมหำดไทยกระทรวงเดียว
แต่ต้องเป็นผู้ว่ำฯของทุกกระทรวง กรม

 กำรประชุมชำยแดน

ยึดหลัก “ควำมเสมอภำค” และ “ศักดิ์ศรี” ของประเทศ
: ต้องศึกษำธรรมเนียมปฏิบัติแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ในกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ เรำต้องยึดหลักควำม
balance กัน ระหว่ำง “ควำมเสมอภำค”และ “ศักดิ์ศรี” ของประเทศ แต่มีอีก
ประเด็ น คื อ สภำพกำรณ์ ทั้ ง ทำงนิ ติ นั ย และพฤติ นั ย ของแต่ ล ะประเทศ
ไม่เหมือนกัน รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่ำงกัน ทั้งด้ำนกฎหมำย
อ�ำนำจหน้ำที่ ส�ำหรับในด้ำนขนบธรรมเนียมประเพณีนั้น แค่สองฝั่งสองเขต
มันก็แตกต่ำงกัน ถึงแม้จะมีฐำนะเทียบเท่ำจังหวัดเท่ำกัน นี่คือควำมยำกของกำร
เป็นผู้ว่ำฯ
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ยกตัวอย่ำง สมัยที่อยู่จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นจวนที่อยู่ติดชำยแดนมำกที่สุดในประเทศไทย เพรำะว่ำอยู่ติด
แม่น�้ำโขง มีถนนเล็ก ๆ คั่นอยู่นิดเดียว แม่น�้ำโขง คือ ชำยแดนของประเทศ ข้ำมไปก็คือแขวงค�ำม่วน ค�ำว่ำ “แขวง” ของ
ลำว คือ “จังหวัด” เทียบเท่ำกันในศักดิ์ศรีของกำรทูต “เจ้ำแขวง” คือ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ถ้ำมองในเชิงควำมสัมพันธ์
กำรนั่งก็ต้องนั่งคู่กันระหว่ำง“แขวง” กับ “จังหวัด” เรำจะไปนั่งเล็กกว่ำเขำก็ไม่ได้ จะนั่งเรียงล�ำดับอย่ำงไร ก็ใช้ประเพณี
ระหว่ำงประเทศไป เช่น เรียงตำมล�ำดับตัวอักษร คือ โดยสรุปถ้ำเป็นทำงกำรทูตต้องเท่ำกัน แต่ถ้ำเรำไปอยู่ตรงนั้นและ
เรำใช้ควำมรูส้ กึ นีใ้ นกำรด�ำรงตนมันก็ได้ศกั ดิศ์ รีของประเทศ แต่มนั ไม่ได้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ เพรำะว่ำเจ้ำแขวง
ของเขำส่วนใหญ่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคด้วย และเป็นประเทศสังคมนิยม เจ้ำแขวงบำงคน อย่ำงเช่น เจ้ำแขวงค�ำม่วน
มีอำวุโสกว่ำรองนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีชว่ ยว่ำกำรกระทรวงบำงคนพอหลุดจำกรัฐมนตรีชว่ ยก็มำเป็นรองเจ้ำแขวงท�ำนอง
นี้เป็นต้น เหล่ำนี้ คือ อ�ำนำจ คือกฎหมำย คือ ธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน เรำต้องศึกษำ ต้องเข้ำใจเขำ
: ใช้ informal สร้ำงสัมพันธภำพทีด่ ี และใช้ formal เมือ่ ต้องรักษำเกียรติศกั ดิ์ ควำมเสมอภำคของประเทศ
โดยสรุป คือ จะใช้วิธีกำรว่ำเมื่อไรก็ตำมที่เป็น informal เรำจะอ่อนตัวลงมำหน่อย เช่น ข้ำมไปหำเขำโดยไม่
ต้องรอให้เขำข้ำมมำหำเรำก่อน หำของฝำกไปให้เขำก่อน ทักทำย ชมเชย ยกย่องเขำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดของเขำจะใหญ่มำก
ใหญ่กว่ำของเรำเยอะทีเดียว แต่เวลำนั่งก็ต้องนั่งข้ำงกัน เรำจะไม่นั่งต�่ำกว่ำเขำ แต่ด้วยวำจำ ด้วยกำรกระท�ำต่ำง ๆ
จะอ่อนน้อมให้เขำ
แต่เมื่อไหร่ก็ตำมที่เป็น formal จะต้องยึดหลักควำมเสมอภำค สิ่งนี้ยอมไม่ได้ ควำมสัมพันธ์ด้ำนต่ำง ๆ จะใช้
วิธีกำรศึกษำ ท�ำควำมเข้ำใจ ค�ำพูด กำรท�ำตัวอย่ำไปท�ำในสิ่งที่กระทบกระเทือนใจเขำมำก ตัวอย่ำงเช่น อย่ำไปพูดค�ำว่ำ
“บ้ำนพี่เมืองน้อง” พูดเมื่อไหร่ก็ทะเลำะกันเมื่อนั้น เขำจะรู้สึกว่ำใครเป็นน้องเจ้ำ เพรำะเขำระแวงเรำอยู่
: ศิลปะกำรเป็น “ผู้ให้” ท�ำให้เหนือกว่ำ
ยกตัวอย่ำง น�ำ้ ท่วมบ้ำนรองเจ้ำแขวง เรำก็เอำข้ำวสำร อำหำรแห้งยกใส่รถบรรทุกข้ำมแพไปช่วยเขำ คือ บทบำท
หนึ่ง ของ informal ว่ำเรำยอมรับเขำ โดยต�ำแหน่งหน้ำที่เขำใหญ่กว่ำเรำ แต่พอเป็นทำงกำรต้องเท่ำกัน แต่เรำจะแสดง
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บำงสิ่งบำงอย่ำงที่เหนือกว่ำ ด้วยกำรเป็น “ผู้ให้” ตัวนี้จะเกิดควำม balance กัน เมื่อถึงเวลำทอดผ้ำป่ำเรำก็ข้ำมไป
เอำเงินไปร่วมทอดผ้ำป่ำกับเขำ บำงคนบอกว่ำเขำไม่เห็นมำทอดฝั่งเรำ เรำอย่ำไปทอดฝั่งเขำเลย เรำก็จะบอกไปว่ำอยำก
เป็น “ลูกพี่” โดยที่อยู่ในใจไหม ถ้ำอยำกเป็นก็ต้อง “รู้จักให้” โดยที่ไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น เขำก็เข้ำใจ
มันเป็นศิลปะที่เรำจะต้องรักษำควำมสมดุลเอำไว้
: ผู้ว่ำฯ ชำยแดน ถ้ำแข็งเกินไปจะไม่ประสบควำมส�ำเร็จ
กำรเป็นผู้ว่ำฯ จังหวัดชำยแดน กรณีใช้ธรรมเนียมทำงกำรทูตแบบตะวันตกมำเป็นกรอบปฏิบัติ หำกแข็งเกิน
ไปจะไม่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรท�ำงำน และจะมีปัญหำทะเลำะเบำะแว้งกัน หรือทะเลำะกันในเชิงควำมรู้สึก เพรำะว่ำ
อย่ำงไรก็ตำมประเทศในฝัง่ ตะวันออกของเรำ โดยเฉพำะในกลุม่ South East Asia ด้วยกัน มันมีขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมทำงกำรทูต คือ ธรรมเนียมปฏิบัติปกติ ชีวิตประจ�ำวันปกติ มันไม่เหมือนกับทำงตะวันตก 100 % และมีควำม
ใกล้ชิดกัน ท�ำให้อำศัยควำมเป็นพี่เป็นน้องกัน ควำมเป็นเพื่อนบ้ำนที่สนิทสนมกัน เอำควำมรู้สึกเข้ำไปใส่ แล้วจะท�ำให้
ผู้ว่ำฯ ชำยแดนประสบควำมส�ำเร็จ
เมื่อเกิดปัญหำขึ้นให้ใช้วิธี informal ก่อน แล้วค่อยมำใช้วิธีที่เป็นทำงกำร ขณะเดียวกันอย่ำให้กระทบศักดิ์ศรี
ของพิธีกำรทูต อย่ำงนี้มันจะท�ำให้กำรแก้ไขปัญหำหรือกำรพบกันมีควำมสุข
: ศึกษำควำมเป็นมำของประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อควำมสัมพันธ์ที่เหมำะสม
ฝั่งลำวกับฝั่งพม่ำจะแตกต่ำงกัน ฝั่งลำวเจ้ำแขวงจะเป็นกรรมกำรพรรคไม่ใช่ทหำร แล้วจะต้องเป็นคนที่เด่น
หรือมีอนำคตที่จะก้ำวเข้ำไปสู่ระหว่ำงรัฐมนตรีกับเจ้ำแขวง อ�ำนำจค่อนข้ำงจะเบ็ดเสร็จมำกกว่ำเรำเยอะ ทหำรก็อยู่กับ
เขำ คือ สั่งกำรได้หมด และเป็น CEO ตัวจริง ผู้ว่ำฯ ที่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกับเจ้ำแขวง ถ้ำมำนั่งระดับเดียวกัน
กรรมกำรบริหำรพรรคจะมีอ�ำนำจมำกกว่ำ แต่บำงครั้งถ้ำเป็นคนเดียวกันยิ่งมีอ�ำนำจมำก
ส�ำหรับพม่ำย้อนหลังไปส่วนใหญ่จะเป็นทหำร แต่ฝั่งพม่ำก็จะคล้ำย ๆ กันอีก คนที่มีอ�ำนำจดีคือ สำยทหำร แต่
ต่อจำกนี้ไปไม่รู้นะ ซึ่งตัวผู้ว่ำฯ เองบำงครั้งก็มำจำกทหำร บำงครั้งเรียกนำย หรือ มิสเตอร์ แต่ถ้ำอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้ว
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อ�ำนำจกำรตัดสินใจ กำรสัง่ กำร อ�ำนำจทำงเศรษฐกิจ ทหำรจะแรงกว่ำ
เพรำะฉะนั้นกำรคบกับทั้งสองประเทศนี้ ต้องคบทั้งตัวผู้ว่ำฯ
และตัวผู้มีอ�ำนำจที่แท้จริงด้วย มันถึงจะขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่ำง
ทั้งในแง่ควำมสัมพันธ์ ทั้งในแง่ของกิจกรรมได้
: ควำมผูกพันทำงเศรษฐกิจช่วยเชือ่ มสัมพันธ์ทำงกำรเมือง
ข้อดีประกำรหนึ่งตรงที่ว่ำ ในประเทศรอบๆ ของเรำ โดย
เฉพำะทำงอินโดจีน ทั้งลำว พม่ำ เวียดนำม แม้เรำจะมีปัญหำ
กันบ้ำง อย่ำงเช่นประเทศเวียดนำมเรำเคยไปรบบ้ำนเขำ ลำวเองก็มี
ควำมรู้สึกว่ำเรำดูถูกเขำตลอดเวลำ พม่ำก็มีประวัติศำสตร์เป็นศัตรูกันมำก่อน แต่โดยสิ่งที่ท�ำให้ไทยมีเครดิตก็ คือ เขำใช้
สินค้ำเรำ และก็ถือว่ำ The best one is made in Thailand ตั้งแต่มอเตอร์ไซด์ ไปถึงยำสีฟัน ท�ำให้เครดิตประเทศไทย
หรือกำรค้ำขำยมีควำมผูกพันทำงเศรษฐกิจอยู่ ควำมผูกพันทำงเศรษฐกิจจะช่วยเชื่อมควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมือง
เพรำะถ้ำเกิดไปทะเลำะกันแล้วสินค้ำไม่เข้ำประเทศเขำ เขำก็ตำย เรำเองไม่ได้ขำยของ เรำก็ตำยท�ำนองนี้เป็นต้น
: จุดอ่อนของจังหวัดชำยแดน
ในส่วนของกำรบริหำรงำนในจังหวัดชำยแดน ผู้ว่ำฯ นับว่ำ
มีควำมส�ำคัญ ส�ำนักงำนจังหวัดยิ่งมีควำมส�ำคัญ จุดอ่อนของบ้ำน
เรำประกำรหนึ่ง คือ ประเทศลำว แขวงของเขำจะมีแผนกพัวพัน
ขึน้ มำ เป็นหน่วยงำนกระทรวงกำรต่ำงประเทศของเขำ คือ จังหวัด
จะมีแผนกพัวพันตรง ๆ เลย และรูเ้ รือ่ งพิธกี ำรทูต เขำมีควำมรูเ้ รือ่ ง
ประเทศเรำดียิ่ง มันเป็นพัวพันจริงเพื่อท�ำเรื่องนี้ ขณะที่เรำแม้แต่
จังหวัดชำยแดน เรำไม่มแี ผนกพัวพัน เรำอำศัยประสบกำรณ์ อำศัย
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ถ้ำหัวหน้ำส�ำนักงำนจังหวัดคนไหนเก่ง หรือเจ้ำหน้ำทีส่ ำ� นักงำนจังหวัดคล่องหน่อย กลำยเป็นพัวพัน ก็เป็นโชคดีของผูว้ ำ่ ฯ
ไป แต่ถ้ำย้ำยคนเหล่ำนั้น หรือว่ำได้คนที่ไม่ถนัดงำน จะไม่มีใครมำเชื่อมให้ มันน่ำเสียดำยโอกำสเพรำะคนเชื่อมพัวพันมัน
เหมือนกับคนที่วิ่งเข้ำนอกออกในได้อย่ำงไร้ขอบเขต
: ต้องมีแผนกพัวพันของส�ำนักงำนจังหวัดขึ้นมำให้ได้
หัวใจของควำมส�ำเร็จมี (Key of success) อีกประกำรหนึ่ง คือ ต้องมีแผนกพัวพันของส�ำนักงำนจังหวัดขึ้นมำ
ให้ได้ เริ่มจำกจังหวัดชำยแดน แต่คิดดูให้ดีว่ำ AEC ก�ำลังจะเปิดในปี 2558 อย่ำงน้อยที่สุด คือ จังหวัดชำยแดนน่ำจะต้อง
มีแผนกพัวพันขึ้นมำเป็นเรื่องหลักเลย แต่ถ้ำเป็นจังหวัดอื่น ๆ อำจจะเป็นเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงสัก 1 คน เป็นอย่ำง
น้อย เพรำะ AEC มันไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพำะชำยแดน เป็นเรื่องของทุกตำรำงนิ้วของประเทศ
เมื่อมีแผนกพัวพันจะท�ำให้รู้ได้ว่ำคนที่ก้ำวเข้ำมำสู่ต�ำแหน่งนี้คือกองกำรต่ำงประเทศ จะต้องมำท�ำหน้ำที่นี้นะ
แต่ถ้ำเป็นฝ่ำยอ�ำนวยกำรจะท�ำหรือไม่ท�ำขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถส่วนตัว หรือผู้ว่ำ ฯ ใช้หรือไม่ใช้ อันนี้คือเคล็ดลับหนี่งที่
เรำยังขำดไป
แต่รอดตัวที่ว่ำเรำมีคนเก่งของเรำบำงคน ซึ่งคนเก่งพวกนี้สำมำรถเอำ Red ribbon ปะไว้ที่หัวได้เลย คนพวก
นี้จะเป็น Key of success ของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ทั้งตัวหัวหน้ำส�ำนักงำนจังหวัด และเจ้ำหน้ำที่ ควรจะใช้
เขำให้เป็นประโยชน์ แต่ถ้ำมีสำยทำงควำมก้ำวหน้ำในแผนกพัวพัน
ของเขำเพือ่ ให้สำมำรถก้ำวเข้ำสูต่ ำ� แหน่งหัวหน้ำฯ ได้จะยอดเยีย่ มมำก
: ภำคเอกชนเป็นตัวช่วยกระชับควำมสัมพันธ์
Key of success ที่นอกเหนือจำกกำรสร้ำง balance
ระหว่ำง formal และ informal ของสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกัน
ของแต่ละจังหวัด ซึ่งต้องศึกษำและใช้อย่ำงถูกจังหวะ เรื่องของตัว
Red ribbon ตัวปะหัว และแผนกพัวพันจังหวัดแล้ว ยังมี key of
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success ทีส่ ำ� คัญอีกตัว คือ ภำคเอกชน โดยเฉพำะหอกำรค้ำกับสภำอุตสำหกรรม ถ้ำมีควำมสัมพันธ์กบั อีกฝัง่ หนึง่ ทัง้ ด้ำน
กำรค้ำขำย คบหำกันเป็นเพือ่ น ระหว่ำงหอกำรค้ำกับหอกำรค้ำด้วยกัน และมีกจิ กรรมทีเ่ ขำไปท�ำกันเอง โดยไม่จำ� เป็นต้อง
มำหำรือหรือมำผ่ำนเรำ มำท�ำร่วมกับเรำ ก็จะท�ำให้ควำมสัมพันธ์มันมีพื้นที่แน่นกระชับที่ดีขึ้น
ยกตัวอย่ำง กำรข้ำมไปทอดกฐินโดยมีประธำนหอกำรค้ำไปด้วย เขำก็เต็มทีเ่ ต็มใจอยูแ่ ล้วท�ำให้ได้ทง้ั พลัง ได้ทง้ั
ควำมร่วมมือจำกทำงโน้น หรือเมือ่ จะต้องข้ำมไปในภำรกิจของเรำ เรำก็จะเอำประธำนหอกำรค้ำติดไปด้วย ก็จะไปเจอทัง้
ภำครัฐและภำคเอกชนของเขำครบ ไม่ใช่ไปเจอแต่เจ้ำแขวงคนเดียว มันก็จะได้บทบำทของเรำทีล่ กึ มำกกว่ำทีจ่ ะไปพบกับ
ภำครัฐแต่เพียงอย่ำงเดียว เพรำะฉะนั้นสิ่งนี้ส�ำคัญ ขณะเดียวกันเรำจะต้องรับทรำบ รับรู้ถึงควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว และ
มีบทบำทในกำรช่วยส่งเสริมเท่ำที่สำมำรถท�ำได้ด้วย แต่อย่ำไปก้ำวก่ำยเขำ ถ้ำเรำไปก้ำวก่ำยจะกลำยเป็นว่ำเอำระบบ
รำชกำรไปแทรกในระบบของเอกชน ซึ่งบำงครั้งมันแข็งตัว และก็บิดเบือนไปจำกธรรมชำติของควำมสัมพันธ์

 กำรแก้ไขปัญหำน�้ำท่วม

ต้องประเมินสถำนกำรณ์ให้ขำด
: สถำนกำรณ์ปกติต้องลงไปในอัตรำปกติของกำรบ�ำรุงขวัญ
: สถำนกำรณ์พิเศษต้องทุ่มเทเป็นพิเศษทั้งวัตถุ ทั้งจิตใจ
ผู้ว่ำฯ ต้องประเมินสถำนกำรณ์ให้ขำด คือ ถ้ำเป็นน�้ำท่วมเหมือนทุกปี
ที่เคยเป็น ต้องลงไปแต่ลงไปในอัตรำปกติของกำรบ�ำรุงขวัญ ซึ่งถือเป็นศิลปะ
อย่ำงหนึง่ เหมือนกัน คือ ถ้ำมันเป็นปกติและเรำไปช่วยแบบพิเศษก็คล้ำย ๆ กับ
ไป spoil และอีกหน่อยมำตรฐำนในเรือ่ งนีจ้ ะเป็นสูงเกินจ�ำเป็น และเป็นภำระ
ของรัฐบำล ของหน่วยงำนในจังหวัด ดังนัน้ ถ้ำเป็นภำวะปกติกช็ ว่ ยในภำวะปกติ
แต่ทำงใจต้องแสดงให้เขำเห็นว่ำเรำใส่ใจ แค่นั้นก็จบแล้ว
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ถ้ำมันเป็นพิเศษเมื่อไหร่เรำต้องทุ่มเทควำมเป็นพิเศษลงไปทั้ง
วัตถุ ทั้งจิตใจด้วย แต่ท้ำยที่สุดแล้ว ใจส�ำคัญที่สุด คือ ถ้ำผู้บริหำรในพื้นที่
แสดงให้ชำวบ้ำนเขำเห็นว่ำใส่ใจ และลงไปช่วยแบบจริงใจ อย่ำงทุม่ เท ถึง
แม้ทำงวัตถุจะไม่ 100 % เขำก็ต้องเข้ำใจว่ำส่วนหนึ่งอ�ำนำจมำจำกส่วน
กลำง ชำวบ้ำนเองอย่ำงน้อยที่สุดก็มีควำมรู้สึกพอใจในระดับหนึ่ง

