
   วารสารดำารงราชานุภาพ > 27

  ...น�้าท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแล้ง
 พี่ว่าน�้าแห้งให้ฝนแล้งเสียยังดีกว่า... 

 คนรุ่นเก่า ๆ ถ้าเป็นประเภทคอเพลง 

ลูกทุ่ง คงไม่มีใคร ไม่เคยได้ยินเพลง “น�้าท่วม” 
ของนักร้องเสียงดี คุณศรคีรี ศรีประจวบ ที่ร้อง
ขับขานได้ไพเราะจับใจ อีกทั้งเนื้อหา ก็ลึกซ้ึง 

กินใจ คนที่เคยประสบภัยน�้าท่วมจะเข้าใจ และ
ซาบซ้ึงเป็นอย่างด ีแต่ไม่ว่าจะน�า้ท่วมหรือฝนแล้ง 

รูปบ้านม่วงตลอด ต.นาสาร อ�าเภอพระพรหม 
จ.นครศรีธรรมราช ช่วงน�้าท่วม

ก็ล ้วนเป็นภาวะที่ใครก็ไม่ปรารถนาทั้งสิ้น  
ไม่ว่าจะเป็นคนทีอ่ยูท่ีด่อนหรอืทีลุ่ม่ เพราะเวลา
เจอภัยธรรมชาติ ก็ต้องมีความทุกข์ด้วยกัน
ทั้งหมด มิหน�าซ�้าพอน�้าท่วมเสร็จ ก็ต่อด้วย 

ภยัแล้งเลย เรยีกว่าปรบัตัวปรบัใจกนัแทบไม่ทนั
อย ่างเช ่นที่บ ้านม่วงตลอด ต�าบลนาสาร  

รูปคณะท�างานฯ ลงพื้นที่บ้านม่วงตลอด ต.นาสาร 
อ�าเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า 
ผูว่้าราชการจงัหวัดนครศรีธรรมราช
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อ�าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่คณะท�างานของสถาบันด�ารงราชานุภาพ  
เดินทางไปดูสถานที่ภายหลังน�้าท่วมเพียงไม่
นาน กเ็ป็นหมู่บ้านโชคไม่ดีดังว่า คือ ถกูน�้าท่วม
เม่ือปลายปี 2557 พอต้นปี 2558 ก็เจอภัยแล้ง
เข้าเต็ม ๆ แต่แท้ที่จริง คงมีอีกหลายพื้นที่ใน
ประเทศไทยที่ต้องพบกับสภาพเช่นนี้
 เม่ือเกดิภยัธรรมชาติอะไรกต็าม คนทีไ่ด้
รับผลกระทบโดยตรงก็คือ ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่นั้น กรณีบ้านม่วงตลอด ก็เช่นกัน ที่มี 

น�า้หลากไหลเข้าท่วมหมู่บ้านระดับอก ระดับเอว 
ชนิดว่าขนข้าวขนของกันโกลาหล ซ่ึงก็เป็น 

ช่วงเวลาทีผู่ว่้าราชการจังหวดักพ็ึง่เดินทางมารบั
ต�าแหน่งใหม่ได้ไม่นาน แต่ถงึจะมารบัต�าแหน่ง
ใหม่แต่ไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัด มือใหม่ ดังนั้น
พอมารับต�าแหน่งและชาวบ้านประสบภัย 

ด้วยประสบการณ์และ จิตวญิญาณของนกัปกครอง 

ท่านผู ้ว่าราชการจังหวัดได้ลงไปบัญชาการ 

การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมถึงในพื้นที่ด้วยตนเอง 
ท�าให้ชาวบ้านมีขวัญและก�าลังใจที่ดี สามารถ
ผ่านพ้นวิกฤตไปได้แม้จะมีความเสียหายบ้าง 
แต่ก็มีขวัญก�าลังใจที่เห็น “พ่อเมือง” มาดูแล
ช่วยเหลือด้วยตนเอง

รูปนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่บัญชาการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม
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รูปสถานการณ์การระบายน�้าทีบ่ริเวณสถานทีก่่อสร้าง
ห้างสรรพสินค้า โดยเบื้องต้นให้ มีการขุดลอกคลองที ่
เชือ่มต่อกบัคลองท่าเรือ ใหน้�้าไหลออกสู่ทะเลไดร้วดเร็วข้ึน 

