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	 กำรรับเสด็จฯ ณ ทุ่งมะขำมหย่อง 

  เมื่อครำวที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรม
รำชนีินำถ และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี เสด็จพระรำชด�ำเนินประทบั 
ณ ทุ่งมะขำมหย่อง วันที่ 25 พฤษภำคม 2555 ต้องใช้กลยุทธ์หลำยอย่ำง ต้องคิดให้รอบด้ำน 
ซึ่งต้องอำศัยประสบกำรณ์จำกกำรท�ำงำนด้ำนนี้เป็นพิเศษ

นายวิทยา ผิวผ่อง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  กำรรักษำควำมปลอดภัย แยกเป็น 2 ส่วน 
  หนึ่ง ควำมปลอดภัยของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ และสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยในส่วนของควำมปลอดภัยของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวฯ  
เส้นทำงเสด็จฯ หรือว่ำพ้ืนทีท่ีท่่ำนจะเสด็จฯ จะท�ำอย่ำงไรทีเ่รำจะสำมำรถควบคุมได้ ถนนหนทำง ตึกสงูหรือว่ำจะเป็นจุด
ที่สำมำรถจะถวำยควำมปลอดภัยได้ ที่ประทับ ฯลฯ สอง ควำมปลอดภัยของประชำชนจ�ำนวนมำก 
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   กำรบริหำรจัดกำรประชำชนจ�ำนวนมำกโดยอำศัยพระสงฆ์
 
  : อบต. นิมนต์พระจำกวัดต่ำง ๆ ไปประจ�ำอยู่ ณ จุดถวำยพระพร 85 จุด
  พ้ืนทีทุ่ง่มะขำมหย่องรับคนได้ประมำณ 50,000-60,000 คน เท่ำน้ันเอง หำกคนเข้ำมำเกนิกว่ำน้ันมนัจะเหน่ือย 
เบยีดเสยีด จะกระทบกระทัง่กนั เพรำะคนมำจำกหลำยจังหวดั โชคดีว่ำคณะสงฆ์ท่ำนลงมำช่วยเรำ จึงวำงแผนว่ำเส้นทำง
เสด็จฯ จำกเชียงรำกน้อยมำถึงทุ่งมะขำมหย่องระยะทำง 25 กม. เรำให้คณะสงฆ์ตั้งจุดสถำนีต�ำบลถวำยพระพรชัยมงคล 
85 จุด ตำมพระชนมพรรษำ 85 พรรษำ อบต. นิมนต์พระจำกวัดต่ำง ๆ ไปอยู่ ณ จุดถวำยพระพรเหล่ำนั้น แล้ววำงแผน
กันต่ออีกว่ำกำรสวดชัยมงคลคำถำของ
พระสงฆ์ ต้ังแต่สถำนีต�ำบลแรกจนถึง
ต�ำบลที่ 85 ต้องส่งเสียงรับช่วงต่อกันได้
ไม่ขำดสำย หมำยถึงว่ำระหว่ำงที่รถ
เคลื่อนไปต ้องได ้ยินพระสวดตลอด 
เส้นทำง
  ประชำชนที่มำทุ่งมะขำมหย่อง 50,000 คน พอเห็นว่ำคนแน่นแล้ว เรำก็จะปิดถนนเลย และบอกประชำชนว่ำ
ให้กระจำยไปอยู่ตำมพ้ืนที่รำยทำงระยะทำง 25 กม. ที่จัดไว้จะ
สำมำรถรับเสด็จฯได้เหมือนกัน และเรำเตรียมน�้ำดื่ม เตรียมแพทย์ 
พยำบำล และอำหำรให้พร้อม โดยมอบหมำย อบต. ที่ดูแลวัดตำม
รำยทำงเตรียมอำหำรและไปเชิญประชำชนมำ 
  ประชำชนกรู้็สกึดีว่ำไม่ต้องมำเบยีดเสยีด ไปตรงน้ันดีกว่ำ
มีน�้ำ มีข้ำวกินและได้อยู่กับพระสงฆ์ ยังไงขบวนเสด็จฯ ก็ต้อง 
ชะลอรถ ท�ำให้เห็นง่ำยกว่ำ ไม่ต้องมำเบยีดเสยีดอยู่ในทุ่งมะขำมหย่อง 
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