เคล็ดลับอยู่ที่ว่ำมันต้องเอำภำคเอกชนเข้ำมำร่วม
: ดึงภำคเอกชนร่วมจัดระดมทุนช่วยน�้ำท่วม ประธำนหอกำรค้ำ ประธำนสภำอุตสำหกรรมเดินถือกล่องไป
ในตลำดด้วยตนเอง
เมือ่ ครัง้ น�ำ้ ท่วมแถวลุม่ น�ำ้ ภำคกลำง เรำต้องอำศัยกำรสร้ำงให้เขำเห็นว่ำถ้ำเกิดเหตุกำรณ์รนุ แรงในประเทศไทย
เมือ่ ไร ไม่เพียงแต่ผวู้ ำ่ ฯ ทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดนัน้ ทีจ่ ะต้องตืน่ ตัวเป็นพิเศษ และช่วยเหลือแบบเป็นพิเศษแล้ว พลังของผูว้ ำ่ ฯ จังหวัด
อื่น ๆ ที่ยังอยู่ในสภำพที่ช่วยตัวเองได้อันนี้ก็ส�ำคัญ ถ้ำเรำสำมำรถดึงพลังนั้นเข้ำมำเสริมในจังหวัดที่ย�่ำแย่
จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดเล็ก ๆ รำยได้ประชำชำติอนั ดับท้ำย ๆ แต่ผวู้ ำ่ ฯเป็นแกนในกำรระดมให้ชำวนครพนม
เห็นว่ำ เรำรอดไปแล้วนะ แต่ว่ำพี่น้องของเรำสำหัสเลย จะท�ำ
อย่ำงไรดี จึงระดมกันวันเดียวได้เงิน 3.5 ล้ำนบำท แต่เคล็ดลับ
อยู่ที่ว่ำมันต้องเอำภำคเอกชนเข้ำมำร่วม ตั้งแต่กำรจัดระดม
ประธำนหอกำรค้ำเดินถือกล่องไปในตลำดให้เรำเองเลย ประธำน
สภำอุตสำหกรรมถือกล่องที่สอง ตำมไป แต่ว่ำเวลำเรำจะช่วย
ไม่ใช่ว่ำพอได้ 3.5 ล้ำนบำทแล้วใส่ซองไปมอบให้นำยกฯ ตัดขำด
คนอืน่ ทัง้ หมด และก็ยดื อกออกทีวี ถ้ำเป็นอย่ำงนีเ้ มือ่ ไร จะท�ำได้
ครั้งเดียว
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ห่วงยำงเพื่อควำมห่วงใย พลังสำมัคคีช่วยน�้ำท่วม
ดังนัน้ ต้องเริม่ บริหำรตัง้ แต่เงิน 3.5 ล้ำนบำท เรำระดมควำม
คิดเห็นจนได้ขอ้ ยุตริ ว่ มกันว่ำจะช่วยเหลือเขำอย่ำงไร ซึง่ ครำวทีแ่ ล้วใช้ได้
คุม้ ค่ำมำก เรำน�ำมำท�ำเป็นเรือห่วงยำงเพือ่ ควำมห่วงใยเกือบ 2,000 ชุด
โดยใช้ยำงรถยนต์ ยำงรถสิบล้อ เอำกะละมังใส่เข้ำไป แล้วมีไม้พำย
เนื่องจำกน�้ำท่วมในหมู่บ้ำน ชำวบ้ำนออกมำรับของไม่ได้
ที่ส�ำคัญและน่ำชื่นใจที่สุด คือ ควำมร่วมแรงร่วมใจ เรำ
ออกแบบร่วมกัน กำรตัดสินใจมำจำกมติของกลุ่ม แล้วร่วมกันท�ำ
ร้ำนขำยยำงสั่งยำงมำให้ในรำคำถูก ประธำนหอกำรค้ำไปตัดถุงเป้
ข้ำงหลังเพื่อเวลำถือให้ ประธำนสภำอุตสำหกรรมรับเอำไปตัดท่อพีวีซี
เอำไม้เกรียงที่เป็นตัวโบกปูนติดทั้งสองข้ำง ระดมคนงำนของท่ำน
ระดมทำงเทคนิ ค ต่ ำ ง ๆ เข้ ำ มำท� ำ เป็ น ใบพำยที่ ส ำมำรถถอดได้
ภำคเอกชนอีกท่ำนหนึ่งไปซื้อไฟฉำยคำดหัว ในรำคำ 60 บำท ทั้ง ๆ
ที่ควรจะเป็น 200 บำท มันช่วยกันแบบเศรษฐีร้อยล้ำนก็อดตำหลับ
ขับตำนอนมำช่วยกันท�ำ สัปดำห์หนึ่งก็ได้ของมำ packing เอำรถทหำรท�ำเป็นคำรำวำนขนไปมอบให้รัฐบำลส่วนหนึ่ง
ตรงไปทีจ่ งั หวัดอยุธยำ นครปฐม ปทุมธำนีสว่ นหนึง่ กทม. อีกส่วนหนึง่ และมันได้ทงั้ ใจคนทีท่ ำ� และคนทีไ่ ด้รบั ควำมช่วยเหลือ
นครพนมมำอย่ำงนี้เลยเหรอ ถือเป็นโอกำสของกำรระดมควำมรักควำมสำมัคคีของคนในจังหวัด และก็ไม่ใช่แค่นั้น ก็มี
มำตรกำรที่ต่อเนื่องไปด้วย ทหำรเริ่มคิด ทุกคนเข้ำไปมีส่วนร่วม เอำรถเทศบำลมำ ทหำรเองก็ระดมทุกภำคส่วน โดยผู้
ว่ำฯเข้ำไปเสริมเป็นประธำนให้ มีกำรปั้น EM Ball ตั้งเป้ำหมำย 5 แสนลูก ระดมคนทั้งจังหวัดเข้ำมำท�ำ
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ควำมสุขเกิดจำกกำรได้ร่วมพลังกันช่วยเหลือ
: ผู้ว่ำฯ เป็นแกนน�ำในกำรระดม และมอบโอกำสให้ภำคเอกชนเสริมพลัง
อีกสิ่งหนึ่งที่ไปช่วย คือ น�้ำ EM ใช้วิธีเอำรถท้องถิ่นมำแล้วเอำ
น�้ำใส่เข้ำไป โดยทหำรผลิตเชื้อแล้วเติมเข้ำไป หมักอยู่ในนั้น 7 วัน หลัง
จำกนั้นเคลื่อนขบวนมำ 1 จังหวัดช่วย 1 จังหวัด นครพนมช่วยอยุธยำทั้ง
จังหวัด มันก็จัดประชำสัมพันธ์ได้ มันช่วยกันได้จริง ๆ มำเป็นคำรำวำน
ทั้งภำครัฐและเอกชน กว่ำจะเข้ำถึงจังหวัดอยุธยำได้ แต่เรำก็ลุยกันไป
จนถึง ผมเองรถจะตำยตั้งหลำยครั้ง นั่ง ๆ ไป ท�ำไมน�้ำมันท่วมถึงกำงเกง
ถึงเบำะทีน่ งั่ แต่มนั ได้ใจทัง้ เขำและเรำ ไปถึงดอนเมืองรถจีเอ็มซี ประธำน
หอกำรค้ำ ประธำนสภำอุตสำหกรรม นั่งยิ้มกันถ่ำยรูป มันมีควำมสุขใน
กำรได้ ร ่ ว มพลั ง กั น แล้ ว ท้ ำ ยสุ ด ก็ เ อำครั ว จำกนครพนม 60 ชี วิ ต
เอำคำรำวำน เอำเงินที่เหลือใส่เข้ำมำท�ำในครัว เอำพ่อครัวของทหำร
มำท�ำซึ่งควำมสัมพันธ์ต้องดีด้วย ชำวบ้ำนก็มำร่วม ถือเป็นครัวที่อำหำร
อร่อยมำก และของมีคุณภำพ และก็ช่วยได้อยู่ถึงเดือนครึ่ง
เรำท�ำด้วยควำมใส่ใจ ใจเป็นส่วนส�ำคัญยิง่ นอกเหนือจำกวัตถุ
ที่ลงไปช่วยแล้ว ผู้ว่ำฯ เป็นแกนน�ำในกำรระดม และมอบโอกำสให้ภำค
เอกชนในกำรช่วยเหลือคนอื่นอย่ำงมีพลัง ในนำมของ ชำวนครพนม ถือ
เป็นโอกำสสร้ำงพลัง ควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมร่วมแรงร่วมใจกัน
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 กำรระดมควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน
กำรวำงตัวของผู้ว่ำฯ
: เรือ่ งเศรษฐกิจให้ภำคเอกชนเดินน�ำหน้ำ เรือ่ งสังคมกับ
ควำมมั่นคง ให้ผู้ว่ำฯ กับภำครำชกำรเดินหน้ำ
ถ้ำเรำมีควำมรูส้ กึ ว่ำยิง่ เรำสูง มือเรำจะสัมผัสพืน้ ดินห่ำงขึน้
แต่สภำพกำรณ์ในปัจจุบันถ้ำยิ่งต�ำแหน่งสูง เรำต้องมีควำมรู้สึกว่ำเรำ
อยูใ่ นท่ำมกลำงของฝูงชน ไม่ใช่ไปอยูบ่ นหอคอย ยิง่ อยูใ่ นฝูงชนได้มำก
เท่ำไร นั่นคือควำมส�ำเร็จของเรำ ฉะนั้นกำรเข้ำถึงประชำชน กำร
วำงตัวบำงอย่ำง ทัง้ ภำคเอกชนทีเ่ รำจะต้องร่วมมือกัน เรำจะประกำศ
เลยว่ำถ้ำเป็นเรื่องเศรษฐกิจขอให้ภำคเอกชนเดินน�ำหน้ำ ผู้ว่ำฯ กับ
ภำครำชกำรจะเดินอยู่ข้ำง ๆ หรือบำงครั้งขอไปอยู่ด้ำนหลัง อ�ำนวย
ควำมสะดวก แต่ภำคเอกชนต้อง เป็นหลัก ถ้ำเป็นเรื่องสังคมกับควำม
มัน่ คง ขอผูว้ ่ำฯ กับภำครำชกำรเดินหน้ำ แต่ภำคเอกชนกับประชำชนต้องมำอยูเ่ คียงข้ำงหรืออยูข่ ้ำงหลัง เพรำะค�ำว่ำพลัง
ประชำชนส�ำคัญยิ่ง ค�ำนี้ต้องประกำศเลย และมีควำมจริงใจ กำรคบกันแบบพี่แบบน้อง
: ควำมสัมพันธ์ทดี่ กี บั ภำคเอกชนและประชำชนคือพลัง
กำรประชุมของภำคเอกชนถ้ำไม่ตดิ อะไรผูว้ ำ่ ฯ ก็จะไป
ร่วมทุกครัง้ งำนแต่ง งำนบวช ต้องเจำะเข้ำไปในทุกครัง้ ทีม่ โี อกำส
และด้วยควำมจริงใจ ลงไปสัมผัสเขำ ช่วยเหลือเขำ ลงไปร่วมงำน
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ให้ก�ำลังใจ ดึงเขำเข้ำมำมีส่วนร่วม ผลงำนต่ำง ๆ ที่เป็นของส่วนรวม อย่ำยืดอกว่ำ “เรำท�ำ” เป็นอันขำด จะบอกว่ำเป็น
ผลงำนร่วมกัน เรำจะได้พลัง ได้ควำมร่วมมือ
กำรปฏิบัติกับชำวบ้ำนก็เช่นเดียวกัน พอกล่ำวเปิดงำนเสร็จ ก็ไม่ใช่ว่ำขึ้นรถกลับไปเลย กล่ำวเปิดงำนแล้วต้อง
เจำะเข้ำไปตรงกลำงของประชำชน จับไม้จับมือคนเฒ่ำคนแก่ คนป่วย คนเจ็บ ต่ำง ๆ เหล่ำนี้ มันจะได้ควำมรู้สึกที่ดี
มีโอกำสเดินเข้ำไปในหมู่บ้ำนเขำบ้ำง ถ้ำได้พลังนี้มำเป็นฐำนแล้ว เวลำจะไปท�ำอะไรที่ต้องอำศัยพลังต่ำง ๆ มันจะระดม
ไม่ยำก

 กำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ในปี 2558

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเตรียมรับ AEC เป็นล�ำดับแรก
: ก�ำหนดเป็นประเด็นยุทธศำสตร์และดึงภำคเอกชนเข้ำมำร่วม
แต่เดิมคิดว่ำงำนของจังหวัด จะวำง priority ของงำนยุทธศำสตร์ หรือ vision เป็นอันดับหนึ่ง งำน routine
หรือ function เป็นอันดับสองซึง่ ต้องท�ำให้ได้มำตรฐำน แต่ถำ้ เวลำหรือทรัพยำกรจ�ำกัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดต้อง
มำก่อน แต่พอมำถึงตอนนีต้ อ้ งเปลีย่ นแล้ว คือ ต้องวำง priority ไว้วำ่ อันดับสำม คือ function อันดับสอง คือ ยุทธศำสตร์
พัฒนำจังหวัด อันดับหนึง่ คือ กำรเตรียมรับ AEC เพรำะถ้ำไม่เตรียมรับ พอถึงเวลำแล้วโดยเฉพำะภำคเอกชน จะแห้งตำย
โดยไม่รตู้ วั โดยเฉพำะ SME ก็เลยพยำยำมกระตุน้ เรือ่ งนีใ้ นหลำย ๆ เวที ซึง่ โชคดีทวี่ ำ่ ทีน่ ม่ี กี ำรเมืองทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่หลำยท่ำน
เข้ำมำร่วมท�ำให้กลำยเป็นงำนใหญ่ เป็นกระแสซึง่ ปลุกได้เร็ว เรำควรตัง้ เป็นประเด็นยุทธศำสตร์เลยและดึงภำคเอกชน เข้ำ
มำร่วม และใช้องค์กรทีม่ อี ยูแ่ ล้ว คือ กรอ. เป็นตัวขับเคลือ่ น ตัง้ เป็นอนุกรรมกำรหนึง่ ใน กรอ.
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: ยุทธศำสตร์ 3 ร.
ก�ำหนดยุทธศำสตร์ส�ำคัญขับเคลื่อนไว้อยู่ 3 ร. คือ อะไรที่ท�ำ
กับชำวบ้ำน อย่ำให้เป็นวิชำกำรมำกแต่ตอ้ งเป็นกรอบทีใ่ ช้ได้จริง ประกอบ
ด้วย
ร รู้ หมำยควำมว่ำ ต้องปู “ควำมรู้” ให้ได้ โดยแบ่งเป็น
“รูท้ วั่ ไป” กับ “รูเ้ ฉพำะ” ต้องพยำยำมหำกลุม่ เป้ำหมำย หำกลุม่ สินค้ำหรือ
ควำมต้องกำรจำกกลุ่มโดยเฉพำะเน้นภำคเอกชน เป็น area sector ที่ได้
รับผลกระทบโดยตรง และดึงสถำบันรำชภัฎฯ เข้ำมำเป็นแกนกลำง
ร รับ หมำยควำมว่ำ เรำต้องมำเตรียมรับว่ำกลุ่มไหนที่จะได้รับผลกระทบ สินค้ำและบริกำร ประเภทใดที่มัน
จะได้รบั ผลกระทบจำกประเทศในอำเซียนทีเ่ ข้ำมำ เรำจะต้องรับ เพือ่ ให้สนิ ค้ำและบริกำรทีเ่ รำเคยเข้มแข็งอยู่ หรือทีก่ ำ� ลัง
จะเจริญเติบโต มันไม่ล้มฟุบลงไป แต่อำจจะได้ประโยชน์กับตลำดที่มันขยำยใหญ่ขึ้นด้วย
ร รุก หมำยควำมว่ำ เรำต้องไปหำเขำได้ ไปเพื่อให้รู้จักแหล่งทรัพยำกรใหม่ ๆ ทั้งที่เป็นแร่ธำตุ น�้ำมัน กับ
ทรัพยำกรบุคคล แรงงำน แหล่งลงทุนใหม่ ๆ โอกำสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจำกต่ำงประเทศ จะลงทุนหรือไม่ลงทุน เรำก็มีหน้ำ
ที่ต้องพำเขำไป
: ต้องหำเมืองคู่แฝดให้ได้
กำรพยำยำมขับเคลื่อนสู่ประชำคมอำเซียน เคล็ดลับที่ส�ำคัญ
คือ ต้องอย่ำขับเคลื่อนโดยภำครำชกำรแต่เพียงอย่ำงเดียว ต้องระดมทุก
ภำคส่วนทัง้ ภำครัฐ ภำคเอกชน กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ตอ้ งจัด priority โดย
ใช้เวทีชว่ ยกันคิด ของจังหวัดเรำจัดอันดับไว้ 5 ประเทศ คือ หนึง่ จีน ตลำด
ใหญ่ทสี่ ดุ สอง เวียดนำม ศักยภำพสูง สำม กัมพูชำ อยูต่ ดิ กับเรำมำกทีส่ ดุ
สี่ พม่ำ southern corridor เลีย้ วซ้ำยพม่ำ ใกล้กว่ำเวียดนำมเสียอีก อันดับ
ห้ำ ลำว โดยสรุปแล้วใช้ connection ของ southern corridor กับถนน
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กับจีนที่เป็นตลำดใหญ่ เป็นตัวน�ำควำมคิดในเรื่องนี้ สิ่งที่ต้องท�ำก็คือ ต้องหำควำมรู้เกี่ยวกับประเทศเหล่ำนี้ และที่เป็น
รูปธรรม คือ เรำควรจะหำ twin city “เมืองคู่แฝด” จึงตั้งเป้ำไว้ว่ำ จะต้องหำเมืองคู่แฝดให้ได้ใน 5 ประเทศ ภำยในปีหน้ำ
ซึ่งหมำยควำมว่ำ จะต้องพยำยำมลงนำม MOU ตั้งแต่ปีนี้
: เคล็ดลับ คือ ต้องอย่ำขับเคลื่อนโดยภำครำชกำรเพียงภำคเดียว
ในกำรท�ำงำนอย่ำท�ำคนเดียว ให้ดึงภำคเอกชนใน กรอ. เข้ำมำร่วมด้วยทุกครั้ง แล้วอำศัย connection ที่เรำ
เคยมีตอ่ ยอด เช่น เรำพอรู้จกั ฑูตเวียดนำมก็ลุยไปถึงสถำนทูตเลย รุกเข้ำไปเลย ไปขอค�ำแนะน�ำ สิง่ ที่ได้คอื ภำคเอกชนเขำ
จะได้เห็นว่ำไม่ใช่เรื่องยำกที่เรำจะรุกเข้ำไป ไม่ใช่ไปรอรับกำรสั่งกำรจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์
กระทรวงมหำดไทยเพียงอย่ำงเดียว เอำมะม่วงไปให้เขำ ไปจับไม้จับมือ ขอค�ำแนะน�ำจำกท่ำนว่ำ จะไปคบหำเมืองคู่แฝด
ที่เวียดนำม ควรจะเป็นจังหวัดอะไร ท่ำนก็ให้ค�ำแนะน�ำ ท้ำยสุดเรำก็ได้เมืองคู่แฝดซึ่งเป็นเมืองท่ำอยู่ปลำย southern
corridor ของเวียดนำม และเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วย
ในข้อเท็จจริงเรำต้องยอมรับว่ำฐำนข้อมูลเรำไม่ดี ท่ำนทูตรับปำกว่ำจะช่วยเสริม แต่สิ่งที่ได้คือควำมมั่นใจของ
ภำคเอกชน แต่เรำไม่หยุดอยูแ่ ค่นนั้ ยังหำข้อมูลต่อจำกผูร้ ู้ ซึง่ จะเป็นตัวเชือ่ มกับเมืองต่ำง ๆ และได้คำ� แนะน�ำทีด่ ี เช่น เขมร
ควรจะไปพระตะบอง หรือ เสียมรำฐ ซึ่งพระตะบองจะเป็นเรื่องของข้ำว ลำวควรจะเป็นลำวตอนใต้ พม่ำควรจะไปย่ำงกุ้ง
กับเมืองที่อยู่ทำงตอนใต้ พวกนี้มันต้องรุกไป เพื่อให้ได้เป้ำหมำยก่อน
: หลักคิดคือกำรรุกอย่ำงมีเป้ำหมำย
วิธีกำรต่อไปคือว่ำ เรำอยำกจะได้ค�ำแนะน�ำจำกกระทรวง
ต่ำงประเทศ คือ กรม South East Asia กับกรมส่งเสริมกำรส่งออก
ของกระทรวงพำณิชย์ เพรำะเขำเป็นมืออำชีพ ถ้ำเรำหำเมืองคู่แฝด
เรำจะเจำะไปขอค�ำแนะน�ำ ขอข้อมูล แต่โดยสรุปต้องมีควำมพยำยำม
ที่จะเคลื่อน และมีเป้ำหมำย คือ twin city ก่อน ไม่ใช่รุกไปโดยไม่มี
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จุดหมำยปลำยทำง ขณะเดียวกันเรำก็เชื่อมกับเมืองต่ำงๆ ในเรื่องทำง business matching ธรรมดำได้ แต่ต้องหำจุดที่
เป็นเป้ำหมำยไว้ก่อน
สิ่งที่ต้องชัดเจน คือ twin city ว่ำจะเจำะไปเมืองใด ภำยในปีงบประมำณนี้ ถ้ำเป็นไปได้เรำจะเอำแค่สัก
15 คน น�ำโดยผูว้ ำ่ ฯ เคลือ่ นไปเพือ่ ทีจ่ ะไปศึกษำข้อมูลในเชิงลึก ไปปูควำมสัมพันธ์เบือ้ งต้น สร้ำงควำมคุน้ เคย และทำบทำม
เกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนด้วยกำรเอำคำรำวำนสินค้ำไปขำย พยำยำมจะลงนำมใน MOU เป็น twin city และท�ำ business
matching ในปีหน้ำ แต่อุปสรรคติดที่งบประมำณด�ำเนินกำร ซึ่งพยำยำมแก้ไขอยู่
โดยสรุปแล้วถ้ำพูดเรื่อง AEC ในแง่ของบ้ำนนอก ผู้ว่ำฯ จะเป็น Key of Success ที่ส�ำคัญที่สุด แต่อุปสรรค
ทัง้ หลำยถ้ำส่วนกลำงไม่เข้ำมำช่วย ผูว้ ำ่ ฯ ก็เหมือนเข็นครกขึน้ ภูเขำดี ๆ นีเ่ อง เช่น กำรประสำนในส่วนกลำงซึง่ กันและกัน
อย่ำงผูว้ ำ่ ฯ จะไปหำข้อมูลจำกกระทรวงพำณิชย์ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ยังติดระบบรำชกำรต้องใช้เวลำมำก ส่วนภำค
เอกชนที่เรำคบกันแบบลูกทุ่ง ๆ นี่ ง่ำย กว่ำมำก แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องเร่งท�ำ