ล�าดับเหตุการณ์
 ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธนัวาคม 2557 
ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่บ้านคีรีวง ประมาณ  
200 มิลลิเมตร แต่ระดับน�้าที่ต้นน�้าลดระดับลง 
และน�า้ได้ไหลเข้าสูเ่ขตตัวเมืองนครศรธีรรมราช 
กรมชลประทานจึงได้ติดต้ังเครือ่งสบูน�า้ตามจุด
ต่าง ๆ เพื่อเร่งระบายน�้าออกจากเขตเทศบาล
นครนครศรธีรรมราชพืน้ทีท่ีมี่น�า้ท่วมซ�า้ซาก เช่น
ที่บ้านคีรีวง ประชาชนได้มีความพร้อมในการ 

ขนย้ายข้าวของไปไว้ในทีป่ลอดปลอดภยั ท�าให้
ทรัพย์สินไม่ได้รับความเสียหาย ไม่มีผู้บาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตแต่อย่างใด 
 สถานการณ์น�้าที่สถานีตรวจวัดระดับ 

น�้าคลองท่าดี ที่วัดวังไทร หมู่ที่ 7 ต.ลานสกา  
อ.ก�าโลน ซ่ึงจุดดังกล่าว ถือเป็นสถานีแรกของ
การเฝ้าระวงัระดับน�า้ หากระดับน�า้สงูถงึระดับที่  
35 เมตร เหนือระดับน�้ าทะเลปานกลาง  
เจ้าหน้าที่จะรายงานไปยังพื้นที่ด้านล่างทันที  
ซ่ึงเวลาในการเตรยีมตัวเพือ่แจ้งเตือนประชาชน
ให้ขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง หรือ
อพยพ ก ่อนที่มวลน�้ าจะไหล 

ถึ ง ตั ว เ มืองนครศรี ธ ร รมราช
ประมาณ 10 ช่ัวโมง
 สถานการณ์น�้าที่บริเวณ
สะพานข้ามคลองนาป่า ต.ไชยมนตรี 
อ.เมือง ซ่ึงเป็นสถานีวัดระดับน�้า
ก ่ อ น ที่ ไ ห ล เ ข ้ า สู ่ ตั ว เ มื อ ง
นครศรีธรรมราช ระดับน�้าต�่ากว่า
ระดับวิกฤติเล็กน้อย จุดดังกล่าว
สภาพล�าคลองแคบระบายน�้าได้ช้าท�าให้น�้า 

ไหลบ่าเข้าท่วมในบริเวณใกล้เคียง 

 สถานการณ์น�้าที่บริเวณบ้านมะม่วง
ตลอด ต.นาสาร อ.พระพรหม ซ่ึงพื้นที่ดังกล่าว
เป็นพื้นที่ รับน�้าจากคลองท่าดี มีน�้าท่วมขัง 

บางจุดสูงประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร 
ประชาชนได้รับความเดือดร ้อนประมาณ  
500 หลังคาเรือน โดยผู ้ว ่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้อ�าเภอและทาง
เทศบาลต�าบลนาสาร เร ่งขุดลอกล�าคลอง  
ล อ ก ผั ก ต บ ช ว า แ ล ะ สิ่ ง กี ด ข ว า ง ท า ง น�้ า  
เพื่อระบายน�้าได้สะดวก พร้อมทั้งให้อ�าเภอ 

เร่งรายงานความเสียหายให้จังหวัดเพื่อจะได้
ประกาศเป็นพืน้ทีป่ระสบภยัพบัิติเพือ่ช่วยเหลอื
ประชาชน ต่อไป
 ก า ร สู บ น�้ า จ า ก เ ข ต เ ท ศ บ า ล น ค ร
นครศรีธรรมราช ของส�านักชลประทานที่ 15 
บริเวณสี่แยกตลาดคูขวาง โดยจุดดังกล่าว 

ได้ติดต้ังเครื่องสูบน�้าขนาด 12 นิ้ว จ�านวน  
2 เครือ่ง ขณะนัน้กรมชลประทานได้ติดต้ังเครือ่ง
สูบน�้าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแล้ว 
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จ�านวน 10 เครื่อง นอกจากนี้ได้ขอสนับสนุน
เครื่องสูบน�้าเคลื่อนที่หรือเครื่องพญานาค  
จากกรมชลประทานอีก 5 เครื่อง
 จากเหตุการณ์น�้าท่วมดังกล่าว มีพื้นที่
ประสบภัยทั้งหมดถึง 12 อ�าเภอ จากทั้งหมด  
23 อ�าเภอ ประชาชนได ้รับผลกระทบถึง 