  ยุทธศำสตร์ควบคุมมวลชนโดยสูจิบัตร
  สูจิบัตรหรือคู่มือแบบน้ีเมื่อแจกไป 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 นำฬิกำมอีะไร คนข้ำง ๆ  กรู้็ได้ น่ีคือกำรควบคุมมวลชนโดยกระดำษ 
สจิูบตัรกดู็มีค่ำ เพรำะคนน้ีม ีคนน้ันไม่ม ีแล้วเรำกเ็หลอืเกบ็ไว้ให้คนทำงบ้ำน

  สูจิบัตรคลำยเครียด
  ประชำชนที่มำรออยู่เพ่ือเข้ำเฝ้ำรับเสด็จฯ มำรอกันต้ังแต่ตี 5  
กว่ำจะถงึเวลำเสด็จฯ ประมำณ 5 โมงเยน็ ใช้เวลำรอถงึ 12 ชม. จะท�ำอย่ำงไร
ให้คนเหล่ำนี้ไม่เกิดควำมเครียด ท่ำนเสด็จฯ กี่โมง ขั้นตอนอะไรบ้ำง เรำไม่
สำมำรถประกำศได้ตลอดเวลำ ยิง่ในช่วงทีเ่สด็จฯ จะประกำศไม่ได้เลย พิธกีร
กพู็ดไม่ได้ ผมเลยท�ำ สจิูบตัรแจกว่ำในหลวงฯ เสด็จมำถงึเมือ่ไร มกี�ำหนดกำร
เขียนไว้อย่ำงละเอียด ประชำชนจะถวำยพระพรได้เมื่อไร จะร้องเพลง
สรรเสริญพระบำรมเีมือ่ไร จะลกุขึน้ยนืยงัไงเพ่ือเป็นคู่มอืกำรเข้ำเฝ้ำรับเสด็จฯ
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ทีอ่ยำกได้ โดยให้เขยีนจดหมำยมำ แล้วเรำเอำจดหมำย หรือไปรษณียบตัรที่
เขียนมำขอน้ันพิมพ์ลงในหนังสือ จดหมำยเหตุ ปรำกฎว่ำมีคนอยำกได้มำก 
อยำกจะเก็บไปเป็นที่ระลึก นี่เป็นยุทธศำสตร์ในกำรควบคุมฝูงชนอย่ำงหนึ่ง 
ซึ่งปกติรับเสด็จฯ จะไม่มีพิมพ์แจก คนน่ังรอไม่รู้เร่ือง หงุดหงิด วุ่นวำย  
คุมไม่ได้ 

  กำรบรรยำยสรุปโดยกำรแสดง 
  กำรจัดงำนรับเสด็จฯ ณ ทุง่มะขำมหย่อง ทีผ่่ำนมำเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ไม่มอีบุติัเหตุเลย รถรำไม่มชีนกนั ไม่มีฉกชงิวิง่รำว หรืออำชญำกรรม 
งำนรำบร่ืนดีและ เรำได้อำนิสงส์ คือ เรำเตรียมเร่ืองที่จะบรรยำยสรุปไว้ดี  
กำรแสดงน่ันก็คือกำรบรรยำยสรุป เรำบรรยำยสรุปด้วยกำรแสดง ด้วยวิถีชวิีต