µ เคล็ดลับส�ำคัญสูงสุดในทุกเรื่องอยู่ที่ผู้ว่ำฯ
ผู้ว่ำฯ ต้องสร้ำงศรัทธำให้เกิดขึ้นกับทุกภำคส่วนในจังหวัด
ถ้ำมีตัวนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่ำงมันก็จะไปได้ ผู้ว่ำฯ ไม่จ�ำเป็นต้องเก่ง
ทุกเรื่อง จะมีคนเก่งมำช่วยผู้ว่ำฯท�ำ แต่ท�ำยังไรถึงจะสร้ำงศรัทธำให้
เข้ำถึงทุกกลุ่ม ให้เขำพูดถึงผู้ว่ำฯ ในเชิงบวกมำกกว่ำเชิงลบ จะบวก
อย่ำงเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้
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นายศานิตย์ นาคสุขศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว1*
 หลักกำรท�ำงำน
ได้มอบนโยบำยให้ส่วนรำชกำรในกำรท�ำงำน คือ หนึ่ง กำรแก้ไขควำมเดือดร้อนของประชำชน สอง ควำม
สำมัคคีปรองดองของคนในจังหวัด ควำมรักเทิดทูนสถำบัน สำม กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์บริเวณชำยแดน ถือเป็นจุด
ส�ำคัญที่ต้องให้ควำมสัมพันธ์กับเพื่อนบ้ำน ต้องให้เกียรติกัน
ทีผ่ ำ่ นมำกำรบูรณำกำรปัญหำต้องมีควำมมุง่ มัน่ แน่วแน่ ผมเป็นผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัด จะประกำศเลยว่ำจะท�ำงำน หนึง่ คือ
จะบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สอง คือ ท�ำงำนต่ำงพระเนตร พระกันต์ สำม คือ จะทะนุบำ� รุงพระพุทธศำสนำ

 โครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่สระแก้ว...มุ่งบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข
จังหวัดเคลื่อนที่ของสระแก้วไม่เหมือนที่อื่น เรำจะก�ำหนดไปออก
พื้นที่ 2 วันต่อเดือน ในวันพฤหัสตอนบ่ำยจะไปเยี่ยมเยียนประชำชน ศึกษำ
พื้นที่ เพรำะบำงหน่วยงำนเขำไม่มีหน้ำที่ที่ต้องท�ำงำนในพื้นที่ โดยอ�ำเภอจะ
เป็นผู้ก�ำหนดจุดให้ หลังจำกนั้นกลับมำท�ำในเรื่องเทิดทูนสถำบันพระมหำ
กษัตริย์ คือ กำรถวำยสัตย์ปฏิญำณ แล้วจึงประชุมประชำคมเพื่อหำรือร่วมกัน
1* ปัจจุบันเกษียณอำยุรำชกำรแล้ว
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ว่ำปัญหำในเขตต�ำบลนั้น ๆ มีอะไร โดยเรำเปรียบเหมือนสำยฝน คือ เรำจะมีเงินผู้ว่ำฯ CEO ไป ผมตั้งไว้ครั้งละ
300,000 บำท พื้นที่เสนอปัญหำมำก็จะได้เงินไปใช้แก้ปัญหำทันทีทันใด ชำวบ้ำนก็ไม่มีควำมรู้สึกว่ำทำงรำชกำร
รับปำกเรื่อยเปื่อย ถือว่ำบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขให้เขำได้ทันทีทันใด วันรุ่งขึ้นเรำจึงให้บริกำรประชำชน ซึ่งทุกส่วนรำชกำร
จะไปอย่ำงพร้อมเพรียงกัน ไม่ว่ำจะเป็นทหำร ต�ำรวจ ภำคเอกชน จะใช้วิธีกำรประชุมให้น้อยที่สุด ไปถึงแจกของ
มอบทุนกำรศึกษำแล้วก็ไปให้บริกำรประชำชนกันเลย

 ใช้กำรสื่อสำรปิดช่องว่ำงระหว่ำงฝ่ำยปกครองกับประชำชน

เป็นเรื่องส�ำคัญที่จะท�ำอย่ำงไรไม่ให้เกิดช่องว่ำงระหว่ำงฝ่ำยปกครอง ผู้ว่ำฯ กับประชำชน คือ จะต้องยอมรับ
ว่ำในอดีตเรำถูกมองว่ำเป็น เจ้ำเมือง ประชำชนไม่กล้ำเข้ำพบ ผมบอกว่ำผู้ว่ำฯไม่ได้เป็นเจ้ำเมือง แต่เป็น พ่อเมือง
ต้องดูแลทุกข์สุขของพี่น้อง ประชำชน ที่ผ่ำนมำประชำชนบอกว่ำเป็นเรือ่ งของรำชกำร ของผูว้ ำ่ ฯ แต่ในควำมเป็นจริงไม่ใช่
ทุกคนต้องเดินไปด้วยกัน มีสว่ นร่วม
: รำยกำรวิทยุ...สำยตรงผู้ว่ำฯ
กำรทีจ่ ะเข้ำถึงประชำชนใช้วธิ กี ำรจัดรำยกำรวิทยุทกุ วันพุธ ชือ่ รำยกำร
“สำยตรงผู้ว่ำฯ” ใช้เวลำประมำณ 1 ชั่วโมง ช่วงเวลำ 06.00-07.00 น. เป็น
รำยกำรที่ฮิตที่สุดที่ประชำชนรอคอย จะใช้วิธีแจ้งข่ำวสำร นโยบำยรัฐบำลให้
ประชนทรำบ แต่ทสี่ ำ� คัญต้องสือ่ ให้ประชำชนเข้ำใจว่ำนโยบำยรัฐบำลออกมำ อย่ำง
นี้ คนจังหวัดเรำได้อะไร มีผลกระทบอย่ำงไร ต้องโยงมำ ให้ได้ สิ่งนี้ส�ำคัญจะไม่พูด
เลื่อนลอย เพรำะไกลตัวเขำไปเหมือนกัน
สิง่ ทีค่ ำดไม่ถงึ ว่ำเขำสนใจ คือ รำยงำนเรือ่ งรำคำสินค้ำ รำคำข้ำว รำคำมันส�ำปะหลัง รำคำหมู เพรำะเป็นเรือ่ งใกล้ตวั
และอีกเรื่องที่เขำชอบ คือ กำรพยำกรณ์อำกำศ ซึ่งผมจะบอกว่ำสระแก้วจะมีฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์ จนชำวบ้ำนบอกเลยว่ำ
พยำกรณ์อำกำศของผู้ว่ำฯ แม่นมำก เรำสำมำรถโฟกัสพื้นที่ให้ได้ อย่ำงกรณีชำวสวนหำกฝนตกมำก รำกต้นไม้ขึ้นรำควร
ท�ำอย่ำงไร ต้องเตรียมตัวอย่ำงไรบ้ำง เป็นต้น
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นอกจำกนั้น เป็นงำนที่จะต้องท�ำต่อไป มีนโยบำยอะไรบ้ำง แล้วสุดท้ำยสัปดำห์ที่ผ่ำนมำเรำท�ำอะไรบ้ำง จะเริ่มต้น
รำยกำรว่ำวิสัยทัศน์มีอย่ำงไร จุดหมำยของเรำที่จะพัฒนำจังหวัดคืออะไร มีค่ำนิยมอย่ำงไร ยึดมั่นควำมดีอะไรต่ำงๆ
ค�ำขวัญเป็นอย่ำงไร ผู้ว่ำฯอยำกให้คนสระแก้วเป็นอย่ำงไร เป็น คนดี ร่าเริง แกร่งกล้า แข็งแรง นโยบำยกำรท่องเที่ยว คือ
555 (5 แหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญของจังหวัด) มำสระแก้วต้องสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 ที่ ชมของดี 5 แห่ง เป็นต้น เป็น
แนวทำงที่จั่วหัวไว้ก่อน แล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้
: ตอบค�ำถำมชิงรำงวัล
ผมจะมีคำ� ถำมแต่ละสัปดำห์ เป็นแรงจูงใจ ทุกคนก็จะจ้องตอบค�ำถำมผูว้ ำ่ ฯ เช่น สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ
มำท�ำอะไรที่สระแก้ว หำกใครทำยถูกภำยในเวลำ จะมีหมวกกันน็อกแจก ทุกคนก็อยำกได้รำงวัลจำกผู้ว่ำฯ เขำภูมิใจ
บำงรอบก็เป็นรอบนักเรียน อย่ำงวันลูกเสือเรำก็บอกว่ำเป็นรอบนักเรียนทุกคนก็จะติดตำมฟัง คอยจ้องจะตอบค�ำถำม
อันนี้ก็จะเป็นกำรเชื่อมโยงประชำชน
: สร้ำงควำมผูกพันกับสถำบันผู้ว่ำฯ
วิธีกำรท�ำงำน จะใช้ทีมงำนหน้ำห้อง แล้วก็แจ้งส่วนรำชกำรให้ส่งข้อมูลมำ
หนึ่ง คือ คอลัมน์ประจ�ำ สอง ถ้ำมีเรื่องใหม่ๆ หรือนโยบำยใหม่ๆ ก็จะชวนเขำออก
ร่วมด้วย อย่ำงกรณีโรคระบำดจะชวนหมอออกรำยกำรกับผูว้ ำ่ ฯ หรือถ้ำมำไม่ได้กส็ ง่ ข้อมูล
มำให้ทีมเลขำฯ ไปจัดข้อมูล แต่ละครั้งจะประมำณ 20 กว่ำเรื่อง แต่พูดได้ประมำณ
10 เรื่อง บำงครั้งใช้วิธีเกริ่นหัวข้อก่อน 20 เรื่อง มีอะไรบ้ำงแตะ ๆ ไว้ แต่ถ้ำพูดไม่หมด
หำกสนใจสอบถำมหน้ำห้องเพิ่มเติมได้ ทุกครั้งจะให้เบอร์โทรศัพท์ผู้ว่ำฯ ไปด้วย มีคน
ทดสอบว่ำผู้ว่ำฯ รับจริงหรือไม่ ปรำกฏว่ำรับจริง บำงทีเขำตกใจ และรู้สึกว่ำผู้ว่ำฯ
ไม่หลอกเขำ เช่น แจ้งเบำะแสยำเสพติด ผมก็ท�ำจริงเอำต�ำรวจไปจับ ท�ำให้ประชำชน
เชื่อมั่นมำกขึ้น ผมรับโทรศัพท์เอง พูดกับเขำแล้วก็ฟังว่ำเขำเดือดร้อนเรื่องอะไรและจัดกำร
ให้ทั้งเรื่องส่วนตัว ส่วนรวม เขำก็จะรู้สึกผูกพันกับสถำบันผู้ว่ำฯ ที่เป็นพ่อเมืองของเขำได้
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 กำรท�ำงำนต้องมียุทธศำสตร์ชัดเจน
เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ กำรท� ำ งำนต้ อ งมี ทิ ศ ทำง มี ยุ ท ธศำสตร์
มีแนวทำงให้ชัดเจน อย่ำงเช่นเรำบอกว่ำเรำจะเป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชำวบ้ำนไม่รู้หรอกว่ำโลจิสติกส์คือ
อะไร เรำก็พยำยำมอธิบำยว่ำโลจิสติกส์ คือ ถนนหนทำง กำรขนส่ง
กำรค้ำขำย เป็นต้น เรำตั้งสโลแกนว่ำ สระแก้ว สะดวก ปลอดภัย
ไม่ไกลอย่ำงทีค่ ดิ เพรำะว่ำเมือ่ ก่อน หนึง่ ไกล สอง ไม่ปลอดภัย เรำจึงต้องสร้ำงตรงนีใ้ ห้ได้ กำรค้ำของเรำก็บอกว่ำชำยแดน
ตลำดโรงเกลือ ซึ่งสร้ำงรำยได้ในปริมำณที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นอันดับหนึ่งมำตลอด นี่คืออนำคตให้เขำเห็น แล้วก็บอกว่ำ
คนสระแก้วได้อะไร ให้เขำคิด

 กำรเตรียมคน...กำรศึกษำ
เรำก็ต้องเตรียมตัวคนของเรำ โดยเฉพำะเรื่องกำรศึกษำ
ผมเคยเจอปัญหำตอนเป็นนำยอ�ำเภอ ก็แก้ไขปัญหำควำมยำกจน คือ
เอำของไปแจก เหมื อ นกั บ เอำปลำไปให้ เ ขำก็ กิ น หมด พอเรำท� ำ
ยุทธศำสตร์เรำถึงรู้ว่ำคนสระแก้วด้อยกำรศึกษำที่สุดในภำคตะวันออก
เมื่อสิบปีที่ผ่ำนมำ แต่ไม่ใช่ว่ำเขำไม่ฉลำดนะ เพรำะว่ำ หนึ่ง เขมรรบกัน
โอกำสไปเรียนหนังสือไม่มี พ่อแม่ไม่ให้ไปเรียนเพรำะอันตรำย สอง คนสระแก้วอพยพมำจำกที่อื่น อย่ำงอ�ำเภอวังน�้ำเย็น
ยุคแรกสร้ำงบ้ำนแปลงเมืองแย่งที่ดินกัน เพรำะฉะนั้นไม่มีโอกำสได้เรียนหนังสือ แต่ ณ วันนี้บ้ำนเมืองเรียบร้อยแล้ว
ต้องเร่งสร้ำงคน พัฒนำคนเพื่อรองรับควำมเจริญของจังหวัด
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: กำรศึกษำสร้ำงสรรค์ ทุกคนต้องช่วยกัน
เรำส่งเสริมกำรท่องเที่ยวสระแก้ว คนข้ำงนอกเอำเงินมำเต็มกระเป๋ำ
แต่เรำไม่มปี ญ
ั ญำเอำเงินมำออกจำกกระเป๋ำ ไม่มขี องทีร่ ะลึกให้เขำ OTOP ก็ไม่มี
ดังนั้น มันอยู่ที่ปัญญำ ผมก�ำลังปลูกฝัง ก็สร้ำงอยู่ สร้ำงค่ำนิยมกำรศึกษำใหม่
จึงสร้ำงสโลแกน กำรศึกษำสร้ำงสรรค์ ทุกคนต้องช่วยกัน ไม่ว่ำกระทรวงศึกษำ
ทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง ข้ำรำชกำรทุกฝ่ำยโดยเฉพำะมหำดไทยต้องช่วย ภำคเอกชน
ก็ตอ้ งช่วยเรือ่ งทุนกำรศึกษำเพรำะว่ำเด็กเรำยำกจน มันก็ยกระดับคนของสระแก้ว
เรำก็ถือว่ำไม่น้อยหน้ำใคร เดี๋ยวนี้มีเด็กสระแก้วในทุกมหำวิทยำลัย ทั้งแพทย์ วิศวะ จำกเดิมที่เรียนในมหำวิทยำลัยละ
ไม่เกิน 1,000 คน ตอนนี้เป็น 3,000-4,000 คน
ในด้ำนกำรศึกษำห้ำมพูดว่ำไม่มีเงินเรียน ทุกคนต้องเรียนหนังสือ ห้ำมพูดเด็ดขำดว่ำไม่มีเงินเรียน หนึ่ง เรำมี
ทุนรัฐบำล สอง ทุนกำชำด หรือภำคเอกชนต่ำงๆ ทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนให้

 วัฒนธรรมกำรท�ำงำนของสระแก้ว
: ต้องสร้ำงควำมเป็นกรมสระแก้ว ผู้ว่ำฯ ต้องไม่ใช่ผู้ว่ำฯของมหำดไทยเท่ำนั้น
กำรท� ำ งำนต้ อ งเน้ น กำรมี ส ่ ว นร่ ว ม กำรจั ด ท� ำ ยุ ท ธศำสตร์ ต ้ อ งให้
ประชำชนมีส่วนร่วม ต้องแก้ปัญหำให้เขำ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สำธำรณสุข สิ่งหนึ่ง
ทีเ่ รำจะท�ำให้ได้ คือ ต้องสร้ำงทีมของเรำ ต้องสร้ำงวัฒนธรรมกำรท�ำงำนของจังหวัด
สระแก้ว คือ หนึ่ง ส่วนรำชกำรต�ำรวจ ทหำรจะต้องไม่แตกแยกกัน ประชำชนก็ไม่
แตกแยกกัน ส่วนรำชกำรหรือส่วนท้องถิ่นจะไม่ถำมเลยว่ำมีเงินหรือไม่ ทุกคนจะ
ช่วยเหลือกันตำมก�ำลัง นี่คือเอกลักษณ์ของจังหวัดสระแก้ว อำจเนื่องมำจำกสมัย
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ก่อนมีสงครำมเขมร มันล�ำบำกด้วยกันเลยต้องรักใคร่กัน เลยหลอมรวม
เป็นวัฒนธรรม ฉะนัน้ เรำต้องสร้ำงควำมเป็นกรมสระแก้ว ผูว้ ำ่ ฯ ต้องไม่ใช่
ผูว้ ำ่ ฯของมหำดไทย ต้องเป็นผูว้ ำ่ ฯ ของทุกกระทรวง กรม อันนีเ้ ป็นสิง่ ส�ำคัญ
งำนเล็กงำนน้อยเรำ ต้องไปร่วมงำนแล้วก็ต้องไปให้ก�ำลังใจเขำ ทุกคนดีใจ
ทุกคนอยำกท�ำงำน ไม่ใช่เหมือนที่เขำว่ำ ไปงานมอบรองฯ เปิดร้านทอง
ผู้ว่าฯ ไปเอง งำนบวชชำวบ้ำนผมก็ไป เขำก็มีควำมผูกพันกับสถำบันเรำ
เรำต้องสละควำมสุขส่วนตัวด้วย
: กำรใช้พระเดชเป็นสิ่งสมมุติ
สิ่งที่ผู้ว่ำฯ ต้องสร้ำงก็ คือ ต้องเป็นแบบอย่ำงให้ข้ำรำชกำร
ทุกกระทรวง กรม ให้รักศรัทธำด้วยใจ อย่ำใช้อ�ำนำจ ตำมที่สมเด็จ
กรมพระยำด�ำรงฯ ได้มีพระรำชด�ำรัสไว้ว่ำคนที่มีอ�ำนำจพระเดชพระคุณ
ตำมต�ำแหน่งหน้ำที่ ถ้ำได้แสดงอ�ำนำจบำตรใหญ่ บำรมียิ่งน้อยลง แต่ถ้ำ
อ่อนน้อมถ่อมตน จะยิ่งมีอ�ำนำจมำกเท่ำนั้น นี่เป็นเรื่องจริง
บำงคนกำรใช้อ�ำนำจพระเดชซึ่งมันก็เป็นสิ่งสมมุติ ไม่ได้รับควำมร่วมมือด้วยใจของเขำ ค�ำสอนของสมเด็จ
กรมพระยำด�ำรงฯ ข้ำรำชกำรมหำดไทยต้องยึดถือไว้ และใช้เป็นกรอบแนวควำมคิดทีน่ ำ� ไปปฏิบตั ริ ำชกำร เพรำะข้ำรำชกำร
มหำดไทยยุคใหม่ไม่ได้ถูกสอนในหลักควำมคิดแบบนี้ เมื่อก่อนเรำถูกสอนว่ำข้ำรำชกำรมหำดไทยต้องท�ำงำนหนักกว่ำ
ข้ำรำชกำรอื่นเป็น 2 เท่ำ ไม่มีสี่โมงครึ่ง ต้องท�ำงำนตลอด 24 ชั่วโมง ทุกข์ของประชำชนมันไม่ใช่แค่สี่โมงครึ่ง
: มองแบบนักปกครอง
ผมสอนหน้ำห้องทีน่ งั่ รถไปกับผมว่ำเวลำนัง่ รถไป ถ้ำเห็นไฟไหม้สองข้ำงทำง ถ้ำเรำเป็นคนอืน่ ก็จะคิดว่ำไฟไหม้
เดี๋ยวมันก็ดับ แต่ถ้ำเรำเป็นฝ่ำยปกครองไม่ใช่ ต้องดูว่ำมันไหม้เพรำะอะไร ต้องแจ้งใคร แล้วผลกระทบจำกที่มันไหม้
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2 ข้ำงทำง ระบบนิเวศน์มันเป็นอย่ำงไร เรำเป็นฝ่ำยปกครองต้องคิดไปอีกชั้นว่ำประชำชนเดือดร้อนแล้ว ถ้ำไหม้เผำฟำง
กันมำกๆ ดินขำดคุณภำพต่ำงๆ เรำจะท�ำอย่ำงไรกับพวกท�ำผิดกฎหมำย อย่ำงนี้เป็นต้น อำจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
เรำต้องมองแบบนั้น ถ้ำเรำไปมองเหมือนคนธรรมดำ ไม่ต้องไปเป็นนักปกครอง