แปดหม่ืนกว่าคน มีประชาชนเสียชีวิต 1 ราย 

วิธกีาร มาตรการ แนวทางการแก้ไขปัญหา
 1. การก่อสร้างคันกั้นน�้า เพื่อป้องกัน
น�้าท่วม ซ่ึงเป็นวิธีการด้ังเดิมแต่โบราณ โดย 

การก่อสร้างคันดินกั้นน�้าขนาดที่เหมาะสม
ขนานไปตามล�าน�า้ห่างจากขอบตลิง่พอสมควร 
เพื่อป้องกันมิให้น�้า
ล้นตลิ่งไปท่วมใน
พื้นที่ต่าง ๆ ด้านใน 

 2. การก่อสร้างทางผันน�้า เพื่อผันน�้า
ทัง้หมดหรอืบางส่วนทีล้่นตลิง่ท่วมท้นให้ออกไป 
โดยการก่อสร ้างทางผันน�้า หรือขุดคลอง 

สายใหม่เช่ือมต่อกับล�าน�้าที่มีปัญหาน�้าท่วม 
โดยให้น�า้ไหลไปตามทางผนัน�า้ทีข่ดุขึน้ใหม่ไปลง
ล�าน�า้สายอ่ืน หรือระบายออกสูท่ะเลตามความ
เหมาะสม 	 3.	การปรับปรุงและตกแต่งสภาพ
ล�าน�้า เพื่อให้น�้าที่ท่วมทะลัก สามารถไหลไป
ตามล�าน�้าได้สะดวกหรือช่วยให้กระแสน�้าไหล
เร็วยิง่ขึน้ อันเป็นการบรรเทาความเสยีหายจาก
น�้าท่วมขังได้ โดยใช้วิธีการดังนี ้

 แนวทางป้องกันน�้าท่วมด้วยการปรับปรุงทางเดินน�้า
 •  ขุดลอกล�าน�้าตื้นเขินให้น�้าไหลสะดวกขึ้น
 •  ตกแต่งดินตามลาดตล่ิงให้เรียบไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อทางเดินของน�้า
  •  ก�าจัดวัชพืช ผักตบชวา และรื้อท�าลายสิ่งกีดขวางทางน�้าไหลให้ออกไปจนหมดสิ้น
  •  หากล�าน�้าคดโค้งมาก ให้หาแนวทางขุดคลองใหม่เป็นล�าน�้าสายตรงให้น�้าไหลสะดวก



   วารสารดำารงราชานุภาพ > 31

ผลกระทบ/ผลข้างเคียง/ผลต่อเนื่องที่เกิด
จากการแก้ไขปัญหา
 1. อันตรายและความเสียหายต่อชีวิต 
ทรพัย์สนิ อาคาร บ้านเรอืน โดยตรง เกดิน�า้ท่วม
ในบ้านเมือง บ้านเรือนไม่แขง็แรง อาจถกูกระแส
น�า้ไหลเช่ียวพงัทลาย หรอืคลืน่ซัดลงทะเลไปได้ 
ผู ้คน สัตว์พาหนะ สัตว์เลี้ยง อาจจมน�า้ตาย  
หรอืถกูพดัพาไปกบักระแสน�า้ไหลเช่ียว
 2.  เส้นทางคมนาคมถกูตัดขาด ทัง้ทาง
ถนน ทางรถไฟ ช�ารดุเสยีหาย โดยทัว่ไป รวมทัง้
ยานพาหนะ วิ่งรับส่งสินค้าไม่ได้ เกิดความ 

เสียหายและชะงักงันทางเศรษฐกิจ 
 3.  กิ จ ก า ร ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ไ ด ้ รั บ 

ความเสียหาย เช่น กิจการโทรเลข โทรศัพท์  
การไฟฟ้า การประปา และระบบการระบายน�้า 
เป็นต้น ท่าอากาศยาน สวนสาธารณะ โรงเรียน 
 4. สิ่ ง ก ่ อ ส ร ้ า ง  ส า ธ า ร ณ ส ถ า น  
เกดิความเสียหาย เช่น สถานขีนส่ง ท่าอากาศยาน 