  ศึกษำควำมผกูพันของพระองค์ท่ำนทีม่ต่ีอทุง่มะขำมหย่อง
  ก่อนอื่นต้องศึกษำว่ำท�ำไมพระองค์ท่ำนถึงปรำรภอยำกจะมำที่น่ี 
มีควำมเป็นมำต้ังแต่สมัยที่ท่ำนสร้ำงอนุสำวรีย์ คือท่ำนศึกษำประวัติศำสตร์
ว่ำทุ่งแห่งนี้เป็นทุ่งที่สถำบันกษัตริย์ วีรกษัตริย์ตั้งแต่พระศรีสุริโยทัย พระนเรศวร 
มปีระวติัศำสตร์ทีเ่ป็นเร่ืองจริงของควำมเสยีสละ ควำมกล้ำหำญ พระสริุโยทยั
สิ้นพระชนม์ พระแสงดำบคำบค่ำย กำรตั้งรับทัพพม่ำ ที่ต้องหนีน�้ำมำ พม่ำ
หนีเพรำะมนัเป็นจุดที ่Floodway เรำจะไปรบกบัใครกม็ำรวมกนัทีน่ี่ มนัเป็น
จุดที่จะออกเดินทำง ท่ำนศึกษำมำแล้วก็สร้ำงอนุสำวรีย์ เพ่ือเตือนใจคนถึง
วีรกรรมต่ำง ๆ เหล่ำน้ัน ถึงควำมเป็นมำของผืนแผ่นดินแห่งน้ี พอสร้ำง
อนุสำวรีย์แล้ว ท่ำนกคิ็ดว่ำมนัเป็น Floodway และอยธุยำ น�ำ้ท่วมทกุปี พืน้ที่
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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
ให้กบัประชำชน พอปี 2539 ท่ำนทรงเสด็จฯ มำเปิดคันบงัคับน�ำ้ ปล่อยน�ำ้ให้เกษตรกรโดยรอบ จนเดือนพฤษภำคม 2539 
ท่ำนเสด็จฯ มำอีกครั้ง เพื่อทรงเกี่ยวข้ำวในแปลงนำข้ำวของรำษฎร ท่ำนทรงผูกพันกับผืนแผ่นดินนี้ มันมีเรื่องรำว 
 
  พระองค์ท่ำนทรงอยำกให้ก�ำลังใจชำวอยุธยำ
  ตอนน�้ำท่วมปี 2553 และ 2554 ข่ำวมันออกทุกวัน ท่ำนเห็นคนอพยพ
ไปอยูต่รงโน้นตรงน้ี ท่ำนจึงทรงเสด็จฯ มำ เหมอืนมำให้ก�ำลงัใจ ว่ำผ่ำนวกิฤติมำแล้ว 
เดือดร้อนมำแล้ว มำดูว่ำ สิง่ทีท่่ำนท�ำมนัแก้ปัญหำได้มำกน้อยแค่ไหน มนักเ็ป็นควำม
สุขของคนอยุธยำ ของคนทั้งประเทศที่ท่ำนได้เสด็จฯ มำ ซึ่งแสดงว่ำ หนึ่ง พระองค์
ท่ำนมำให้ก�ำลังใจ สองพระองค์ท่ำนมำได้แสดงว่ำแข็งแรงแล้ว มันก็เลยเป็นควำม
สุขใจจริง ๆ 

  สร้ำงหอจดหมำยเหตุเป็นแหล่งรวมประวัติศำสตร์
  นี่ผมก็เลยท�ำหอจดหมำยเหตุ มีคนเข้ำไปเที่ยววันละ 3,000-4,000 คน 
ส�ำหรับวนัเสำร์-อำทติย์ประมำณ 5,000-6,000 คน ขึน้ไป เรำประมวลเร่ืองทัง้หมด
ต้ังแต่พระสริุโยทยั พระนเรศวร พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัทรงให้สร้ำงอนุสำวรีย์ 
กำรจัดท�ำแก้มลงิ ทรงปล่อยน�ำ้ ทรงเก่ียวข้ำว และทรงเสดจ็ฯ มำเยีย่มทุ่งมะขำมหย่อง 
จำรึกไว้เป็นเรื่องรำวในหอจดหมำยเหตุให้คนมำเที่ยวแล้วได้ข้อมูล ได้เนื้อหำสำระ 
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	ระบบสวัสดิกำรรัฐน�ำไปสู่กำรจัดระเบียบสังคม
  