 กำรแก้ปัญหำเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ
: ควำมผูกพันน�ำไปสู่กำรเคลื่อนไหวโดยสงบ
อย่ำงกรณีเสือ้ เหลืองเสือ้ แดง ซึง่ ส่วนใหญ่ไม่มขี ำ่ วของสระแก้วเลย ผมไม่กดี กัน้ ทำงควำมคิด แต่ใช้ควำมผูกพัน
ระหว่ำงผู้ว่ำฯ ที่มีต่อประชำชน ขอร้องว่ำอย่ำท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของจังหวัด เพรำะเรำก�ำลังจะเป็นเมืองเศรษฐกิจ
คนก�ำลังเอำเงินมำให้บ้ำนเรำ ถ้ำท่ำนปิดถนนหรือล้อมศำลำกลำง ใครจะมำบ้ำนเรำ ถ้ำท่ำนจะเคลื่อนไหวผมจะดูแลให้
อย่ำงดี ถ้ำท่ำนจะไปกรุงเทพฯ จะอ�ำนวยควำมสะดวกให้เดินทำงอย่ำงปลอดภัย

 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศเพื่อนบ้ำน

: เกิดเป็นคนชำยแดนต้องมีศักดิ์ศรี
คนชำยแดนมีวถิ ขี องคนชำยแดนอยู่ แล้วผมก็ให้คำ� ขวัญ เกิดเป็นคนชำยแดนต้องมีศกั ดิศ์ รี ห้ำมท�ำ 3 ข้อ หนึง่
ห้ำมค้ำหรือยุง่ เกีย่ วกับยำเสพติดเด็ดขำด สอง ห้ำมค้ำอำวุธสงครำม สำม ห้ำมค้ำแรงงำน เรำจะได้มศี กั ดิศ์ รีของคนชำยแดน
ไปไหนได้อย่ำงทรนง ไม่ใช่จับแรงงำนที่กรุงเทพฯ หันหน้ำมำทำงสระแก้วทุกที หรือจับยำเสพติดหันมำทำงสระแก้วทุกที
ผมพูดอย่ำงนี้เลยนะ ให้เขำเกิดควำมภำคภูมิใจ
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: กำรให้เกียรติกันและกัน
กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ คือ ต้องให้เกียรติเขำ หมำยควำมว่ำผู้ว่ำฯ เขำกับผู้ว่ำฯเรำต้องมี
ควำมใกล้ชิดกัน เรำต้องยอมรับว่ำเมื่อก่อนเขำอำจจะแคลงใจเรำ แต่เรำใช้วิธีกำรเชิญมำประชุมร่วมกัน ยกย่องให้เกียรติเขำ
ไปเยี่ยมเยียนเขำ มีโครงกำรที่จะท�ำงำนร่วมกัน
ควำมใกล้ชิดท�ำให้เกิดควำมเป็นพวก อันนี้ส�ำคัญกำรยกย่อง
ให้เกียรติ พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือ เมื่อควำมแคลงใจหมดไปก็เป็นมิตร
ประชำชนก็เป็นมิตร ทหำรเขำก็ท�ำในส่วนของเขำ พลเรือนก็ท�ำในส่วน
ของเรำ มำท�ำด้วยกันเลยท�ำให้เป็นเนื้อเดียวกัน
: ใช้เวทีประชุมคณะกรรมกำรชำยแดนท้องถิน่ ภำคพลเรือน
เชื่อมควำมสัมพันธ์
ณ วันนี้ผมกับ ผู้ว่ำฯ มีควำมใกล้ชิดกันมำกที่สุด จะเชิญมำ
ร่วมงำนทุกครั้ง เริ่มต้นที่เรำเปิดประชุมคณะกรรมกำรชำยแดนท้องถิ่น
ภำคพลเรือนเป็นจังหวัดแรก ปีละ 2 ครั้ง เรำเป็นเจ้ำภำพ 1 ครั้ง
เขำเป็นเจ้ำภำพ 1 ครั้ง แล้วเชิญทุกส่วนรำชกำรมำก�ำหนดประเด็น
พร้อมกัน แก้ปัญหำร่วมกัน โดยเรำต้องช่วยกันพัฒนำควำมสัมพันธ์
ผูว้ ำ่ ฯ ต่อผูว้ ำ่ ฯ นำยอ�ำเภอต่อนำยอ�ำเภอจัดกิจกรรมพัฒนำควำมสัมพันธ์
ร่วมกัน ให้นำยอ�ำเภอพำก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนไปพัฒนำควำมสัมพันธ์กับเขำ
ส่วนใหญ่เรำเชิญเขำมำเรำก็เป็นเจ้ำภำพ เรำไปหำเขำ เรำก็เป็นเจ้ำภำพ
เป็นธรรมดำเพรำะเรำต้องยอมรับว่ำเขำยังไม่พร้อม
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: ควำมมั่นคงต้องคู่กับเศรษฐกิจ
จุดเด่นของเรำ คือ ฝ่ำยควำมมัน่ คงไม่เป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำ ควำมมัน่ คงต้องควบคูก่ บั เศรษฐกิจ ถ้ำเศรษฐกิจ
ดีควำมมั่นคงตำมมำ พูดง่ำยๆ ถ้ำเอำแต่ควำมมั่นคงไม่ให้เขมรเข้ำมำท�ำงำนในบ้ำนเรำ เขมรจนก็ปล้นบ้ำนเรำก็ไม่มีควำม
มั่นคง ฉะนั้น ต้องผ่อนปรนกัน มำเช้ำเย็นกลับ ให้เขำมำบ้ำนเรำมีกำรจ้ำงงำน เขำมำท�ำวันละ 200 บำท ขำกลับบ้ำนเขำ
ซื้ออำหำรบ้ำนเรำกลับไป 185 บำท ก็ประโยชน์กับเรำทั้งนั้น เขำก็มีเงินใช้มีกับข้ำวกิน ก็ไม่มำปล้นสดมภ์บ้ำนเรำ
ฝ่ำยควำมมั่นคงมองเห็นตรงนี้ก็ไม่ขัดขวำง

 กำรเตรียมควำมพร้อมรองรับประชำคมอำเซียน
: เด็กสระแก้วต้องพูด 4 ภำษำ
เด็กสระแก้วต้องพูด 4 ภำษำ คือ หนึ่ง ภำษำไทย สอง ภำษำอังกฤษ
เน้นที่กำรพูด กำรสื่อสำร สำม ภำษำจีน โรงเรียนท้องถิ่นก็ให้ไปเปิดสอนจีนต่อ
สี่ ภำษำเขมร ผมให้รำ่ งหลักสูตรภำษำเขมร เปิดหลักสูตรให้กบั ข้ำรำชกำรได้เรียน

 สระแก้วเป็นดินแดนแห่งธรรมะปัญญำ
กำรศึกษำสร้ำงสรรค์ จังหวัดแห่งอนำคต
สระแก้วเป็นดินแดนแห่งปฏิบัติธรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว หน้ำศำลำกลำงจังหวัดทั้งพระและฆรำวำสจะมำกันเต็มศำลำกลำงจังหวัด ท�ำมำ 4-5 ปีแล้ว ไม่มีที่อื่นท�ำ
เป็นดินแดนแห่งธรรมะปัญญำ งำนพระผมไปหมดจนกระทั่งเจ้ำอำวำสบอกว่ำเกษียณแล้วมำบวชได้เลย แล้วก็สร้ำง
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พระพุทธรูปประจ�ำจังหวัด พระสร้ำงไม่ส�ำเร็จหรอกต้องผู้ว่ำฯ เพรำะต้องใช้เงิน ผมก็ประกำศเรื่องดินแดนแห่งธรรมะ
ปัญญำ กำรศึกษำสร้ำงสรรค์ จังหวัดแห่งอนำคต เพรำะเรำเป็น Gate Way แล้ว กำรค้ำตั้ง 40,000 ล้ำนบำท เดี๋ยวนี้
สินค้ำของสระแก้ววำงขำยทั่วประเทศแล้ว สินค้ำโรงเกลือ แล้วไปสู่อินโดจีน
ตัวอย่ำงเช่น ปลำน�้ำจืดที่ภำคกลำงกินกันทั้งปลำช่อน ปลำเนื้ออ่อนเป็นปลำเขมรทั้งนั้นเพรำะว่ำปลำไทย
หมดแล้ว มีมลู ค่ำวันละ 20 ล้ำนบำท รวมทัง้ แมลงต่ำง ๆ มีมลู ค่ำวันละ 20 ล้ำนบำท นอกจำกสินค้ำเสือ้ ผ้ำ ผมก็มสี โลแกน
ว่ำ ไม่รวยก็สวยได้ที่โรงเกลือ แล้วเน้นเรื่องกำรไม่ใช้สำรพิษ มีสโลแกน เกษตรอินทรีย์ วิถีสระแก้ว บอกว่ำเมื่อก่อนเรำใช้
สำรเคมีกัน พอไม่ใช้ก็ถือว่ำไม่เป็นโรค ไม่ต้องหำหมอ

 กำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์

เป็นเรื่องส�ำคัญ จะสอนข้ำรำชกำรทุกคนว่ำกำรจัดงำน
ต้ อ งจั ด ให้ ยิ่ ง ใหญ่ สมพระเกี ย รติ ที่ สุ ด แล้ ว วั น หยุ ด รำชกำร
เขำหยุดเพื่อให้มำประกอบพิธีไม่ได้หยุดอยู่บ้ำน หำกท�ำเช่นนั้นแล้ว
จะบอกประชำชนให้จงรักภักดีได้อย่ำงไร เมือ่ หัวหน้ำส่วนรำชกำร
และข้ำรำชกำรยังหยุดอยู่บ้ำน ก็ต้องขอร้องเขำ

 กำรรับเสด็จ...ต้องท�ำด้วยตัวเองพลำดไม่ได้

ถือว่ำเป็นสิง่ ส�ำคัญต้องถวำยงำนให้ดที สี่ ดุ ถ้ำใครจะประสบควำมส�ำเร็จในชีวติ รำชกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ผูว้ ำ่ ฯ
ห้ำมไว้ใจใคร ต้องท�ำด้วยตัวเองพลำดไม่ได้ เพรำะว่ำโอกำสที่จะได้รับเสด็จฯ ในชีวิตถือว่ำเป็นบุญ ไม่ว่ำจะพระองค์ใด
ก็ตำม เกิดมำเป็นคนไทยต้องจงรักภักดี ถ้ำเรำไม่มีพระมหำกษัตริย์เรำคงไม่มีชำติไทย
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นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุร*ี
 หลักกำรในกำรท�ำงำน
กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนกับทุกภำคส่วน
: ต้องเป็นผู้ว่ำฯ ของทุกภำคส่วน ไม่ใช่เฉพำะมหำดไทย
เมื่อสมัยที่มำรับต�ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในปี พ.ศ. 2552 ใช้วิธีกำรประชุมชี้แจงกับทีมงำนตั้งแต่คนใกล้ตัว
ออกไปว่ำ ควำมคำดหวังของผู้ว่ำฯ คืออะไร ผู้ว่ำฯจะเป็นผู้ว่ำฯ ของทุกคน ทุกภำคส่วน ไม่ใช่เฉพำะมหำดไทย หลำยคน
อำจมองว่ำต�ำแหน่งผู้ว่ำฯ ไปยึดกับอ�ำนำจ กำรใช้ดุลยพินิจที่เกินจริง เรำจะต้องให้แนวทำงกำรท�ำงำนที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น
กำรบูรณำกำรกับภำคส่วนต่ำง ๆ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มแรก คือ กลุ่มภำครำชกำร ทั้งส่วนกลำง ภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรีมีส่วนรำชกำรถึงกว่ำ
120 หน่วยงำน จึงต้องสร้ำงควำมเข้ำใจว่ำจะท�ำอย่ำงไรให้ทกุ หน่วยงำนคิดไปทำงเดียวกัน โดยธรรมชำติอำจมีคดิ ต่ำงบ้ำง
แต่ต้องยึดนโยบำยรัฐบำล และระเบียบ กฎหมำย ที่ส�ำคัญที่สุดต้องเป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน
เริ่มจำกต้องบอกกับส่วนรำชกำรในจังหวัดว่ำแม้ผู้ว่ำฯจะเป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงมหำดไทย แต่อธิบดี
ทุกกระทรวง กรม ผู้ตรวจรำชกำร คือ ผู้บังคับบัญชำของผู้ว่ำฯ แปลว่ำท่ำนสั่งผู้ว่ำฯ ได้ทุกกระทรวง กระทรวงมหำดไทย
เป็นเพียงต้นสังกัดในกำรคิดเงินเดือน และฐำนให้ผู้บังคับบัญชำใช้เลื่อนระดับเท่ำนั้น จะต้องให้เกียรติกับทุกหน่วยงำน
เป็นเรื่องของกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น เพื่อให้เกิดมั่นใจว่ำเป็นพวกเดียวกัน ไม่แยกส่วน
*ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย
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กลุ่มที่สอง คือ องค์กรเอกชน ทั้งหอกำรค้ำ สภำอุตสำหกรรม มูลนิธิ เครือข่ำยต่ำงๆ ถือเป็นหุ้นส่วนที่ได้
หรือเสีย ไม่ใช่ลูกน้อง ต้องท�ำควำมเข้ำใจว่ำเรำจะร่วมงำนกันอย่ำงไร
กลุ่มที่สำม คือ กลุ่มของประชำชนทั่วไป ทั้งในส่วนของกำรชี้น�ำหรือปรุงแต่งหรือในเรื่องของธรรมชำติ
ต้องพยำยำมพูดคุย หรือท�ำตัวอย่ำงให้ดู
: กำรกระจำยอ�ำนำจ
กำรกระจำยอ�ำนำจ คือ กำรแบ่งมอบควำมรับผิดชอบหรือกำรมอบอ�ำนำจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงกรณี
กำรจัดซื้อ จัดจ้ำงของผู้ว่ำฯ 50 ล้ำนบำท จะมอบให้รองผู้ว่ำฯ ทั้ง 2 ท่ำน เต็มวงเงินเสมือนเป็นผู้ว่ำฯ คงสงวนไว้เฉพำะ
วิธีพิเศษเท่ำนั้น ส่วนหัวหน้ำส่วนรำชกำรให้มำท�ำควำมเข้ำใจกันว่ำ จะให้ผู้ว่ำฯ มอบอ�ำนำจเรื่องใดบ้ำง ในเรื่องของฐำน
กำรมอบอ�ำนำจนีจ้ ะไม่สงวนหรือหวงไว้ แต่กอ่ นอืน่ ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจว่ำกฎหมำยนัน้ ไม่ได้ให้สทิ ธิเด็ดขำด กฎหมำยหนึง่
อำจไปเกี่ยวข้องกับอีกกฎหมำยหนึ่ง ไม่เช่นนั้น ส่วนรำชกำรจะทะเลำะกันเอง ในส่วนนี้ต้องระวังและจัดหมวดหมู่
หำกสงสัยต้องหำรือกันให้ชัดเจน
: กำรบริหำรตำมข้อเท็จจริงและกำรบริหำรควำมคำดหวัง
กำรบริหำรตำมข้อเท็จจริง คือ หนึ่ง ผู้ว่ำฯ และหน่วยรำชกำรที่เป็นผู้ช่วยต้องแม่นย�ำในระเบียบกฎหมำย
เพรำะเรำไม่ได้ถือกฎหมำยฉบับเดียว กฎหมำยมันต้องทับซ้อนแย้งกันบ้ำง ต้องมำใช้ดุลยพินิจ
กำรบริหำรควำมคำดหวัง เป็นเรือ่ งทีใ่ ช้ทงั้ ศำสตร์และศิลป์ ต้องท�ำจึงจะเข้ำใจ เหมือนกำรว่ำยน�ำ้ ก็ตอ้ งฝึกเอง
ขับรถก็ต้องฝึก เป็นเองไม่ได้ อย่ำงกรณีน�้ำท่วม หรือกรณีวิกฤติอื่นๆ ทุกจุดพร้อมที่จะทะเลำะ พร้อมที่จะมีปัญหำ
เพรำะทุกคนคำดหวังว่ำตัวเองจะได้รับกำรช่วยเหลือชดเชยที่รวดเร็ว และเหมำะสม
สรุป ได้วำ่ กำรบริหำรงำนต้องรักษำดุลยภำพของ 2 สิง่ นีเ้ ป็นเรือ่ งส�ำคัญ โลกนีท้ รัพยำกรมีจำ� กัด ควำมต้องกำร
ไม่สิ้นสุด หนึ่ง ต้องบริหำรตำมควำมเป็นจริงให้ได้ สอง ต้องบริหำรควำมคำดหวังให้ได้