สวนสาธารณะ โรงเรียน วัด สถาปัตยกรรม  
และศิลปกรรมต่าง ๆ
 5. ความเสยีหายของแหล่งเกษตรกรรม 
ได้แก่ สวนยาง ไร่นา สัตว์เลี้ยง สัตว์พาหนะ 
ตลอดจนแหล่งเก็บเมล็ดพันธ์พืช

รูปความเสียหายจากน�้าท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช
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 6. ความเสียหายทางเศรษฐกิจ รายได้
ลดลง ผลก�าไรจากภารกิจต่าง ๆ ถูกกระทบ
กระเทือน รัฐต้องมีรายจ่ายสูงขึ้นจากการซ่อม
บูรณะซ่อมแซม และช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยั 
และเกิดข้าวยากหมากแพงทั่วไป
 7. ความเสียหายทางด้านสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ขาดแคลนน�้าในการ
อุปโภคบริโภค ขาดความสะดวกด้านห้องน�้า 
ห้องส้วม ท�าให้เกดิโรคระบาด เช่น โรคน�า้กดัเท้า 
โรคอหิวาตกโรค รวมทั้งโรคเครียด มีความ 

วิตกกังวลสูง โรคประสาทตามมา 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการ
แก้ไขปัญหา 
 การเกิดน�้าท่วมขังในที่ราบลุ่ม เนื่อง
มาจากความไม่สมดุลระหว่าง ปริมาณน�้าฝน  
ทีซึ่มลงสูใ่ต้ดิน และปรมิาณน�า้ผวิดินทีไ่หลหรอื
ระบายออกจากพื้นที่นั้น ถ้าปริมาณน�้าฝน 

มากกว่าปริมาณน�้าฝนที่ซึมลงสู ่ใต้ดิน และ
ปรมิาณน�า้ผวิดินทีไ่หลหรอืระบายออกจากพืน้ที่
รวมกัน ก็จะเกิดการท่วมขัง ความรุนแรงของ
การท่วมขังไม่มากนัก ค่อยเป็นค่อยไป แต่อาจ
กินเวลานานกว่าจะระบายน�้าออกได้หมด 
 ปัจจัยที่ท�าให้เกิดผลกระทบต่อการ
ระบายน�้าจากพื้นที่ เกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
 (1)  การสร้างถนน การวางผังเมือง 

ไม่เหมาะสม สร้างเป็นแหล่งชุมชน แหล่ง
อุตสาหกรรม ฯลฯ ขวางทางน�้าไหลหรือพื้นที่
ระบายน�้าตามธรรมชาติ แล้วไม่สร้างอาคาร
ระบายน�้า เช่น ท่อระบายน�้า คูหรือคลอง 

ระบายน�า้ทีเ่หมาะสมเพยีงพอกบัการระบายน�้า
 (2)  แผ่นดินทรุด หรือหน้าดินถูกกัด
เซาะชะล้าง ท�าให้พื้นที่ยิ่งต�่าลงไปกว่าเดิม 
ท�าให้เกิดน�้าท่วมขังมากและนานขึ้น เพราะ 

การระบายน�้าออกไปจากพื้นที่ ไม ่สะดวก 

เหมือนแต่ก่อน

รูปน�้าท่วมบ้านม่วงตลอด ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
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 (3)  น�้าทะเลหนุน โดยระดับน�้าทะเล 

ยกตวัสูงในช่วงน�า้ขึน้แล้วเข้าท่วมพืน้ทีริ่มฝ่ังหรือ
ปากอ่าวโดยตรง หรือเกิดน�้าทะเลไหลย้อน 

เข้าสูล่�าน�า้ท�าให้ระดบัน�้าในล�าน�า้เพิม่สงูขึน้จน
เอ่อออกท่วมพืน้ทีส่องฝ่ัง ถ้าน�า้ในล�าน�า้ทีไ่หลลงมา
ปะทะมีปรมิาณมากและรนุแรง จะเป็นการเพิม่
ระดับน�้าด้านเหนือน�้าอย่างมากและเกิดข้ึน
อย่างรวดเร็ว ยิง่ถ้าเป็นตรงจุดคอขวดของล�าน�า้
แล้วน�า้ท่วมจากสาเหตนุีก้จ็ะมีความรนุแรง และ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว สภาพของความเสียหาย 