  น�ำกฎหมำยเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร์มำจัดคนเข้ำระบบ  

  หำกเรำอยำกให้คนที่อำศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำย้ำยชื่อเข้ำมำในทะเบียนบ้ำนให้ถูกต้อง ถ้ำใช้วิธี
บังคับให้ต้องย้ำยที่อยู่ภำยใน 15 วัน เพื่อที่จะควบคุมคน ประชำชนจะไม่เห็นประโยชน์ของกำรท�ำตำมกฎหมำย เรำก็จะ
บงัคับใช้กฎหมำยไม่ได้ เพรำะไม่กล้ำลงโทษเขำ กำรจัดคนเข้ำระบบตำมกฎหมำยต้องมสีิง่ล่อใจ หรือสิง่แลกเปลีย่นให้เหน็
ว่ำเขำได้อะไร และรำชกำรได้อะไร แต่ทุกวันนี้กำรก�ำหนดกฎหมำย คิดแต่ว่ำเรำได้ประโยชน์อะไร ส่วนเขำได้ประโยชน์
อะไร..ไม่รู้ เรำอ้ำงว่ำเพื่อควำมสะดวกสบำย ประชำชนมองไม่เห็น 
  สิ่งที่ผมเสนอนี้ประมวลจำกเรื่องรำว 30 กว่ำปี ที่เป็นข้ำรำชกำร คิดว่ำวิธีแก้ปัญหำตัวนี้ต้องเอำ ระบบสวัสดิกำรรัฐ 
เข้ำมำอ�ำนวยควำมสะดวกกับประชำชน เป็นเครื่องล่อใจเพื่อให้ประชำชนท�ำตำมกฎหมำย ยกตัวอย่ำงเช่น

  : ด้ำนกำรรักษำพยำบำล 
  ขณะน้ีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับท้องถิ่นก็ดี ให้กับโรงพยำบำลจังหวัดก็ดี ค�ำนึงถึงแต่ประชำกรที่มีอยู่ตำม
ทะเบียนบ้ำน เวลำที่คนมำประกอบอำชีพอยู่ที่อยุธยำแล้วเกิดเจ็บป่วย ผมถำมว่ำคุณอยู่จังหวัดศรีสะเกษใช่ไหม คุณกลับ
ไปรักษำที่ศรีสะเกษได้ไหม ซึ่งเรำท�ำแบบนั้นไม่ได้ สวัสดิกำรของรัฐ หรือกำรบริกำรของรัฐตรงนี้ มันเลยไม่ตรงกับสิ่งที่มี
อยู่จริง มันแบกภำระ บำงพ้ืนที่ประชำกรแฝงกับประชำกรจริงมีสัดส่วนคร่ึงต่อคร่ึง แต่เวลำจัดสรรควำมช่วยเหลือ  
เรำจัดสรรให้ตำมรำยหัวของคนที่มีรำยชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน ท�ำให้เงิน 100 บำท ที่จะให้กับคน 1 คน กลำยเป็นว่ำต้องมำ
ใช้กับคน 2 คน กำรให้บริกำรสำธำรณูปโภค หรือบริกำรสำธำรณะได้ไม่ดีเท่ำที่ประชำชนคำดหวัง เพรำะงบประมำณมัน
น้อยกว่ำที่จะต้องดูแล 