62 งานด้านอ�านวยการของจังหวัด

 มุมมองควำมส�ำเร็จ
ควำมส�ำเร็จในมุมมองแรก คือ อยูท่ วี่ ำ่ เรำได้ทำ� อะไรให้องค์กร หรือประชำชนบ้ำง ควำมส�ำเร็จนีน้ ำ่ จะเป็นเรือ่ ง
ของกำรยอมรับร่วมกัน อีกควำมส�ำเร็จคือในด้ำนชีวิตส่วนตัว ครอบครัว ควำมก้ำวหน้ำ โดยมีปัจจัย 4 อย่ำง ที่ท�ำให้เรำ
ประสบควำมส�ำเร็จ คือ
1) ควำมรู้ ต้องมีควำมรู้ หำกถือว่ำส้มหล่น แล้วคิดว่ำเดี๋ยวก็เก่งเอง ขึ้นได้ไม่นำนเดี๋ยวก็ล่วงลงมำ
2) ควำมสำมำรถ คนมีควำมรูบ้ ำงทีไม่สำมำรถล�ำเลียงควำมรูไ้ ปท�ำงำนได้ เพรำะควำมสำมำรถน่ำจะเป็นเรือ่ ง
ของกำรประยุกต์ควำมรู้ที่มีอยู่ให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท�ำเหมือนกันแต่ท�ำไมคนหนึ่งยอมรับ แต่อีกคนไม่ยอมรับ
3) โอกำส หลำยคนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ แต่ขำดโอกำสแสดง ไม่มีเวทีแสดง มันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วย
อย่ำงเดียว แต่กำรแสวงหำโอกำสเป็นเรื่องที่ท�ำได้
4) ผู้สนับสนุน กำรเป็นผู้สนับสนุน ไม่จ�ำเป็นว่ำต้องเป็นนักวิ่ง ท่ำนไปท�ำงำนคนไม่รู้จักกันท�ำงำนร่วมกันแล้ว
วันหนึ่ง เขำส่งท่ำนไปในต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ชัดเจนว่ำเขำเห็นในควำมสำมำรถของท่ำน
ในภำวะสงครำมหรือภำวะวิกฤติ เรำคงไม่เลือกลูกหลำน แต่ต้องเลือกคนเก่ง ไม่เช่นนั้นคนเลือก จะตำยด้วย
กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผู้บังคับบัญชำ ผมเองผิดบ้ำงถูกบ้ำง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ให้บกพร่อง คือ “กำรอำสำท�ำงำน” อยู่กับ
นำยคนไหนก็จะเสนอท�ำงำน ผิดถูกเสนอแล้วนำย ไม่เลือกไม่รับก็ไม่เป็นไร เอำใหม่ ผมคิดว่ำนี่คือกำร “หำโอกำส” และ
“หำผู้สนับสนุน” หลำยๆ ครั้งนำยก็เห็นว่ำผมเข้ำท่ำ เข้ำทำง ถ้ำใช้แล้วชอบ วันหลังใช้ใหม่ เป็นหลักคิดที่ต่อเนื่องตั้งแต่
เริ่มท�ำงำนมำจนถึงเดี๋ยวนี้
โดยสรุป คนทีเ่ ป็นรำชกำรไม่ตอ้ งแข่งกับใคร แข่งกับตัวเอง ผมเชือ่ ว่ำหลำยคนแพ้ตวั เอง สุขภำพกำยก็แพ้ หรือ
สุขภำพใจ บำงคนตกใจง่ำย ถูกด่ำ ถูกว่ำก็ตกใจ ใจน้อย ต่ำงๆ ล้วนแต่แพ้ตัวเองทั้งสิ้น “ควำมอดทน” เป็นสิ่งส�ำคัญ
โดนอัด โดนด่ำทนได้ ถ้ำภำวะไม่ปกติควำมทนอำจจะเหนือกว่ำควำมเก่ง ท่ำนเก่งทีเดียว ท่ำนก็วิ่งหนีกลับบ้ำน แต่ควำมทน
ท่ำนยืนสู้ ยืนแก้ปัญหำไป ถึงไม่ชนะในเวที แต่ชนะใจคนดู
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 กำรแก้ไขปัญหำน�้ำท่วม
: ควำมส�ำเร็จเกิดจำกกำรบริหำรอำรมณ์ กำรสร้ำงควำม
เชื่อมั่นร่วมกันในภำวะวิกฤติ
น�้ำท่วมใน ปี 2554 ถือว่ำเกินกว่ำควำมควบคุมของจังหวัด
น�้ำท่วมลพบุรีนำนถึง 4 เดือนครึ่ง พื้นที่ประมำณเกือบ 500,000 ไร่
ในพื้นที่ 3 อ�ำเภอทั้งจังหวัด จังหวัดมีพื้นที่อยู่ประมำณ 3,800,000 ไร่
ยุ ท ธศำสตร์ ข องจั ง หวั ด เป็ น เรื่ อ งเกษตร อุ ต สำหกรรมเกษตร
กำรท่องเทีย่ วและพลังงำน โชคดีทผี่ วู้ ำ่ ฯ มีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรป้องกัน
สำธำรณภัยช่วยให้ทำ� งำนได้หลำยมิตหิ ลำยมุมมอง ช่วงน�ำ้ ท่วมมีจำ� นวน
คนที่ อ พยพกว่ ำ 36,000 คน ลองนึ ก ดู ว ่ ำ คนกว่ ำ 36,000 คน
กระจัดกระจำยไปอยู่ใน 135 จุด แค่คนหนึ่งกินข้ำว 1 กล่อง 3 มื้อ
ต้องหำข้ำวกว่ำ 100,000 กล่อง ควำมช่วยเหลือเข้ำไปไม่ได้ ต้องนั่งเรือ
ต้องหย่อนอำหำรจำกเครื่องบินถึง 3 ล�ำ ที่พร้อมจะหย่อนอำหำรและยำ
ก็บริหำรกันอยู่เช่นนี้
ควำมส�ำเร็จจึงอยู่ที่กำรบริหำรอำรมณ์ และกำรสร้ำงควำม
เชื่อมั่นร่วมกันในภำวะวิกฤติ ซึ่งถือเป็นเรื่องส�ำคัญ ผมได้ท�ำให้ทีมงำน
ทัง้ ทหำร ต�ำรวจมีควำมเชือ่ มัน่ โดยใช้วธิ กี ำรประชุมร่วมกัน คนทีม่ ำประชุม
มีตงั้ แต่ยศพลโท ผูบ้ งั คับกำรฯ หัวหน้ำส่วนรำชกำร มำนัง่ ประชุมร่วมกับ
ผู้ว่ำฯ ทุกวันในเวลำ 07.00-09.30 น. ผมจะมำประชุมเองทุกวันไม่เคย
ขำดตลอด 4 เดือน ในแต่ละวันเรำใช้คนท�ำงำนประมำณ 3,000 คน
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: โครงกำรโรงเรียนข้ำงถนน
น�้ำมำแรงและเร็วมำก จุดที่น�้ำท่วมสูงที่สุดถึง 6.20 เมตร กำรเดินทำง
โดยทำงเรือยังอันตรำย คนจ�ำนวนกว่ำ 36,000 คน ไปอยู่ใน 135 จุด ทุกวัน
ต้องมีอำหำร ยำ จุดที่ท่ำนนำยกรัฐมนตรีเดินทำงมำ ผมได้เสนอโครงกำร
“โรงเรียนข้ำงถนน” เนื่องจำกโรงเรียน 104 แห่ง ที่หยุดกำรเรียน กำรสอน
ท�ำให้เด็กกว่ำ 10,000 คน ไม่ได้เรียนหนังสือ อำจมีเด็กจมน�้ำตำยมำกมำย ดังนั้น
เมื่อพ่อแม่อพยพไปอยู่ตรงไหน ไม่ว่ำจะเป็นวัด โรงเรียน เรำจะเอำเต็นท์ไปประกอบแล้วเอำเด็กไปอยู่ด้วย เอำครูหรือ
ทหำรมำสอน ไม่เน้นควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร แต่ต้องกำรให้สอนประสบกำรณ์ชีวิต เจตนำรมณ์ คือ ให้นักเรียนอยู่กับที่
เลี้ยงอำหำรฟรีหมดทั้งครู นักเรียน โดยครูหรือชำวบ้ำนที่มำสอนได้ค่ำตอบแทน 200 บำทต่อวัน นักเรียนอยู่กับที่ได้
30 บำทต่อวัน ทั้งหมดนี่ผมท�ำเรื่องยกเว้นหลักเกณฑ์
: ทูตประจ�ำบ้ำน
ในช่วงน�้ำท่วมมีคนจ�ำนวนมำกที่อพยพไปที่อื่น จึงใช้วิธีน�ำเอำผู้อพยพมำเป็นส่วนหนึ่งของกำรจ้ำงแรงงำน
แต่ใช้ชื่อให้ดูน่ำภำคภูมิใจว่ำ “ทูต” มีหน้ำที่ หนึ่ง ช่วยทุกคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สอง ทุกวัน ต้องส�ำรวจว่ำใครอพยพ
เข้ำ–ออก ใครเจ็บป่วย ฯลฯ เรำใช้คนหลำยร้อยคน แต่ว่ำกระจำยตำมจุดต่ำง ๆ แล้วตอบแทนสินน�้ำใจวันละ 200 บำท
วิธนี ไี้ ด้ผลมำก มิฉะนัน้ คนจ�ำนวนมำกทีเ่ ดือดร้อนจะลุกฮือ นีค่ อื บทเรียนทีเ่ รำใช้ จึงได้สรุปบทเรียนเสนอรัฐบำลว่ำสิง่ ทีเ่ รำ
ควบคุมคนได้ ไม่ใช่กำรใช้ก�ำลัง แต่เป็นเรื่องของกำรสร้ำงอำรมณ์ร่วมกัน กำรบริหำรภำวะอำรมณ์
ตัวอย่ำงเช่น ภำพที่ออกไปช่วงนั้น จะเห็นฟำร์มหมูจมน�้ำ แล้วหมูก็ท�ำตัวเป็นปลำคือลอยน�้ำแล้วยื่นหัว
ขึ้นมำหำยใจ ผมเองก็โดนผู้สื่อข่ำวถำมว่ำดูเหมือนทรมำนสัตว์ ให้หมูว่ำยน�้ำแล้วเงย ผมก็บอกว่ำในขณะที่หมู 2,0003,000 ตัว กับคนอีกกว่ำ 30,000 คน ที่ลอยน�้ำเหมือนหมู ก็พยำยำมชี้แจงว่ำต้องเลือก กำรตัดสินใจในวันนั้นต้อง
เด็ดขำด ต้องเลือก ปรำกฏว่ำในขณะที่นักข่ำวถำม ก็บอกว่ำจริงๆ แล้วยอมรับว่ำหมูตำยหลักร้อย แต่ว่ำจริงๆ แล้ว เรำได้
ช่วยไว้ได้หลำยพันตัว
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: สร้ำงกำรมีส่วนร่วมเน้นกำรท�ำงำนเป็นทีม และสร้ำงกำรรับรู้
ในภำพรวมของกำรจัดกำรอุทกภัย หรือวิกฤตกำรณ์อนื่ ๆ หนึง่ กำรบริหำรงำน ต้องรูจ้ ริงเข้ำใจกฎระเบียบ สอง
ต้องเน้นกำรบูรณำกำรกำรมีส่วนร่วม สำม ควำมโปร่งใส เป็นเรื่องส�ำคัญ ในฐำนะองค์กรรำชกำร รัฐศำสตร์ชัดเจนเหมือน
ปลำทองในอ่ำงแก้วที่คนเห็นรอบด้ำน จะท�ำหรือไม่ท�ำ เขำเห็นรอบหมด ต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ จะเช็คบิล หรือ
จะชม จะด่ำ ต้องพร้อมหมด สิ่งที่จะอธิบำยสิ่งต่ำงๆแทนตัวเรำได้ดีที่สุด คือ กำรให้คนจ�ำนวนมำกเข้ำมำมีส่วนร่วม
เน้นในเรื่องของกำรท�ำงำนเป็นทีม แล้วก็สร้ำงกำรรับรู้มำกๆ
: ลพบุรีเป็นโมเดล
ก่อนน�้ำท่วมผมได้ตัดสินใจสั่งให้ปิดท่อน�้ำทิ้ง ในเมือง ในเขตพื้นที่
3 อ�ำเภอ ตอนนั้นน�้ำยังไม่มำ หลำยคนสงสัย สื่อก็มำถำม ท�ำไมผู้ว่ำฯ ถึงได้
ปิดล้อมเมืองทั้งๆ ที่น�้ำยังไม่มำเลย จึงได้ชี้แจงไปว่ำ ถ้ำรอน�้ำมำจะปิด
ไม่ได้เลย สองระเบียบกระทรวงกำรคลัง ก�ำหนดว่ำหำกจะใช้งบประมำณ
ได้ต้องเกิดภัยพิบัติก่อน ต้องมีกำรประกำศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ถ้ำบอกน�้ำท่วม
แล้วน�้ำไม่ท่วมถือว่ำทุจริต ผมจึงท�ำเรื่องขอยกเว้นหลักเกณฑ์ไปยังรัฐบำล
เรียนท่ำนนำยกฯ ขอยกเว้นหลักเกณฑ์ โดยขอใช้มำตรกำรป้องกันก่อน
เมื่อกระทรวงกำรคลังอนุญำตก็ขุดทับล่องเลย ในพื้นที่หนึ่งตำรำงกิโลเมตร
ในอ�ำเภอเมืองฯ อ�ำเภอท่ำวุ้ง หนึ่งตำรำงกิโลเมตรก็ประมำณ 125 ไร่
ด�ำเนินกำรไปประมำณกว่ำ 30,000 ไร่ ถือเป็นควำมภูมิใจ ในขณะที่น�้ำท่วม
โดยรอบ แต่จุดที่เรำบล็อกไว้ไม่ให้ท่วม ก็ไม่ท่วม เช่น โรงพยำบำล สถำนีอนำมัย
สถำนีต�ำรวจ ธนำคำร เป็นต้น
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: หลักคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ
หลักคิด คือ หนึ่ง น�้ำแล้งจะท�ำอย่ำงไร สอง น�้ำท่วมแน่นอนมำ
เกินไปท�ำอย่ำงไร สำม น�้ำเสีย เพรำะมีโรงงำนอุตสำหกรรมประมำณ 700
กว่ำโรงงำน ถ้ำน�ำ้ เสียจะท�ำอย่ำงไร กำรจัดกำรเรือ่ งน�ำ้ หลักๆ คือ กำรสร้ำง
ที่ให้น�้ำอยู่ หมำยควำมเรำต้องดูทั้งน�้ำท่วม น�้ำแล้ง จึงได้จัดท�ำทะเบียน
แหล่งน�้ำว่ำในจังหวัดมี แหล่งน�้ำดิบต้นทุนจ�ำนวนเท่ำไร ในแต่ละปีฝนตกลงมำ
น�้ำไหลมำจำกภำคเหนือ จัดเก็บได้ในลพบุรีเท่ำไร โดยใช้ทะเบียนของ
กรมทรัพยำกรน�้ำ กรมชลประทำน และของท้องถิ่น วันนี้พบว่ำมีที่เก็บน�้ำดิบได้ 1,250 ล้ำน ลบ.ม. ซึ่งไม่เพียงพอ
จำกพื้นที่จังหวัด 3,800,000 ไร่ เรำท�ำกำรเกษตรถึง 2,500,000 ไร่ แต่อยู่ในเขตชลประทำนเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ของ
พื้นที่เกษตรกรรม ในพื้นที่อ�ำเภอเมืองฯ ท่ำวุ้ง บ้ำนหมี่ นอกจำกนั้นเป็นนอกเขตชลประทำน จึงมำประชุมกันว่ำควรที่จะ
มีแหล่งน�้ำปีละ 2,000 ล้ำน ลบ.ม. คือ ต้องสร้ำงเพิ่มอีก 750 ล้ำน ลบ.ม.
จึงได้เสนอแนวคิดต่อรัฐบำลว่ำจังหวัดต้องกำรป้องกันน�ำ้ ท่วมโดยสร้ำงแก้มลิง เพือ่ เพิม่ ปริมำณพืน้ ทีเ่ ก็บน�ำ้ อีก
750 ล้ำนลบ.ม. วันนี้แหล่งน�้ำใหญ่ที่สุดอยู่ที่เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ ปริมำณน�้ำปกติ 825 ล้ำน ลบ.ม. นอกนั้นอยู่ในห้วย
หนอง คลอง บึง แหล่งน�้ำสำธำรณะ และแหล่งชลประทำนต่ำงๆ จังหวัดลพบุรีจะเพิ่มพื้นที่รับน�้ำ คือ กำรขุดลอกแม่น�้ำ
ป่ำสัก แม่น�้ำลพบุรี คลองบำงขำม กำรขุดแก้มลิงใน 3 พื้นที่ เพื่อสร้ำงที่น�้ำอยู่กับกำรท�ำทำงให้น�้ำไป คือ กำรท�ำระบบ
รับน�้ำที่ลงจำกเขำ ไม่ให้ท่วมตัวเมือง ตั้งฐำนหลำยจุดซึ่งก็เป็นแนวคิดหนึ่ง
: กำรครองใจนักข่ำว
นักข่ำวเป็นคนทีจ่ ดั กำรยำกทีส่ ดุ หลักของกำรเขียนข่ำว คือ ต้องได้ขำ่ วทีไ่ ด้รบั ควำมสนใจ ซึง่ ผูว้ ำ่ ฯไม่มแี นวคิด
ในกำรปิดบังข้อมูล แต่จะท�ำงำนกับสื่อมวลชนกับนักข่ำวก่อนที่เขำจะได้ข่ำว ก็แปลว่ำนักข่ำวจะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล กดดูได้ว่ำวันนี้ผู้ว่ำฯ ไปไหน อย่ำงไร นอกจำกนี้จุดแข็ง คือ อย่ำเลือกค่ำย ไม่มีสื่อมวลชนที่ไหนจะ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเด็ดขำด เพรำะในฐำนะสื่อเขำต้องมีควำมเป็นอิสระ มีควำมคิดเป็นของตัวเอง ส่วนนี้เรำเสมอ
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ตนเสมอปลำย รู้จักสื่อดีที่สุด ไม่ใช่ว่ำรู้จักเพื่อจะให้เขำท�ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง แต่ว่ำถ้ำเขำรู้ว่ำสึกว่ำศำลำกลำงจังหวัดคือที่
ท�ำงำนของสื่อ สื่อเข้ำพบผู้ว่ำฯ ได้ตลอดเวลำ มีมิตรจิตมิตรใจ ให้เกียรติผู้สื่อข่ำว เขำก็จะให้เกียรติเรำ อย่ำงน้อยเขำรู้จัก
เรำในวันที่ไม่มีเรื่อง มีรำว ถ้ำวันหนึ่งมีข่ำวเกิดขึ้นเขำก็จะคิดว่ำนี่ก็บ้ำนเขำเหมือนกัน

 กำรเมือง…สร้ำงดุลแห่งควำมสัมพันธ์...ยึดประชำชนเป็นหลัก

: ผู้ว่ำฯ เป็นผู้ว่ำฯ ของทุกพรรค ทุกคน
กำรเมืองเป็นเรื่องของอ�ำนำจและผลประโยชน์ ถ้ำเรำเข้ำใจตรงนี้ เรำก็มีหน้ำที่สร้ำงดุลแห่งควำมสัมพันธ์
ท�ำอย่ำงไรประโยชน์ของประชำชนจะเกิดขึ้น ท�ำอย่ำงไรอ�ำนำจกำรต่อรองของคนส่วนมำกส่วนรวม นักกำรเมืองแพ้เสียง
ส่วนใหญ่ เพรำะฉะนั้นเรำยึดประชำชนเป็นหลัก ทุกอย่ำงต้องแชร์ ต้องแบ่งปัน ผมขึ้นบนเวทีจะพูดว่ำผมจะเป็นผู้ว่ำฯ
ของทุกพรรค ทุกคน
ต้องยอมรับว่ำในครอบครัว โรงเรียน บ้ำน ก็มีกำรเมือง ฉะนั้น ถ้ำเรำเข้ำใจ อย่ำไปมองว่ำเขำเป็นตัวอันตรำย
อย่ำมองเขำเป็นตัวปัญหำ ปัญหำท่ำนกับปัญหำผู้ว่ำฯ คือปัญหำเดียวกัน ที่นี่มี สส.ทุกพรรค ทุกสีเสื้อ กรณีมี Mob
ผมจะจัดให้เลย ท่ำนอยำกจัดใช่ไหม แต่มีเงื่อนไขต้องแบ่งกันแสดง ต้องสลับสถำนที่ สลับเวลำกัน ช่วงที่มีเสื้อหลำกหลำยสี
คุณไปจัดที่วงเวียน สีแดงก็วงเวียนนี้ สีน�้ำเงินอะไรก็ว่ำไป คือ อย่ำให้มำพร้อมกัน สิ่งนี้เป็นศิลปะที่ผู้ว่ำฯ กับฝ่ำยควำม
มั่นคง ต�ำรวจ ต้องหำรือร่วมกัน ให้เขำได้ผลัดกันแสดง อยำกติดป้ำย ติด
คัทเอำท์ ติดเลย เมื่อแสดงเสร็จ ถ่ำยรูปเสร็จ จบไหม ให้เวลำครึ่งชั่วโมง
เปลี่ยนป้ำยเลย ผู้ว่ำฯ ถอดเอง พรรคอื่นจะได้มำเล่นบ้ำง ทุกคนมีเป้ำหมำย
ถ้ำเขำไม่แสดง เขำอำจไม่ได้รบั กำรยอมรับ เขำก็มนั่ ใจว่ำเรำจะไม่เข้ำข้ำงใคร
ควำมเป็นกลำงแน่นอนว่ำไม่มี แต่ก็จะไม่เอียงจนเกินไป ท่ำนสู้กันเอง ผู้ว่ำฯ
เป็นกรรมกำร ที่นี่แรงมีถึง 3-4 พรรค แล้วก็สุดขั้วหลำยคน แต่ผมขอร้องไว้
อย่ำงหนึ่งว่ำห้ำมเผำ ห้ำมเข้ำไปในศำลำกลำง
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 ผู้ให้...ย่อมเป็นที่รัก
ใช้หลักพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้ำ ซึ่งท่ำนได้พูดไว้นำนแล้ว
หลักกำรก็คืออยู่กันแบบเชื่อมโยงเกื้อหนุน ในควำมเป็นจริงทุกคนต่ำงกัน
ชอบไม่เหมือนกัน ผู้ว่ำ ฯ เป็นตัวแทนของทุกภำคส่วน ต้องเป็นฝ่ำยเดินไป
หำเขำ ให้เกียรติเขำ
เริ่มจำกท�ำอย่ำงไรอย่ำให้หมอ ครู ส่วนรำชกำรมองว่ำเรำเหนือ
กว่ำเขำโดยพฤติกรรม เหนือโดยกฎหมำยเขำยอมรับได้ แต่พฤติกรรมอย่ำ
ข่มขู่ อย่ำรังแก อย่ำลุแก่อ�ำนำจ กำรให้เกียรติ เดินไปเยี่ยม ผมไปหำทุก
หน่วยงำน ไปโดยไม่ต้องนัดหมำยถ้ำเป็นหน่วยพลเรือน แต่ถ้ำเป็นทหำร
ต�ำรวจ เนื่องจำกเขำมีกฎ ระเบียบ ก็จะนัดหมำยล่วงหน้ำ แล้วก็ไปพบปะ
พูดคุย ผมเชื่อหลักค�ำสอนของศำสนำและเอำมำใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
โดยกำรที่ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ไม่ต้องให้ของหรอกให้ใจ คุยกันง่ำย ที่นี่ทุกคน
ชนะกันด้วยศำสตร์นี้