จะเป ็นไปอย่างกว ้างขวาง และมากมาย 
นอกจากนี้ยังเป็นอุปสรรคต่อการระบายน�้า 

ของพืน้ทีลุ่ม่น�า้ตอนบนขึน้ไป ซ่ึงหากเกดิน�า้ท่วม
ในพื้นที่ดังกล่าวอยู่แล้วก็จะยิ่งท่วมนานยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ ข้อคดิเหน็ทีเ่กีย่วข้องกบั
การด�าเนินการแก้ไขปัญหา  

 (1)  ต้องวางผงัเมืองให้เหมาะสม รกัษา
ระบบระบายน�้าตามธรรมชาติให้คงไว้เพื่อใช้
ระบายน�้าจากพื้นที่ แต่หากมีความจ�าเป็นต้อง
พฒันาพืน้ทีเ่ป็นแหล่งชุมชน แหล่งอุตสาหกรรม 
ฯลฯ ขวางทางน�้าไหลหรือพื้นที่ระบายน�้าตาม
ธรรมชาติ จะต้องก่อสร้างระบบระบายน�า้ทดแทน
ส่วนทีส่ญูไป
 (2)  การก่อสร้างถนนจะต้องวางระบบ
การระบายน�้า 
 (3)  ในพื้นที่ที่มีการทรุดต้องไม่สูบน�้า
ใต้ดินมาใช้โดยปราศจากการควบคุม ต้องมีการ
ป้องกนัการกดัเซาะชะล้างหน้าดินออกจากพืน้ที่
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

 (4) ต้องมีระบบควบคุมน�้าทะเลหนุน 
ได ้แก ่  ประตูระบายน�้ าที่ มีประสิทธิภาพ  
และมีการบริหารจัดการน�้าที่ดี
 (5)  การก่อสร้างแหล่งน�า้ เพือ่รองรบัน�า้
ทีร่ะบายจากลุม่น�า้ตอนบนในช่วงน�า้ทะเลหนนุ
ไว้ก่อนที่จะระบายออกสู่ทะเล (แก้มลิง)

ประสบการณ์นักบริหาร
 นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนที่ท่านจะมาด�ารง
ต�าแหน่งที่นี่ท ่านผ่านการเป็นผู ้ว ่าราชการ
จังหวดัมาแล้วถงึ 4 จังหวดั ดังนัน้ ถงึแม้ท่านจะ
มาถึงนครศรีธรรมราชเพียงเดือนเศษ ๆ ท่านก็
สามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมให้
ส�าเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี

ปัญหาน�้าท่วม ฝนแล้ง เป็นภัยที่คาด
การณ์ได้
 จากการสัมภาษณ์ท่านผู ้ว ่าราชการ
จังหวัดท่านพีระศักด์ิ หินเมืองเก่า เพื่อกรุณา
ถ่ายทอดประสบการณ์แก้ไขปัญหาน�้าท่วมของ
จังหวัดในช่วงหนึ่งท่านได้กล่าวถึง สิ่งที่พบจาก
การลงไปแก้ไขปัญหาในพืน้ที ่ กคื็อปัญหาของ
ระบบราชการทีมั่กจะไม่สามารถท�างานตามแผน
หรอืระบบทีก่�าหนดไว้ ความหมายคือ ราชการมี
การจัดท�าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรือ แผนเผชิญเหตุแต่เม่ือเกิดเหตุภัยพิบัติ  
ก็มักจะเป็นการแก้ไขไปตามสถานการณ์ หรือ
แบบคนละที สองที ทันตรงไหน ท�าตรงนั้น  
แต่ไม่เป็นระบบหรอืไม่เป็นไปตามแผนทีก่�าหนดไว้ 
ประเด็นนี้ท่านฝากไว้ให้เป็นข้อคิดและข้อต้อง
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น�าไปแก้ไข ส�าหรับหน่วยงานที่จะต้องประสาน
การปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหา
 ท่านผูว่้า ฯ บอกอีกว่า ภยัพบัิติทีเ่กดิจาก
สภาพภมิูอากาศเป็นภยัทีส่ามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า นอกจากนั้น การรับมือก็มีแผนเผชิญ
เหตุการณ์อยู่แล้ว ดังนั้น ตัวแปรที่เป็นอยู่ก็คือ 
ความเอาใจใส่อย่างจรงิจัง ทีจ่ะด�าเนนิการแก้ไข
ปัญหาของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทีจ่ะต้องเตรยีม
การรับมือก่อนเกิดเหตุ การเผชิญเหตุและการ
บูรณะหลังการเกิดเหตุ ต้องด�าเนินการอย่าง 