  : ด้ำนกำรช่วยเหลือน�้ำท่วม หรือภัยพิบัติต่ำงๆ 
  กรณีที่ผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่อยุธยำก็เช่นเดียวกัน ถ้ำไม่มีชื่อในทะเบียนบ้ำนอยุธยำเรำ ไม่จ่ำย ผมเห็นว่ำ
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ควรใช้ระบบบัญชีเหมือนประเทศที่เขำทันสมัย เช่น เมื่อทะเบียนบ้ำนอยู่ที่น่ี ก็ให้เปิดบัญชีไว้ พอจะจ่ำยเงินช่วยเหลือ 
น�้ำท่วม ไม่ต้องมำประชุมแจกกัน ใช้กำรโอนเงินเข้ำบัญชีได้เลย ไม่ต้องเป็นภำระทั้งข้ำรำชกำร และประชำชนที่ต้องมำ
เข้ำแถวรอรับเงิน เรำใช้ระบบสวัสดิกำรเข้ำมำจัด 
  ดังน้ัน ถ้ำประชำชนไม่ย้ำยมำหรือไม่เปิดบญัช ีเขำจะไม่ได้สวสัดิกำรรัฐส่วนน้ี สิง่เหล่ำน้ีท�ำเพ่ือเขำ แต่เป็นควำม
สะดวกของรำชกำร ลดภำระ ลดขัน้ตอนวธิกีำรท�ำงำนไปมำกมำยมหำศำล ลดกำรทจุริต และประหยัดกว่ำกนัมำก ไม่ต้อง
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 
   หำกเรำใช้ระบบน้ีจะไม่ต้องตรวจสอบแล้ว ใช้แผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศตรวจสอบดูว่ำหมู่บ้ำนน้ีน�้ำท่วม  
เดือดร้อนจริง นำย ก เป็นเจ้ำของบ้ำน โอนเงินเข้ำได้เลย สำมำรถจบเรื่องขั้นตอนพิธีกำร ต่ำง ๆ มำกมำย

  : ด้ำนกำรจัดกำรคนท�ำผิดกฎหมำยจรำจร 
  ระบบกำรเปิดบัญชีน้ียังสำมำรถใช้ได้กับกำรจัดกำรคนท�ำผิดกฎหมำยจรำจร ยกตัวอย่ำงกำรใช้กล้อง CCTV 
จับคนท�ำผิดกฎหมำยจรำจร เรำมีกล้อง CCTV ดูว่ำผู้ใดฝ่ำไฟแดง โดยไม่ต้องไป
ตำมจับมำด�ำเนินคดี มันมีภำพฟ้องอยู ่ใน CCTV ว่ำฝ่ำไฟแดงวันน้ันวันน้ี  
จึงสำมำรถหักจำกเงินในบัญชีได้เลยตำมที่ประเทศญี่ปุ่นเขำท�ำกัน หำกท�ำผิดกฎ
จรำจร แซงทำงโค้ง ถกูกล้อง CCTV จับได้ จะหกัค่ำปรับจำกบญัช ีไม่ต้องขึน้ศำล 
เพรำะหลกัฐำนมนัฟ้องอยูท่ีภ่ำพ สำมำรถประหยดัเวลำและงบประมำณ โดยกำร
จัดท�ำฐำนข้อมูลครั้งเดียวเลิกเลย เอำสวัสดิกำรทุกอย่ำงมำรวมกัน ดังนั้น ไม่ว่ำ
จะใช้สวัสดิกำรสังคม แรงงำน หรือเรียกร้องสิทธิ์ ก็ใช้ระบบเดียวกันหมด 
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  : ด้ำนกำรจัดระเบียบหอพัก บ้ำนพัก 
  ตอนน้ีผมก็พยำยำมใช้เป็นกุศโลบำยกับกำรจัดระเบียบสังคมอย่ำงอื่น คนที่เป็นเจ้ำของหอพัก บ้ำนพัก ก็ไม่
อยำกเข้ำระบบ เพรำะต้องกำรหลีกเลี่ยงภำษี กำรเอำชื่อคนเข้ำพักมำแปลว่ำต้องมีคน มำเช่ำ จึงต้องจ่ำยภำษีโรงเรือน 
เขำก็พยำยำมหนีหลักเกณฑ์ หรือหนีกฎหมำยกัน แต่ถ้ำเรำบังคับหรือเชิญชวนให้คนย้ำยเข้ำให้ตรงกับที่อยู่จริง เรื่องภำษี
ก็จะได้เพ่ิมโดยอัตโนมัติ ทุกคนขวนขวำยที่จะต้องย้ำยเข้ำมำ เพรำะถ้ำไม่ย้ำยเข้ำมำ คนเหล่ำน้ีจะไม่ได้รับสวัสดิกำรรัฐ 
เจ้ำของบ้ำนต้องยอมและต้องเสียภำษีตำมระเบียบ ถือว่ำเรำจัดระเบียบสังคมและส่งเสริมกำรเสียภำษีเข้ำรัฐ 