 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรท�ำงำนกับหน่วยทหำร

กำรอยู่ร่วมกัน หนึ่ง กำรให้เกียรติส�ำคัญที่สุด สอง กำรรู้หลัก
นิยมของเขำ ทหำรต้องมีกรอบ กติกำ มีวินัย มำกกว่ำคนทั่วไป หิวไหม
ไม่หิว ร้อนไหม ไม่ร้อน นี่คือทหำร เพรำะฉะนั้นถ้ำเรำเข้ำใจว่ำกติกำ ชีวิต
หน้ำที่เขำ ทหำรเดือดร้อนกว่ำมำก ต้องออกมำช่วยคนน�้ำท่วม 500 กว่ำ
หลังคำเรือน เป็นต้น
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ทีล่ พบุรมี หี น่วยทหำรมำก มีชนั้ ยศพลโทอยูส่ องหน่วยงำน
ผู้บัญชำกำรหน่วยบัญชำกำรพิเศษก็เทียบเท่ำกับแม่ทัพภำคที่ห้ำ
พลตรีอีกสิบหกคน เครื่องบินของกองทัพบก ปืนใหญ่ก็อยู่ที่นี่
กองพลปืน ศูนย์ปนื ใหญ่ ศูนย์กำรบิน พลรบพิเศษ ต่ำงๆ เป็นหน่วย
ที่มีควำมส�ำคัญทั้งสิ้น แต่เรำใช้วิธีผสมผสำนควำมเป็นพวก ถ้ำเรำ
สร้ำงสัมพันธ์กบั ทหำรได้ ต�ำรวจได้ ก็ลองไปท�ำกับครู เกษตร ท�ำกับ
หลำยๆ ศำสตร์ ง่ำยนิดเดียว ผู้ว่ำฯไปพบด้วยตนเอง ขับรถผ่ำนไป
จอดเลี ย บส� ำ นั ก งำน เล็ ก ๆน้ อ ยๆ ผมไม่ ติ ด ยึ ด อยู ่ กั บ งำนใน
ศำลำกลำง เพรำะว่ำมอบรองฯ เต็มอ�ำนำจแล้ว ผูว้ ำ่ ฯ จะเน้นเฉพำะ
เรื่องนโยบำย
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นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

 กำรแก้ไขปัญหำภัยพิบัติในพื้นที่
เหตุกำรณ์ดินโคลนถล่มที่อ�ำเภอลับแล
: ย้ำยคนออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัย
: จัดหำพื้นที่อยู่อำศัยและท�ำกินให้กับผู้เดือดร้อน
เมื่อครั้งเกิดเหตุภัยพิบัติดินโคลนถล่มในพื้นที่อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรำกฏว่ำมีชำวบ้ำนได้รับ
ควำมเดือดร้อนจ�ำนวนมำก พื้นที่ถูกโคลนถล่มรุนแรงควำมสูงนับเป็นเมตร มีคนเสียชีวิต ต้นทุเรียนอำยุหลำยสิบปี
เสียหำย ถูกโคลนกลบทับโคนต้นสูงเป็นเมตร ไม่สำมำรถเอำดินออกได้ ชำวสวนต้องเก็บทุเรียนทั้งสุกและดิบและ
รอวันต้นทุเรียนตำยด้วยควำมรู้สึกที่หดหู่ใจ
หลังเกิดเหตุกำรณ์ใหม่ ๆ ยังไม่มหี น่วยงำนใดเข้ำไปช่วยเหลือ
ในขณะนั้นผมด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักจัดกำรที่ดินของรัฐ
กรมที่ดิน ได้รับค�ำสั่งจำกผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงมหำดไทย
ให้เข้ำไปช่วยเหลือชำวบ้ำนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ได้ทันท่วงที
งำนชิ้นนี้ถือว่ำยำกมำก มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเยอะ แต่เวลำล่วงเลย
มำ 1-2 เดือนแล้วยังไม่ได้รับกำรแก้ไขเท่ำที่ควร จึงต้องเร่งด�ำเนินกำร
ใน 2 ภำรกิจ ได้แก่
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ภำรกิจแรก คือ กำรย้ำยคนออกนอกพื้นที่ บทเรียนอยู่ที่กำรใช้
ชีวติ ของรำษฎรต้องอยูก่ บั แหล่งน�ำ้ แต่จำกสภำพแวดล้อมในปัจจุบนั ต้องเร่ง
อพยพออกจำกพื้นที่ก่อน ไม่เช่นนั้นจะช่วยเขำไม่ได้
ภำรกิจทีส่ อง กำรจัดหำพืน้ ทีอ่ ยูอ่ ำศัยและท�ำกินให้กบั ผูเ้ ดือดร้อน
อย่ำงเร่งด่วน ได้อำศัยประสบกำรณ์กำรท�ำงำนด้ำนกำรจัดสรรทีด่ นิ จำกกรม
ที่ดิน โดยน�ำที่ดินสำธำรณประโยชน์มำจัดสรรแบ่งโซนเพื่อให้ประชำชนที่ได้
รับควำมเดือดร้อนใช้ในกำรประกอบอำชีพ กำรอยูอ่ ำศัย และบริเวณทีร่ ำษฎรใช้ประโยชน์รว่ มกัน กำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว
ใช้เวลำประมำณ 2 เดือนครึ่ง มีกำรวำงผังปรับสภำพดินซึ่งเดิมเป็นป่ำดิบ เพื่อบุกเบิกสร้ำงถนน กำรสร้ำงที่อยู่อำศัย
กำรจัดแปลงทีด่ นิ ท�ำกิน กำรขุดสระน�ำ้ เพือ่ กำรใช้สอยและกำรเกษตรกรรม กำรสร้ำงระบบประปำหมูบ่ ำ้ น รวมทัง้ กำรอพยพ
ผู้ประสบภัยมำอยู่ในพื้นที่ดังกล่ำวโดยมีนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมำท�ำพิธีส่งมอบพื้นที่
กำรท�ำงำนในครั้งนั้นต้องท�ำงำนแบบถวำยชีวิต ลงไปคลุกคลีในพื้นที่ น�้ำมันไม่มีก็ต้องไปขอร้องปั๊มน�้ำมันเพื่อ
มำใช้ก่อน จ่ำยทีหลัง แต่อย่ำงไรก็ตำมต้องยึดระเบียบปฏิบัติของรำชกำรเป็นหลัก ปรำกฏว่ำชำวบ้ำนทีไ่ ด้รบั ควำมเดือดร้อน
ประทับใจมำกกับควำมช่วยเหลือดังกล่ำว มำยืนรับน�ำ้ ตำไหลริน เนื่องจำกชีวิตที่เคยอยู่ดีมีสุข
แล้วติดลบ ได้กลับมำมีสุขอีกครั้ง

หลักคิดในกำรช่วยเหลือพี่น้องประชำชน
: ต้องสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
: เตรียมควำมพร้อมในกำรอพยพ
ประชำชนต้องได้รับกำรดูแลด้วยกำรได้อำศัยอยู่ในพื้นที่ที่เหมำะสม สำมำรถ
ประกอบอำชีพได้ตำมสมควร ส�ำหรับชุมชนทีอ่ ำศัยในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย เช่น เส้นทำงน�ำ้ ไหลผ่ำน
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ต้องเร่งน�ำออกมำจำกบริเวณนัน้ ก่อน โดยก�ำหนดให้เป็นนโยบำยในภำพรวมส�ำหรับนำยอ�ำเภอทุกอ�ำเภอทีต่ อ้ งปฏิบตั กิ ำร
เช่นนี้ด้วย
ในกรณีทปี่ ระชำชนส่วนใหญ่มกั ชอบอยูอ่ ำศัยบริเวณทีม่ แี หล่งน�ำ้ อุดมสมบูรณ์ เช่น พืน้ ทีร่ มิ แม่นำ�้ เวลำน�ำ้ แห้ง
ได้อำศัยน�้ำในแม่น�้ำในกำรท�ำกำรเกษตร เรำต้องให้ควำมรู้กับชำวบ้ำนด้วยว่ำเวลำน�้ำหลำกจะต้องปฏิบัติตัวอย่ำงไร คือ
ต้องเตรียมควำมพร้อมที่จะอพยพออกจำกพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้พ้นจุดอันตรำย และต้องพำเขำไปที่ที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด

 ครม.สัญจรพื้นที่จังหวัดกำญจนบุรี

จังหวัดกำญจนบุรี เป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันตก ที่เคยได้
รับเลือกให้เป็นสถำนที่จัดประชุมครม.สัญจร จุดเด่นของจังหวัด คือ โครงกำร
ท่ำเรือน�ำ้ ลึกทวำยเพือ่ เชือ่ มกับรัฐทวำยของสหภำพเมียนม่ำร์ กำรประชุม ครม.
สัญจรในครั้งนั้นส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งที่จังหวัดกำญจนบุรีตั้งอยู่ในท�ำเลที่
เรียกว่ำ ก้นซอย แต่ข้อดี คือ เป็นซอยทะลุไปต่ำงประเทศได้
กำญจน แปลว่ำ ทอง จึงมองให้เป็นโอกำสทอง ท�ำให้มโี อกำสชีแ้ จง
ต่อที่ประชุม ครม.สัญจร ถึงโครงกำรท่ำเรือน�้ำลึกทวำยว่ำมีประโยชน์ต่อกลุ่มจังหวัดในภูมิภำคนี้เป็นอันมำก

กำรเตรียมควำมพร้อมที่ดีน�ำสู่ควำมส�ำเร็จ
: ข้อมูลต้องแม่น ตรงประเด็น
ก่อนอื่นต้องศึกษำและเตรียมข้อมูลให้ตรงประเด็นกับที่คณะรัฐมนตรีต้องกำรทรำบ ต้องมองภำพให้ออกว่ำ
คณะรัฐมนตรีมำประชุมในพื้นที่นั้น มีวัตถุประสงค์ต้องกำรอะไรและเกิดประโยชน์อะไรแก่จังหวัด ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญมำก
ต้องเตรียมพร้อมเรื่องฐำนข้อมูลของจังหวัดอย่ำงละเอียดและเป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อให้คณะรัฐมนตรีใช้เวลำประชุมเพื่อ
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สรรงบประมำณให้ตรงกับปัญหำในพื้นที่ ผมได้สรุปโครงกำรท่ำเรือน�้ำลึกทวำยให้นำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีฟัง ซึ่ง
ส่วนใหญ่รับทรำบอยู่แล้ว แต่ผู้ว่ำฯ จะเติมเต็มในส่วนของกระทรวงมหำดไทยให้ฟัง และนำยกรัฐมนตรีได้ให้นโยบำยใน
เรื่องดังกล่ำวท�ำให้ผู้ว่ำฯ มีโจทย์ที่จะไปสำนต่อ

สถำนที่พร้อมเพรำะเรำใส่ใจทุกรำยละเอียด
: สถำนที่ต้องสะอำด สมเกียรติ
: เตรียมรถปั่นไฟส�ำรองเคลื่อนที่ รถน�้ำประปำ
รถดับเพลิง รถพยำบำลพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน
กำรจัดสถำนที่ต้อนรับนำยกรัฐมนตรีและคณะเป็นเรื่อง
ส�ำคัญ ต้องสะอำดและสมเกียรติผู้บริหำร จึงเลือกสถำนที่ที่จวนผู้ว่ำ
รำชกำรจั ง หวั ด เนื่ อ งจำกจวนอยู ่ ก ลำงเมื อ ง ใกล้ ศ ำลหลั ก เมื อ ง
อนุสำวรีย์ ร.3 จวนเป็นรูปแบบโบรำณ สร้ำงแต่สมัย ร.3-ร.5 (ไม่ปรำกฏชัดเจน) และจัดสถำนที่ ศำลำ 60 พรรษำ
ซึง่ อยูใ่ กล้กนั เป็นทีใ่ ห้นำยกรัฐมนตรีได้พบปะกับกลุม่ สตรี ผมจะเข้ำไปดูในรำยละเอียด โต๊ะ เก้ำอี้ ห้องน�ำ้ ด้วยตนเอง โดย
จะเน้นเรือ่ งควำมสะอำด ส�ำหรับอำหำรกำรกิน จะน�ำเอำของดีเมืองกำญจนบุรมี ำจัด เช่น ผัดไท น�ำ้ แข็งไส (จัม๊ บะ) เป็นต้น
กำรเตรียมรถปั่นกระแสไฟฟ้ำส�ำรองเคลื่อนที่มำส�ำรองที่จวน 1 คัน จะติดเครื่องทันทีที่นำยกรัฐมนตรีเข้ำมำ
อยูใ่ นบริเวณจวน จนกระทัง่ กลับกรุงเทพมหำนคร กำรท�ำงำน ผูว้ ำ่ ฯ ต้องเป็นเนือ้ เดียวกับกำรไฟฟ้ำฯ ได้ขอสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์จำกกำรไฟฟ้ำจังหวัดรำชบุรีมำเพิ่มเติม นอกจำกนี้รถน�้ำประปำ รถดับเพลิง ต้องเตรียมมำประจ�ำพร้อมท�ำงำน
เมือ่ เกิดเหตุกำรณ์ฉกุ เฉิน รถพยำบำลรวมทัง้ โรงพยำบำลทีม่ แี พทย์ พยำบำลประจ�ำ กำรส�ำรองเลือดกรุป๊ ต่ำงๆ ไว้ให้พร้อม
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งบประมำณไม่พอท�ำอย่ำงไร
: ประสำนแรง ประสำนใจพันธมิตรภำคเอกชนและสถำบันกำรศึกษำ
กำรบริหำรงบประมำณเพื่อรองรับกำรประชุม ครม.สัญจร ซึ่งในข้อเท็จจริงงบตรงนี้จะไม่มี แต่จะใช้วิธีหำ
เครือข่ำยพันธมิตรภำคเอกชนทีอ่ ยูใ่ นจังหวัด เช่น หอหำรค้ำ สภำอุตสำหกรรม ผูป้ ระกอบกำรต่ำงๆ รวมทัง้ สถำบันกำรศึกษำ
ในพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นแหล่งรวมทรัพยำกรต่ำง ๆ กำรบูรณำกำรจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญในกำรท�ำงำน ต้อง “ประสำนแรง ประสำนใจ” อำศัย
ควำมร่วมมือที่ดีระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและประชำชนในพื้นที่

กำรจัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชน
: มีเงื่อนไขว่ำต้องเคำรพกติกำ
ในช่วง 2-3 วันนั้น กลุ่มพลังมวลชนไม่สร้ำงปัญหำให้จังหวัด
ทั้งที่ก่อนหน้ำนั้นมีหลำยกลุ่มต้องกำรยื่นข้อเรียกร้องต่ำงๆ นำนำ จึงใช้
วิธีเปิดโอกำสให้กลุ่มผู้ยื่นข้อเรียกร้องได้พบคณะรัฐมนตรีตำมควำม
ต้องกำร โดยจัดสถำบันรำชภัฎกำญจนบุรีเป็นสถำนที่รับเรื่อง หลังจำก
ชี้แจงกำรจัดระเบียบให้กลุ่มผู้ร้องเรียนฟัง และขอควำมร่วมมือให้ยื่นข้อ
เรียกร้องด้วยควำมสงบ ทุกกลุ่มก็ท�ำตำมเงื่อนไขด้วยดี จึงไม่เกิดปัญหำ
นำยกรัฐมนตรีสำมำรถรับเรื่องจำกทุกกลุ่มได้ด้วยควำมเรียบร้อย
: รู้เขำรู้เรำก่อนเดินเกมส์
ต้องศึกษำกลุ่มมวลชน ว่ำควำมเดือดร้อนของเขำคืออะไร มำจำกควำมเดือดร้อนจริงหรือรวมตัวกันเพื่อกำร
เรียกร้องทำงกำรเมือง เช่น ปัญหำเรือ่ งอ้อยต้องศึกษำข้อมูลก่อน หรือหำว่ำใครคือหัวโจก เรือ่ งรำคำต้องแก้ให้ตรงจุด หรือ
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ถ้ำมีเรื่องกำรเมือง เรำควรจะแก้ที่กำรเมือง โดยจะไม่เป็นพระเอก
ตลอดกำล เช่น ถ้ำกลุ่มมวลชนเทอ้อย เรำก็พร้อมจะตักขึ้นทันทีเพื่อ
ไม่ให้เกิดกำรจรำจรติดขัด โดยหลักกำรจะพูดจำอย่ำงฉันมิตร ทีส่ ำ� คัญ
ต้องรู้ข้อมูลก่อน จึงจะเล่นบทบำทได้ถูกต้อง
: สำมัคคี คือ พลัง
ทีส่ ำ� คัญ คือ ควำมสำมัคคีของหน่วยงำน จะให้สว่ นรำชกำร
เป็นเนื้อเดียวกัน ผู้ว่ำฯกับต�ำรวจ ผู้ว่ำฯ กับทหำร ผู้ว่ำฯ กับตชด.
ผู้ว่ำฯ กับหัวหน้ำส่วนรำชกำรต่ำงๆ ต้องมีควำมสัมพันธ์ อันดีและ
แนบแน่นจนเป็นทีไ่ ว้วำงใจและเขำจะให้ควำมร่วมมือด้วยดีตลอดเวลำ
เมื่อเรำมีฐำนที่มั่นคง คือ นำยอ�ำเภอและก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เรำจะใช้
ฐำนของเรำไปเกำะกลุ่มกับกลุ่มมวลชน เพื่อกำรรู้เขำ รู้เรำ และ
ประเมินสถำนกำรณ์ ท�ำให้สำมำรถควบคุมกลุ่มมวลชนได้
: สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่อบอุ่น ประทับใจกับสื่อมวลชน
สือ่ มวลชนแบ่งเป็นสือ่ ท้องถิน่ และสือ่ ทีม่ ำจำกส่วนกลำง รวมทัง้ สือ่ ต่ำงประเทศด้วย จะย�ำ้ ว่ำต้องทรำบจ�ำนวน
ที่ชัดเจน ต้องเน้นเรื่องกำรต้อนรับที่อบอุ่น ประทับใจ กำรเลี้ยงอำหำรอย่ำงดีไม่ขำดตกบกพร่องและเพียงพอ กำรแจก
ของทีร่ ะลึกต้องดูดี จังหวัดจะอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจองทีพ่ กั ให้ จะเชิญโรงแรมมำขอร้องว่ำให้ชว่ ยกันท�ำตัวเป็นเจ้ำ
บ้ำนที่ดี อย่ำถือโอกำสขึ้นรำคำจะท�ำให้เสียภำพลักษณ์ของจังหวัด
นอกจำกนี้จะจัดเตรียมอุปกรณ์กำรสื่อสำร จัดทีมจำกสถำบันกำรศึกษำในพื้นที่ซึ่งจะมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมดูแล
เรื่องกำรสื่อสำร กำรรับ-ส่งโทรสำร กำรจัดห้องพักสื่อมวลชนเพื่อรอท�ำข่ำว กำรจัดสถำนที่ส�ำหรับแถลงข่ำวเพื่อให้
สื่อมวลชนได้พบกับคณะรัฐมนตรีและนำยกรัฐมนตรี
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 หลักคิดในกำรท�ำงำน
: พี่น้องประชำชน คือ หัวใจส�ำคัญของนักปกครอง
กำรท�ำงำนจะไม่ถือตัวเองว่ำเป็น ผู้ว่ำฯ แต่จะเป็น Director หรือ Conductor งำนจะส�ำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
คนที่อยู่ในวง ต้องให้เกียรติ ให้โอกำสแต่ละภำคส่วน ที่ส�ำคัญคือพี่น้องประชำชนให้ควำมไว้วำงใจ และประชำชนอยู่ดีมีสุข
มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นี่คือ หัวใจส�ำคัญของนักปกครอง
ผู้ว่ำฯ ที่ดี จะต้องได้ใจหรือจะต้องเข้ำไปอยู่ในหัวใจของประชำชนให้ได้ หำกท�ำได้เช่นนั้นแล้วประชำชนก็จะ
ห่วงใยเรำ และดูแลให้ควำมร่วมมือกับเรำเป็นอย่ำงดี ไม่ว่ำประชำชนจะอยู่ ที่ใด ใกล้ไกลแค่ไหนเรำจะต้องท�ำควำมรู้จัก
เขำ เช่น หมู่บ้ำนแห่งหนึ่งตั้งอยู่เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ถือเป็นหมู่บ้ำนที่อยู่ไกลโพ้น ไม่มีกระแสไฟฟ้ำใช้ เพรำะกำรปักเสำ
พำดสำยไม่คุ้มค่ำ ทั้งที่พื้นที่ตั้งอยู่ใกล้เขื่อน มีกำรน�ำน�้ำในเขื่อนไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ำ ซึ่งพวกเขำจะรู้สึกตลอดเวลำว่ำ
ชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่ใต้เขื่อนมีไฟฟ้ำใช้อย่ำงสะดวกสบำย ท�ำไมพวกเขำถึงไม่มีกระแสไฟฟ้ำใช้ ถือเป็นควำมเจ็บปวดของ
ชำวบ้ำนเหล่ำนี้ แม้ว่ำจะอธิบำยอย่ำงไรชำวบ้ำนก็ไม่เข้ำใจ ผมจึงใช้วิธีเข้ำไปให้ถึงตัว โดยออกไปนอนค้ำงคืนในหมู่บ้ำน
ใช้หลักว่ำพื้นที่จะไกลโพ้นแค่ไหน นักปกครองต้องไปให้ถึง ต้องมีข้อมูลพร้อม
หลังจำกทีอ่ อกไปร่วมกินอยูห่ ลับนอนในหมูบ่ ้ำน ได้รบั ทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนของชำวบ้ำน จึงได้มอบหมำย
ให้สำ� นักงำนพลังงำนไปจัดหำแผง Solar cell ทีไ่ ม่ใช้แล้ว ทัง้ จำกจังหวัดรำชบุรี และทีอ่ นื่ ๆ เพือ่ น�ำไปติดตัง้ ท�ำให้ชำวบ้ำน
ได้มีไฟฟ้ำใช้ ชำวบ้ำนเหล่ำนั้นดีใจมำกและนึกถึงผู้ว่ำฯ ตลอดเวลำ และทุกครั้งที่เขำคิดถึงผู้ว่ำฯ จะมำแวะหำผมที่จวน
และเอำปลำในเขื่อนมำให้กิน และจะถำมด้วยควำมรู้สึกผูกพันเสมอว่ำ “ผู้ว่า....จ�าฉันได้ไหม”
: หัวใจกำรท�ำงำน คือ กำรบูรณำกำร ต้องมำจำกจิตใจ ที่มีควำมเอื้ออำทรซึ่งกันและกัน
ภูมิภำคหรือจังหวัด จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพื่อท�ำหน้ำที่เป็น Director กำรท�ำงำนต้อง
มีควำมเป็นเอกภำพ มีควำมเป็นหนึ่งเดียว จึงเห็นว่ำน่ำจะมีกำรน�ำระบบ “ผู้ว่ำ ซีอีโอ” กลับมำใช้อีก
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กำรบริหำรงำนในจังหวัดส่วนรำชกำรต้องมำหำรือกับผู้ว่ำฯ ไม่เช่นนั้นจะพำยเรือคนละทำงทั้งหน่วยงำน
ส่วนกลำง และภูมิภำคที่ตั้งในพื้นที่ ต้องคิดใหม่อย่ำคิดว่ำผู้ว่ำฯ เป็นผู้มีอิทธิพล เรำไม่สำมำรถสั่งให้ทหำร ต�ำรวจซ้ำยหัน-ขวำ
หันได้ แต่ตอ้ งอำศัยควำมสัมพันธ์สว่ นตัวทีด่ เี ป็นส�ำคัญ ท�ำตัวให้เขำรูส้ กึ เกรงใจ จะท�ำให้ได้ทง้ั ควำมส�ำเร็จและควำมผูกพัน
มหำดไทยต้องธ�ำรงควำมเป็นมหำดไทย ปฏิบัติตัวให้เหมำะสมกับคนมหำดไทย อย่ำใช้นโยบำยที่แข็งตัวเกินไป ให้ใช้
นโยบำยยืดหยุ่น สมดุล
ผู้ว่ำฯ ต้องประสำนกำรท�ำงำนในพื้นที่กับต�ำรวจและทหำร
ได้เป็นอย่ำงดี ในกำรจัดกำรกับกลุม่ ผูช้ มุ นุมต่ำง ๆ จะมีขำ้ งหน้ำเป็นต�ำรวจ
ข้ำงหลังเป็นทหำรคอยปกป้องดูแลให้ หัวใจ คือ กำรบูรณำกำรและ
กำรหำข่ำว จะมีกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงกันตลอดเวลำ
ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมของแผนเผชิญเหตุ กำรกู้ภัยพิบัติ
ต่ำงๆ เรำจะอำศัยแค่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส�ำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดไม่เพียงพอ จังหวัดได้อำศัยก�ำลังจำกทหำร
และต�ำรวจเหล่ำนี้ พร้อมทั้งกำรสนับสนุนด้ำนอำวุธยุทโธปกรณ์ เช่น
เฮลิค็อปเตอร์ กำรประสำนไม่ใช่แค่กำรพูดหรือสั่งกำรเป็นทำงกำร
อย่ำงเดียว ต้องมำจำกจิตใจ มีควำมเอื้ออำทรซึ่งกันและกันจึงจะน�ำมำ
ซึ่งควำมส�ำเร็จ
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นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร1

 กำรรักษำควำมปลอดภัยศำลำกลำงจังหวัด
ให้รอดพ้นจำกวิกฤติกำรณ์ทำงกำรเมือง
: ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนและข้ำรำชกำรร่วมกันเฝ้ำระวัง
เมื่อปี 2552 และ 2553 หลังจำกที่เกิดวิกฤติกำรณ์ทำงกำรเมืองที่ถนนสีลม กรุงเทพฯ ปรำกฏว่ำมีค�ำสั่งจำก
หน่วยทหำรให้เข้ำไปช่วยดูแลสถำนทีร่ ำชกำร เพรำะมีกระแสข่ำวออกมำมำกว่ำมีโอกำสทีศ่ ำลำกลำงจังหวัดและทีว่ ำ่ กำร
อ�ำเภอจะถูกเผำ จึงต้องมีกำรเตรียมพร้อม แต่ปรำกฏว่ำจังหวัดพิจติ รไม่มจี งั หวัดทหำรบก และจังหวัดทหำรบกเพชรบูรณ์
ซึ่งดูแลจังหวัดพิจิตรส่งทหำรมำช่วยได้เพียง 12 คน โดยมำประจ�ำอยู่ที่ศำลำกลำงจังหวัด ก�ำลังต�ำรวจของจังหวัดพิจิตรเอง
นอกจำกที่จะต้องเข้ำเวรตำมโรงพักต่ำงๆ แล้ว ก็แบ่งก�ำลังเป็น 3 กองร้อย
และในจ�ำนวนนี้ 2 กองร้อยต้องส่งไปช่วยที่กรุงเทพฯ เหลือเพียง 1 กองร้อย
ก็ให้พักเตรียมที่จะเป็นก�ำลังส�ำรองในเวลำฉุกเฉิน และมำช่วยดูแลควำมสงบ
เรียบร้อยของศำลำกลำงจังหวัด
พอสถำนกำรณ์ปะทะกันรุนแรงทีก่ รุงเทพฯ เมือ่ เดือนเมษำยน ฝ่ำย
ทหำรยุติบทบำท และสั่งถอนก�ำลังกลับที่ตั้งหมด ด้วยเหตุผลว่ำไม่ใช่บทบำท
1

ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว
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ของทหำร จึงต้องน�ำก�ำลังต�ำรวจไปช่วยแทน ซึง่ ก็เป็นต�ำรวจของจังหวัดพิจติ รอีก 1 กองร้อยทีเ่ หลือจำกส่งไปช่วยทีก่ รุงเทพ
ตอนนั้นจังหวัดพิจิตรจึงเหมือนเมืองร้ำง ไม่มีทหำร ไม่มีต�ำรวจ ส่วน อ.ส.ของทั้งจังหวัดมีอยู่เพียง 79 คน กระจำยกันอยู่
อ�ำเภอละ 4 คน ก็หำยไปครึ่งหนึ่งแล้ว ที่เหลือเข้ำเวร รับ-ส่งวิทยุ เข้ำเวรหน้ำศำลำกลำงวันหนึ่ง 5 -6 คน สรุปแล้ว อส.
ของจังหวัดพิจิตรแทบจะมีเพียงหยิบมือเดียว
สถำนกำรณ์ตอนนั้นเรำรู้ว่ำมีกำรสั่งกำรยั่วยุ ให้ไปปิดล้อมศำลำกลำง ให้ไปชุมนุมที่หน้ำศำลำกลำง เผำ
ศำลำกลำง ซึ่งเรำจะแก้ปัญหำอย่ำงไร เรำไม่มีคนเลย แล้วจังหวัดพิจิตรไม่มีรั้วรอบบริเวณศำลำกลำง ผมก็เลยตัดสินใจ
หำรือกับทีมงำนและใช้วิธีแก้ปัญหำ ดังนี้
ประกำรที่หนึ่ง ใช้ก�ำลังก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน โดยสั่งกำรให้เข้ำมำอบรมเรื่องกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยจ�ำนวน
1 วัน อบรมกลำงวันแล้วให้เข้ำเวรในคืนนั้นเลย แล้วจัดเวรยำมโดยให้ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนแต่งเครื่องแบบคำดแขน ร.ป.ภ
สีแดง ปรำกฏว่ำก�ำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ นเขำภำคภูมใิ จมำก เพรำะทีผ่ ำ่ นๆ มำ บทบำทกำรเป็นผูน้ ำ� ของเขำหลังจำกปี พ.ศ. 2537
ทีม่ กี ำรตัง้ ท้องถิน่ เสร็จแล้ว งบประมำณไปลงทีท่ อ้ งถิน่ หมด ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ นแทบจะไม่ได้ทำ� อะไร แต่เมือ่ เกิดสถำนกำรณ์
วิกฤติ จังหวัดให้ควำมส�ำคัญกับเขำ เขำมีบทบำทส�ำคัญในกำรช่วยเหลือจังหวัด
จุดเด่น คือ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนเขำรู้จักลูกบ้ำน รู้ว่ำคนไหนเป็นลูกบ้ำนใคร ฉะนั้น เมื่อก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน มำล็อค
อยู่ที่หน้ำประตูทำงเข้ำ มันได้ผลมำก ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนที่เป็นผู้หญิงไม่ต้องมำ
แต่ให้หุงข้ำวและช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง ส่วนผู้ชำยให้มำเข้ำเวรที่ประตู
ทำงเข้ำ วันละ 8 ชั่วโมง แล้วทุกๆ ชั่วโมงต้องเดินยำม เนื่องจำกศำลำกลำง
ไม่มีรั้ว จะเข้ำมำทำงไหนก็ได้ ซึ่งตอนนั้นได้ข่ำวว่ำจะมีกำรจ้ำงคนมำเผำ
ศำลำกลำง เรำก็จะสอนเขำว่ำวิธีกำรสังเกตดูว่ำรถปกติกับรถที่มีปัญหำ
มันต่ำงกันตรงไหน หรือว่ำรถคันไหนที่ควรให้เข้ำศำลำกลำงจังหวัด รถคันไหน
ไม่ควรให้เข้ำศำลำกลำงจังหวัดซึง่ ปรำกฏว่ำ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ นท�ำงำนได้เข้มแข็งมำก
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ตอนทีเ่ รำเรียกก�ำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ นมำอบรม จะปลูกฝังควำม
เป็น “คนมหำดไทย” “ควำมเป็นผูน้ ำ� ธรรมชำติ” ทีเ่ ขำภำคภูมใิ จและ
บอกเขำว่ำก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนเป็นเสำหลักที่ค�้ำจุนบ้ำนเมืองมำตั้งแต่
สมัยรัชกำลที่ 5 ต่ำงชำติจะมำยึดบ้ำนยึดเมืองอยู่แล้ว ก็ได้ก�ำนัน
ผู ้ ใ หญ่ บ ้ ำ นคอยดู แ ล ฉะนั้ น วั น นี้ ส ถำนกำรณ์ บ ้ ำ นเมื อ งมี ป ั ญ หำ
ท่ำนพร้อมไหม ที่จะเสียสละ แทนที่จะนอนอยู่ที่บ้ำน ท่ำนจะต้อง
มำนั่งเฝ้ำศำลำกลำงจังหวัดให้ยุงกัด ซึ่งปรำกฏว่ำพอถึงเวลำวิกฤติ
เขำยอมเป็นยอมตำยได้ ร่วมเป็นร่วมตำยได้ อยู่เวรกัน ประมำณครึ่งเดือน จนกระทั่งเรำเห็นว่ำมันจบแล้ว ผมจึงสั่งเลิก
ประกำรทีส่ อง ใช้กำ� ลังข้ำรำชกำร โดยกำรประชุมชีแ้ จงหัวหน้ำส่วนรำชกำร ว่ำเมืองเรำตอนนีเ้ หมือนเมืองร้ำง
หำกเปรียบได้ก็เสมือนขงเบ้งที่ไม่มีทหำร ฉะนั้น พวกเรำจะต้องมำช่วยกัน จึงออกค�ำสั่งพิเศษต่ำงหำก แม้กระทั่งผู้หญิง
เช่น หน่วยงำนสังกัดกระทรวงกำรคลัง มีแต่ผู้หญิง เขำมีผู้ชำยเพียง 2 คน ต้องมำเข้ำเวรรักษำควำมปลอดภัยในตอนกลำงคืน
เพรำะเรำเห็นแล้วว่ำจังหวัดอื่นเขำถูกเผำ แล้วคลังจังหวัดอยู่ด้ำนล่ำงจะถูกเผำก่อน แต่ขณะเดียวกันเรำต้องปิดประตู
ศำลำกลำงจังหวัด ทั้ง 5 ด้ำน เหลือเข้ำ-ออกได้เพียง 1 ด้ำน
: กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ตรงไป ตรงมำ และส่งคนที่เขำเกรงใจไปประสำนงำน
ตอนนั้นได้ข่ำวมำว่ำมีกำรจ้ำงคนมำเผำศำลำกลำง ผมจึง
มำนัง่ ประชุมกันว่ำพวกเรำจะประมำทไม่ได้ เขำจะเข้ำมำทำงไหนก็ได้
เพรำะศำลำกลำงจังหวัดพิจิตรไม่มีรั้ว เดินมำทำงไหนก็ได้ เข้ำมำได้
รอบทิศทำง เพียงแต่เรำกั้นประตูไว้เท่ำนั้นเอง กั้นไม่ให้รถเข้ำเพรำะ
มีทำงที่รถเข้ำได้ทำงเดียว แต่ทำงอื่นเดินเข้ำมำได้ แล้วคนต่ำงด้ำว
ที่มำท�ำงำนอยู่ในจังหวัดพิจิตรตั้งหลำยพันคน หำกไปจ้ำงบุคคล
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เหล่ำนี้จะเกิดอะไรขึ้น จึงไม่ควรประมำท คิดว่ำจังหวัดพิจิตรมันอยู่กลำงขวำนทอง มันไม่ได้อยู่ติดชำยแดน มันไม่ใช่
อันตรำยมันเท่ำๆ กัน แต่ผมเชื่อว่ำ หนึ่ง ควำมรักชำติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคนจังหวัดพิจิตรเป็นสังคมชนบท ไม่ใช่สังคม
คนเมือง ควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ยังแน่น ทุกคนยังรู้สึกว่ำเรำคือคนไทย ไม่ว่ำคุณจะเชื้อชำติไหน ศำสนำใด
ก็แล้วแต่ แต่ว่ำควำมเป็นคนไทยยังผูกพันลึกซึ้ง ฉะนั้น แนวโน้มในกำรที่จะมำท�ำร้ำยบ้ำนเมืองของตัวเองมันน้อย
ผมจึงใช้กำรประชุมวิเครำะห์สถำนกำรณ์ด้วยควำมตรงไปตรงมำว่ำโอกำสที่จะเกิดขึ้นใน แง่ร้ำยกี่เปอร์เซ็นต์
ในแง่ดีกี่เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เรำส่งคนไปประสำนกับแกนน�ำในพื้นที่ตลอด เขำก็รับปำก เขำขึ้นรถบัส ขึ้นรถตู้ไป 20 คัน
ไปกรุงเทพฯ แต่ไม่เผำเมืองพิจิตร นี่คือสิ่งที่เรำต้องประสำนไว้ตลอด
กำรวิเครำะห์จึงต้องมองทั้งบวก ทั้งลบแล้ววิเครำะห์สถำนกำรณ์ให้รอบคอบ อย่ำประมำท เพรำะว่ำพอ
เหตุกำรณ์เกิดขึ้นแล้ว อย่ำง 4 จังหวัดที่ถูกเผำ คือ เรำท�ำอะไรไม่ได้แล้ว ถ้ำไฟมันขึ้นไปชั้น 2 ชั้น 3 มันจบแล้ว แก้ไขอะไร
ไม่ได้เลย ดังนั้น ในตอนที่มันไม่เกิด เรำจะต้องวิเครำะห์อย่ำงตรงไปตรงมำ ต้องมีข้อมูล ในขณะเดียวกันก็ต้องส่งคนที่
เขำรัก เขำเกรงใจ เขำถือว่ำเป็นเพื่อนไปประสำนงำน