ต่อเนือ่งเป็นระบบ ไม่ท�าแบบต�าข้าวสารกรอกหม้อ
 การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่  
ก็เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะจะเป็นฐานข้อมูล หรือ
ฐานความรู ้ ให้กับผู ้ที่มารับหน้าที่ปฏิบัติต่อ 

ในภายหลังได้น�าไปบริหารจัดการได้ถูกต้อง  
หรือน�าไปต่อยอดได้ ประเด็นนี้ของท่านผู้ว่าฯ  
ก็คือเรื่องของการจัดการความรู้ (Knowledge  
Management) นั่นเอง
 จะว่าไปแล้ว การท�างานของราชการ 

จะขาดเรื่องการจัดการความรู้นี้อยู่มาก เท่านั้น
ยังไม่พอการหมุนเวียนโยกย้าย
ข ้าราชการก็ เกิดขึ้นเป ็นประจ�า 
เพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจใน
การแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ก็มักจะ
ติดตัวคนไป คนมาใหม่ก็มาศึกษา
กนัใหม่ มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากนั
ใหม่ เป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อยไป  
จึงเป็นการเกดิปัญหาอย่างทีท่่านผู้ว่า ฯ 

ว่าเป็นการต�าข้าวสารกรอกหม้อ  
ซ่ึงคงไม่เป็นเรือ่งทีเ่กนิเลยจนเกนิไป

เทคนิคเฉพาะตัว 
  กล่าวได้ว่า การถอดประสบการณ์
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนใหญ่จึงเป็นการ
ศึกษาถึงเทคนิคเฉพาะตัวที่ใช้ในการแก้ไข
ปัญหา ท่านผู้ว่า ฯ ยังบอกอีกว่า ถ้าหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเรื่องใดก็แล้วแต่ 
ด�าเนินการไปตามระบบ เป็นไปตามแผนงาน 
ปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดน้อยลง เช่น เรื่องภัยแล้ง 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้กส็่วนหนึง่ โดยการ
จัดสรรแจกจ่ายน�้า จัดท�าฝนเทยีม แต่การแก้ไข
ปัญหาระยะยาว กต้็องมีการศึกษาระบบ ศึกษา
บริบทของพื้นที่ หาแนวทางกักเก็บน�้า โดยการ
ประสานแผนงานทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 
และส่วนกลาง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างยั่งยืน

ถอดหลักคิดหลักการท�างานของผู้ว่าฯ 
เมืองนครศรีธรรมราช
 “ถ้าชาวบ้านถูกน�้าท่วม ผู้ว่า ฯ ก็ต้อง
อยู่กับน�้าท่วมเหมือนชาวบ้าน”

รูปผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสภาพน�้าท่วม



   วารสารดำารงราชานุภาพ > 35

 หลักคิดการท�างานของ 

ท่านผู้ว่า ฯ พีระศักด์ิ หินเมืองเก่า 
สะท้อนมาจากประโยคสัน้ ๆ  ข้างต้น 
ถ้าชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องอะไร
ก็ตาม คนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 

ก็ต้องร่วมทุกข์ และหาทางบ�าบัด
ปัดเป่าทุกข์ของชาวบ้าน ดังเช่นที่
ท่านได้เป็นตัวอย่างในการแก้ไข
ปัญหาน�า้ท่วมกคื็อ ลงไปบัญชาการ
ในพื้นที่ ที่น�้าท่วม หรือ ถ้าศาลา
กลางจังหวัดอยู่ในพื้นที่น�้าท่วม ก็
ต้องให้ท่วม เหมือนบ้านชาวบ้าน ไม่ใช่มัวห่วง
ป้องกันแต่ศาลากลางจังหวัด หรือแม้แต่จวน 

ผูว่้าราชการจังหวดั กน็�า้ท่วมได้เหมือนชาวบ้าน

สร้างความเช่ือถือศรัทธา
 ท่านผู้ว่า ฯ ให้หลักคิดการท�างานใน
ฐานะเป็นผู้น�าว่า ต้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

เช่ือถอื ประชาชนศรัทธา โดยการส่ือสารท�าความ
เข้าใจซ่ึงกันและกัน เข้าใจความต้องการของ
ประชาชน คือ ประชาชนต้องการชีวิตที่ดีกว่า 

ชีวิตที่สงบสุข และต้องการความเป็นธรรม  
การเอาความต้องการของประชาชนมาเป็น 

เป้าหมายในการท�างานจะท�าให้ต�าแหน่งหรือ
สถาบันผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นที่ยอมรับและ 

ได้รับความเช่ือถือ ศรัทธา จากประชาชน

หัวมังกุ ท้ายมังกร
 ส�านวนไทยนี้  มักจะเขียนผิดเป ็น  
หัวมงกุฎ ท้ายมังกร แต่ถ้าจินตนาการหรือแปล
ความหมาย ก็จะออกท�านองเดียวกัน คือ เป็น

ลักษณะทีไ่ม่เข้ากนั ไม่กลมกลืนกนั 

มี ห ล า ย อ ย ่ า ง ป น เ ป กั น จ น 

หมดงาม (พจนานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525) 
  การท�างานในต�าแหน ่ง 

ผูว่้าราชการจังหวดันัน้ คนส่วนใหญ่
มองว ่ าผู ้ ว ่ า ราชการ จั งหวั ด
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเบ็ดเสร็จ แต่ในข้อเท็จจริง 
จะเห็นว่าระบบบริหารในปัจจุบันรูปผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมแจกจ่ายสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย

รูปผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสภาพน�้าท่วม
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ยังไม ่ เ อ้ือต ่อการท�างานแก้ไขป ัญหาของ
ประชาชนของผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงาน
ส่วนกลางส่วนใหญ่ยงัไม่มอบอ�านาจถงึจังหวดั 
โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
หลัก ในขณะที่ผู ้ว ่าราชการจังหวัดต้องเป็น 

ผูแ้ทนของรฐับาลกลางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
 ท่านผูว่้า ฯ มองว่าระบบบรหิารงานของ
ผูว่้าราชการจังหวดัปัจจุบันเปรยีบไปกค็ล้ายกบั
ส�านวนที่ว ่า “หัวมังกุ  ท ้ายมังกร” ท ่านมี 

ความเหน็ว่า ควรก�าหนดเรือ่งอ�านาจการบรหิาร
งานภมิูภาคให้มีความชัดเจน และควรแจกแจง
ภารกจิหน้าทีข่องผูว่้าราชการจังหวดัให้มีความ
ชัดเจนกว่าในปัจจุบัน
 อีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นความคาดหวังว่า 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดคือผู ้แทนของรัฐบาล 

ในส่วนภูมิภาค แต่แท้ที่จริงอ�านาจการตัดสินใจ 

ในการแก้ไขปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวดักลับมี
ข้อจ�ากดัอยูม่าก ท่านยกตัวอย่างเช่น การจะท�า 

MOU มอบทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนกับ 

ประเทศบ้านพีเ่มืองน้อง ผูว่้าราชการจังหวดัไทย 
ไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะอ�านาจตัดสินใจ 

อยู ่ที่ผู ้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนั้นเอง  
แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดของประเทศเพื่อนบ้าน
สามารถตอบรับได้เลยอย่างนี้ เป็นต้น

นักการเมืองไม่ใช่ปัญหา
 ท่านฝากแง่คิดถงึนกัปกครองรุน่หลงั ๆ  ว่า 
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดกับนักการเมืองต้องอยู ่ 
ด้วยกันได้ด้วยมิตรจิตร มิตรใจ หรือให้เกียรติ 

ซ่ึงกันและกัน และผู ้ว ่าราชการจังหวัดต้อง 

ยึดหลักการ คือ การบริหารใช้กับการท�างาน 
แต่การปกครองใช้กับคน การปกครองที่ดี 
คือผู้ถูกปกครองไม่รู้ว่าตนเองถูกปกครอง 
นั้นคือ เอาใจเขา มาใส่ใจเรา ไม่หักหาญ 
ข่มเหง ด้วยการใช้อ�านาจปกครองแต่เพียง
อย่างเดียว
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