 กำรแก้ปัญหำน�้ำท่วมจังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ภำคเหนือตอนล่ำง มีพื้นที่ประมำณ
2,800,000 ไร่ มีแม่น�้ำที่ส�ำคัญผ่ำน 3 สำยคือ 1) แม่น�้ำยม ผ่ำนเหนือ
จรดใต้ 124 กิโลเมตร 2) แม่นำ�้ น่ำน ผ่ำนภำคเหนือจรดใต้ 97 กิโลเมตร
3) แม่น�้ำพิจิตรหรือแม่น�้ำน่ำนเดิม และมีคลองส�ำคัญอีก 21 สำย
โดยคลอง 12 สำยมำจำกจังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ เพรำะเป็น
เทือกเขำที่สูงกว่ำ น�้ำก็จะไหลลงแม่น�้ำน่ำน ขณะเดียวกันมีล�ำคลอง
ที่ส�ำคัญมำจำกจังหวัดก�ำแพงเพชร ซึ่งมีพ้ืนที่สูงกว่ ำจังหวัดพิจิตร
40 เมตร น�้ ำ จำกก� ำ แพงเพชรจะไหลมำลงแม่ น�้ ำ ยมอี ก 9 สำย
รวมเป็น 21 สำย
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พืน้ ทีข่ องจังหวัดพิจติ รเป็นพืน้ ทีร่ ำบลุม่ ต�ำ่ ควำมสูง-ต�ำ่ ทีน่ จี่ ะ
ไม่เกิน 1 เส้นคอนทัวร์ (Contour Line)* คือต่ำงกันไม่เกิน 20 เมตร
เปรียบเสมือนเป็นแผ่นดินรำบๆ เวลำน�้ำท่วม มันก็จะท่วมหมดเลย
เพรำะไม่ใช่เนินเขำทีจ่ ะพืน้ ทีส่ งู -ต�ำ่ จังหวัดพิจติ รมีแม่นำ�้ ส�ำคัญอยู่ 3 สำย
มีคลองส�ำคัญ 21 แห่ง มีหนองบึง 407 แห่ง ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน�้ำ
จึงเป็นผืนดินที่เหมำะแก่กำรกสิกรรม จังหวัดพิจิตรจึงเป็นจังหวัด
ที่ ท� ำ กำรเกษตรมำตั้ ง แต่ ส มั ย โบรำณ สร้ ำ งเมื อ งมำตั้ ง แต่ ส มั ย
พุทธศักรำช 1601
ปัญหำเรื่องน�้ำท่วมของจังหวัดพิจิตร มีปัจจัยใหญ่ 3 ประกำร ได้แก่
ประกำรทีห่ นึง่ พืน้ ทีข่ องจังหวัดพิจติ รต�ำ่ กว่ำจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกอยูป่ ระมำณ 15 เมตร น�ำ้ ท่วมสุโขทัย
กับพิษณุโลกเท่ำไร ก็จะท่วมพิจิตรเท่ำนั้น เพรำะพิจิตรอยู่ต�่ำกว่ำมำก
ประกำรทีส่ อง พืน้ ทีจ่ งั หวัดก�ำแพงเพชรสูงกว่ำพิจติ ร 40 เมตร หำกน�ำ้ ท่วมก�ำแพงเพชรเท่ำไร ก็จะท่วมพิจติ รด้วย
ประกำรที่สำม พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ทำงด้ำนตะวันออก มีเทือกเขำค้อ เขำรัง ซึ่งถ้ำหำกน�้ำท่วม ก็ท่วม
พิจิตรเช่นกัน
น�้ำทั้งหมดมำจำก 3 ทิศทำง ในปี พ.ศ.2554 ปรำกฎว่ำน�้ำ
ท่วมแม่น�้ำยมและแม่น�้ำน่ำน ล้นตลิ่ง ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหำคม - 26
พฤศจิกำยน 2554 รวม 115 วัน ฤดูกำลเพำะปลูกข้ำวจะหำยไป
1 ฤดูกำล เงินก็หำยไป 1 ฤดูกำลเช่นเดียวกัน พืน้ ทีจ่ ำกภำพถ่ำยดำวเทียม
ก็ปรำกฏว่ำมันล้นตลิ่ง 980,000 กว่ำไร่ จำก 2,800,000 ไร่
* เส้นชั้นความสูง คือ เส้นจิตนาการของระดับที่คงที่บนพื้นดิน ซึ่งได้จากการลากเส้นคงที่ผ่าน
จุด ต่าง ๆ บนพื้นดินที่มีค่าระดับเท่ากัน เส้นที่ลากโยงเหล่านี้เราเรียกว่า เส้นชั้นความสูง
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ดังนั้น หนึ่งในสำมของจังหวัดพิจิตรจะจมน�้ำหมดเลย น�้ำท่วมของเรำ
ไม่ใช่ท่วมเหมือนของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเขำท่วม 3 วันแล้วลง ลูกใหม่มำก็ท่วมอีก
แล้วก็ลงอีก แต่ของจังหวัดพิจิตรท่วมแล้วไม่ลง สูงที่สุดคือ 2.19 เมตร กว่ำจะลง
ก็ประมำณ 4 เดือน ถนนหนทำงส่วนใหญ่ขำด ท�ำให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมำก
จำกสภำพกำรณ์แบบนี้

กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ
จังหวัดพิจติ รนีจ่ ำกสภำพภูมศิ ำสตร์จะมีปญ
ั หำอยู่ 2 ส่วน คือ 1. น�ำ้ ท่วม
2. น�้ำแล้ง ปีไหนน�้ำมำกเขำก็จะปล่อยน�้ำมำลงจังหวัดพิจิตรหมด จังหวัด
ก�ำแพงเพชรจะมีเขื่อนภูมิพล อยู่ที่จังหวัดตำก เก็บกักได้ 13,000 ล้ำน ลบ.ม.
พอปล่อยน�้ำมำถึงก�ำแพงเพชร ก็จะมีฝำยอยู่ 3 แห่ง ซึ่งก�ำแพงเพชรสูงกว่ำเรำ
40 เมตร พอน�ำ้ มำกก็จะไหลมำลงจังหวัดพิจติ ร แต่ถำ้ ปีไหนน�ำ้ น้อย จังหวัดพิจติ ร
ก็จะแล้งมำก เมือ่ ก่อนนัน้ เขตจังหวัดก�ำแพงเพชรเป็นเขตชลประทำน ส่วนจังหวัด
พิจิตรไม่ใช่ จึงส่งผลให้เกิดปัญหำขัดแย้งกันระหว่ำงคน 2 จังหวัด
: เปลี่ยนน�้ำให้เป็นเงิน
ปัจจุบนั เรำได้แก้ไขปัญหำโดยใช้กำรรวมตัวของกลุม่ จังหวัด คือ จังหวัด
พิจิตร ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธำนีอยู่กลุ่มเดียวกัน เรำวำงแผนร่วมกันใน
วงเงิน 80 ล้ำน แล้วให้จังหวัดก�ำแพงเพชร ยกฝำยที่แม่น�้ำปิง แล้วดันน�้ำมำให้
จังหวัดพิจิตรปีละ 200 ล้ำน ลบ.ม. พอจังหวัดพิจิตรใช้เสร็จแล้วก็จะผ่ำนลงไป
นครสวรรค์ ก่อนจะลงกลับสู่แม่น�้ำเจ้ำพระยำแล้วก็ปล่อยลงทะเลไป
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ปรำกฏว่ำเมื่อก่อนพื้นที่ 5 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอวชิรบำรมี ซึ่งผมเคยเป็นนำยอ�ำเภอโพทะเล เมื่อ 20 ปีที่แล้ว
เขำจะปลูกมันส�ำปะหลังโดยกำรหั่นมันส�ำปะหลังเป็นชิ้นๆ แล้วเสียบดินไว้ ปล่อยให้เป็นไปตำมธรรมชำติ แล้วไปหำงำนท�ำ
ที่กรุงเทพฯ อีก 10 เดือนจึงกลับมำขุดเอำหัวมันส�ำปะหลังไปขำย ท�ำปีละครั้ง แต่ปัจจุบันเมื่อท�ำฝำยเสร็จ ได้น�้ำมำ
200 ล้ำน ลบ.ม. ในช่วงเดือนธันวำคม–เมษำยน ปรำกฏว่ำชำวบ้ำนตกใจมำกเพรำะว่ำไม่เคยเห็นน�้ำช่วงหน้ำแล้ง และ
เดี๋ยวนี้ไร่มันส�ำปะหลังหำยไปแล้ว กลำยไปเป็นพืชผักสวนครัว ที่เคยเป็นพืชผักสวนครัวก็กลำยเป็นไร่ฝรั่ง สวนส้ม ต่ำงๆ
ที่บึงนำรำงมีอยู่หมู่บ้ำนหนึ่งชื่อบ้ำนหนองจิตศรี ปรำกฎว่ำเขำท�ำ
พืชผักสวนครัว ซึง่ แต่ละบ้ำนน�ำผลผลิตทีไ่ ด้มำรวมกันใส่รถหกล้อไปขำยตลำดไท
กรุ ง เทพฯ ผลผลิ ต ในรถหกล้ อ 1 คั น ได้ เ งิ น โดยเฉลี่ ย 230,000 บำท
วันหนึ่งมีรถวิ่งไปส่งประมำณ 6 คัน ณ วันนี้เมื่อหักค่ำใช้จ่ำยแล้ว เกษตรกรมี
รำยได้เดือนหนึ่งประมำณ 37,000 บำท เกือบเท่ำเงินเดือนนำยอ�ำเภอ
ฉะนั้น ณ วันนี้ไม่มีแล้วไร่มันส�ำปะหลัง ที่น่ำดีใจที่สุดคือชำวบ้ำน 4-5 อ�ำเภอ
ซึ่งเรำไปดูเงินในตัวเลขธนำคำรปรำกฏว่ำ 2 ปีที่ผ่ำนมำ มีเงินออมเพิ่มขึ้นกว่ำ
พันล้ำนบำท
จังหวัดพิจิตรเป็นเมืองเกษตรกรรม หน้ำที่ของเรำก็คือกำรหำน�้ำให้เกษตรกร ส่วนเกษตรกร ก็เปลี่ยนจำกน�้ำ
ให้เป็นเงิน นี่คือแนวทำงของจังหวัดที่ท�ำมำ ส่วนกำรบริหำรกำรจัดกำรน�้ำตอนนี้ก็คือ 5 อ�ำเภอด้ำนตะวันตก โดยเฉพำะ
บึงนำรำงกับโพทะเล เมื่อก่อนเคยมีปัญหำกับก�ำแพงเพชรแต่ในตอนนี้ไม่ใช่แล้ว ก�ำแพงเพชรเรียกประชุมเมื่อไรทุกคนก็ไป
ไปเพื่อรับทรำบนโยบำย ซึ่งขณะนี้เหลืออีก 3 อ�ำเภอ ที่เรำพยำยำมจะสร้ำงกลุ่มผู้ใช้น�้ำให้มีควำมเข้มแข็ง แล้วถ้ำจับมือ
กับทำงชลประทำนก�ำแพงเพชรได้ อ�ำเภอบริเวณนี้จะเป็นแผ่นดินทอง
: ฟื้นคืนชีวิตแม่น�้ำพิจิตรด้วยกำรมีส่วนร่วม
แม่น�้ำพิจิตรเก่ำก็คือแม่น�้ำน่ำนเดิมแต่เปลี่ยนเส้นทำงเดินเมื่อ 130 ปีที่แล้ว พอเปลี่ยนเส้นทำงเดิน ปรำกฏว่ำ
เมือ่ ก่อนเวลำสร้ำงบ้ำนเรือนจะต้องอยูต่ ดิ แม่นำ�้ พอแม่นำ�้ ตำยเปลีย่ นเส้นทำงเดินใหม่ ผูค้ นมีขยะมูลฝอยก็เทลงแม่นำ�้ หมด
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แม่น�้ำก็ดูสกปรกโสโครก ดูเป็นแม่น�้ำที่ตำยแล้ว เมื่อประมำณ 7-8 ปี
ที่ผ่ำนมำ เรำก็มีนโยบำยในกำรที่จะฟื้นคืนแม่น�้ำพิจิตรเก่ำ ก็คือจะท�ำ
อย่ำงไรให้แม่น�้ำพิจิตรหวนกลับคืนมำเป็นเหมือนเดิม
เรำใช้วิธีกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เพรำะหำกให้ภำค
รำชกำรเข้ำไปท�ำให้ พอข้ำรำชกำรย้ำยก็ไม่ต่อเนื่อง ไม่ยั่งยืน แต่จะใช้
ควำมร่วมมือ ร่วมใจ ของประชำชนมำเป็นตัวตั้ง โดยกำรตั้งค�ำถำมว่ำ
1. สภาพแม่น�้าพิจิตรในวันนี้เป็นอย่างไร ?
- ทุกคนก็เขียนด่ำกันเละเทะถึงควำมสกปรกของแม่น�้ำ
2. ท่านอยากเห็นแม่น�้าพิจิตรเป็นอย่างไร ?
- ทุกคนต่ำงอยำกให้มีคลองสวยน�้ำใส วิวสวยอะไรต่ำงๆ เหล่ำนี้
3. ถ้าจะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่อยากได้ เราจะต้องท�าอะไรบ้าง ?
- คนหนึ่งก็บอกต้องไม่ทิ้งขยะลงแม่น�้ำ ต้องมีกำรจัดระบบระเบียบต่ำงๆ ซึ่งค�ำตอบก็มีหลำยอย่ำง
4. ใครท�า ?
- ก็อ้ำงกันว่ำเธอท�ำ โรงเรียนท�ำ วัดท�ำ ประมงท�ำ
หลังจำกนั้น จึงมำร่วมกันแยกแยะโครงกำร บำงโครงกำรที่ไม่ต้องใช้เงินก็ให้ท�ำได้เลย บำงโครงกำรใช้เงิน
เล็กน้อย บำงโครงกำรต้องใช้เงินจ�ำนวนมำก ทุกคนต่ำงมำช่วยกันท�ำคนละไม้คนละมือ ภำยใน 2-3 ปี เปลี่ยนไปอย่ำงมำกมำย
หน่วยงำนที่มีเงินก็ไปหำงบประมำณมำขุดลอก ส่วนครูก็อบรมนักเรียนว่ำถังขยะต้องมีกำรแยก อย่ำเทลงน�้ำ อ.บ.ต หรือ
เทศบำลก็ออกข้อบัญญัติ ว่ำห้ำมทิ้งขยะลงคลอง ส่วนวัดก็ท�ำเขตอภัยทำน มีกำรปล่อยกุ้ง ปล่อยปลำ ก�ำจัดผักตบชวำ
ส่วนหน้ำวัดที่เคยมีกำรช็อตปลำ ทุกวันนี้กลับกลำยเป็นกำรขำยอำหำรปลำแทน คนก็มำซื้อ เงินก็อยู่ที่ชำวบ้ำน วัดเกือบ
ทุกวัดที่อยู่บริเวณริมแม่น�้ำเป็นเขตอภัยทำนหมด ปลำที่เคยมีอยู่แล้วและเกือบสูญพันธุ์ก็กลับมำมีใหม่
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สถำบันพระปกเกล้ำฯ ได้มอบรำงวัลแห่งควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริหำร
รำชกำรแบบมีสว่ นร่วม ระดับยอดเยีย่ ม คือ ทีห่ นึง่ ของประเทศ และอีกรำงวัล คือ
รำงวัลแห่งกำรเป็นเลิศกำรบริหำรรำชกำรแบบส่วนร่วมภำคประชำชนเข้มแข็ง
ซึง่ ไม่ใช่รำชกำรดีอย่ำงเดียวประชำชนก็ดดี ว้ ย เรำก็เกิดควำมภูมใิ จเป็นรำงวัลแห่ง
ควำมดี ที่ ทุ ก คนได้มีส่วนร่วมในกำรท�ำ แม่น�้ำ จะคื นกลั บมำมี ชี วิ ตใหม่ ไ ม่ ไ ด้
หำกไม่มีพี่น้องประชำชน ไม่ได้ทำง อ.บ.ต. ไม่ได้ส่วนรำชกำร ไม่ได้อำสำสมัคร
ไม่ได้นักเรียน ก็จะท�ำไม่ส�ำเร็จทุกคนก็มีควำมภำคภูมิใจที่มำร่วมท�ำ
: กำรต่อเชื่อมแม่น�้ำยมกับแม่น�้ำพิจิตร
ตอนนี้ที่ยังขำดอยู่ คือ กำรต่อเชื่อมแม่น�้ำยมกับแม่น�้ำพิจิตร ระยะทำงประมำณ 2 กิโลครึ่ง ถ้ำเกิดมีกำรสร้ำง
ประตูรับน�้ำ 2 ตัว และขุดลอกซึ่งมันมีร่องคลองอยู่แล้ว เมื่อแม่น�้ำน่ำนไหลเข้ำแม่น�้ำพิจิตรได้ แม่น�้ำยมมำ ถ้ำเรำต่อเชื่อม
ตรงนี้ได้ ปีใดแม่น�้ำยมมำกก็ผันมำสู่แม่น�้ำพิจิตร ผันออกแม่น�้ำยมผันไป-มำ ระยะทำงประมำณ 100 กว่ำกิโลเมตร 3 สำย
ก็ 300 กว่ำกิโลเมตร มันเป็นแก้มลิงธรรมชำติอยู่แล้ว ถ้ำเรำสำมำรถขุดลอกให้กว้ำงลึกและมีอำคำรบังคับน�้ำเก็บ
น�้ำผันไป ผันมำได้ จังหวัดพิจิตรจะกลำยเป็นแผ่นดินทอง
: พลิกผืนดินฝั่งตะวันออกของจังหวัดพิจิตร
แม่ น�้ ำ น่ ำ นมี เ ขื่ อ นสิ ริ กิ ติ์ ส ร้ ำ งไว้ ตั้ ง แต่ พ.ศ.2512 เก็ บ กั ก น�้ ำ ได้
9,700,000,000 ลูกบำศก์เมตร ต่อมำเมื่อปี พ.ศ. 2550 -2551 มีกำรสร้ำงเขื่อน
แควน้อยทีจ่ งั หวัดพิษณุโลกเก็บกักน�ำ้ ได้ 939,000,000 ลูกบำศก์เมตร ซึง่ แต่เดิม
เป็นเขตชลประทำน หลังจำกที่มีเขื่อนสิริกิติ์ก็ โครงกำรชลประทำนพลำยชุมพล
อยู ่ ที่ พิ ษ ณุ โ ลกเชื่ อ มต่ อ มำถึ ง พิ จิ ต ร ชลประทำนท่ ำ บั ว จำกพิ จิ ต รต่ อ ไปถึ ง
นครสวรรค์ จังหวัดพิจิตรมีเนื้อที่ 2,800,000 กว่ำไร่ มีเขตชลประทำนกว่ำ 371,000 ไร่ ซึ่งมีไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์
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หลังจำกที่สร้ำงเขื่อนแควน้อยเสร็จเพื่อเก็บน�้ำได้แล้ว จะได้พื้นที่ชลประทำนเพิ่มขึ้นอีกประมำณ 260,000
กว่ำไร่ ซึ่งแบ่งครึ่งระหว่ ำงพิษณุโลกกับพิจิตรจังหวัดละ 130,000 ไร่ ถ้ ำท�ำตรงนี้ได้ก็จะท�ำให้ฝั่งตะวันออกของ
จังหวัดพิจิตร ซึ่งยังคงแห้งแล้งอยู่เป็นพื้นที่ในเขตชลประทำน และท�ำให้ผืนแผ่นดินของจังหวัดพิจิตรอุดมสมบูรณ์
: เปลี่ยนศัตรูให้กลำยเป็นมิตร
คนมหำดไทยต้องไม่ใช่นงั่ ท�ำงำนอยูแ่ ต่ในออฟฟิศ ต้องขยันออก
พืน้ ที่ แล้วมีกำ� นันผูใ้ หญ่บำ้ นเป็นครูของเรำ อ.บ.ต.เป็นครูของเรำ ชำวบ้ำน
คนแก่คนเฒ่ำเขำหลับตำเห็น ที่ผมดีใจและภำคภูมิก็คือ ในเรื่องของกำร
บริหำรจัดกำรน�ำ้ เมือ่ 20 ปีทแี่ ล้วรำษฎรพิจติ รกับก�ำแพงเพชรนีเ่ ป็นศัตรูกนั
เพรำะแย่งน�ำ้ กัน แต่วนั นีเ้ รำเปลีย่ นศัตรูให้กลำยเป็นมิตร ขณะเดียวกันเรำท�ำให้
ผืนแผ่นดินทิศตะวันตก 5 อ�ำเภอเปลี่ยนจำกแผ่นดินที่แห้งแล้ง ปลูกได้แต่
มันส�ำปะหลัง ณ วันนี้กลำยเป็นแผ่นดินทอง ชำวบ้ำนมีเงินมีทอง อยู่เย็น
เป็นสุข สรรพำกร สรรพสำมิต ก็ท�ำงำนง่ำย อัตรำภำษีต่ำง ๆ ที่ก�ำหนดว่ำต้องเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องไปดิ้นรน
พวกผู้จัดกำรธนำคำรนี่เขำก�ำหนดว่ำปีนี้ต้องหำเงินให้ได้ 1,000 ล้ำน ปีหน้ำต้องเพิ่มอีก 3 เปอร์เซ็นต์ ปรำกฏว่ำไม่ต้องดิ้นรน
เงินมันเพิ่มเองอยู่แล้ว ชำวบ้ำนอยู่เย็นเป็นสุข เรำก็มีควำมสุข เรำมีคุณค่ำ มีควำมภูมิใจ นี่เป็นหัวใจของคนมหำดไทย
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คณะผู้จัดท�า
บรรณำธิกำรบริหำร
ที่ปรึกษำโครงกำร
หัวหน้ำกองบรรณำธิกำร
กองบรรณำธิกำร

นำยทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์
นำยสงวน ธีระกุล
นำยอภิชยั ชัยชมภู
นำงวันเพ็ญ ทรงวิวฒ
ั น์
นำยบัญชำ ดวงดีแก้ว
น.ส.สุพตั รำ บุญถึง
นำยสมสิน ไชยวัฒน์
คณะผู้สัมภำษณ์และจัดเก็บข้อมูล นำยสงวน ธีระกุล
นำยบ�ำรุง รื่นบันเทิง
นำงณิรมล เกิดแก้ว
นำงกำญจนำ แจ่มมินทร์
นำงสำวสุพัตรำ แก้วมุกดำ
ผู้ประมวลเรียบเรียงข้อมูล
นำงณิรมล เกิดแก้ว
ผู้ออกแบบตกแต่งภำพ
นำงกำญจนำ แจ่มมินทร์
นำงสำวสุภำพ ป้อมมะลัง
ศิลปกรรม/จัดท�ำรูปเล่ม
นำงสำวอัจนำ เตชะพันธุ์
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