  ท�ำถูกฎหมำยจะได้รับกำรยกย่องให้เกียรติและสิทธิพิเศษ

  : เทศบำลตั้งงบประมำณให้สิทธิพิเศษผู้ที่ย้ำยเข้ำมำในพื้นที่
   ผมพยำยำมเชญิชวนว่ำถ้ำใครย้ำยเข้ำมำในอยธุยำ เรำจะมสีวสัดิกำรสงัคม หรือว่ำมเีร่ืองเกีย่วกบักำรตอบแทน
กำรยกย่องกำรให้เกียรติ เพื่อที่ให้เขำเข้ำมำตำมระเบียบ โดยให้เทศบำลตั้งงบประมำณเพื่อที่จะบอกว่ำถ้ำใครย้ำยเข้ำมำ 
เรำจะดูแลเร่ืองอะไรได้บ้ำงที่กฎหมำยสำมำรถให้ได้ เป็นพิเศษกว่ำคนที่ไม่ได้ย้ำยเข้ำมำ เป็นสิทธิพิเศษที่เทศบำลหรือ 
ท้องถิ่นจะให้ได้ เพื่อเป็นกำรเชิญชวน แต่ถ้ำสวัสดิกำรของรัฐเป็นระบบมำกกว่ำนี้ ก็จะส่งเสริมกำรท�ำงำนได้ดีกว่ำนี้ 

	มหำอุทกภัยที่อยุธยำ ปี 2554 

  อยธุยำได้รับควำมเสยีหำยจำกมหำอทุกภยัเมือ่ปี 2554 เป็นอย่ำง
มำก ผมยอมรับว่ำเครียด เพรำะมันเสียหำยมำกจริง ๆ อยุธยำเสียหำยเกิน
กว่ำคร่ึงหน่ึง ของควำมเสยีหำยรวมของประเทศ จังหวดัเดียวรวมแล้วเท่ำกบั 
30 กว่ำจังหวัดอื่นรวมกัน ผลกระทบเยอะมำก อย่ำงอุตสำหกรรมมันไม่ใช่
กระทบแต่ตัวเครื่องจักร แต่กระทบกับแรงงำนเป็น 300,000-400,000 คน 
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ต้องหยุดงำน ผลกระทบจำกแรงงำนถูกหยุดงำน ก็กระทบกับบ้ำนเช่ำ  
ร้ำนอำหำร ร้ำนโชห่วยต่ำงๆ ผู้ประกอบกำรต่อเนื่องอื่น ระบบทั้งหมดรวน 
เพรำะก�ำลังซื้ออยู่ที่คนเหล่ำน้ี ส�ำหรับเกษตรกรมีผลไม่มำกเท่ำไหร่เพรำะ
ไม่ใช่มนุษย์เงินเดือน
 
  กำรประเมินผลหรือสอบทำนสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ
  ระบบกำรเกิดสำธำรณภัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง เรื่องกำร
ป้องกัน ส่วนที่สอง กำรช่วยเหลือ 
 
  ระบบทีห่นึง่ : กำรป้องกัน คือ จะท�ำอย่ำงไรไม่ให้มนัเกดิ หรือ
ว่ำจะท�ำยงัไงถ้ำเกดิแล้วให้เสยีหำยน้อยทีส่ดุ กำรแจ้งเตือนประชำชนในภำษำ
รำชกำรนี่ต้องปรับปรุง เช่น กรณีแจ้งเตือนว่ำจะมีฝนตก 70 เปอร์เซ็นต์ของ
พื้นที่ ฝนจะตก 3 วัน แต่ว่ำ ไม่แม่น มันไม่ระบุเฉพำะไปว่ำฝนตกบริเวณไหน ปริมำณเท่ำไร ซึ่งก็น่ำเห็นใจว่ำกำรพยำกรณ์
ที่มันแม่นย�ำอย่ำงน้ันไม่ได้ แต่สิ่งที่ท�ำให้คนไม่เชื่อถือ คือ เรำไม่มีกำรประเมินผล หรือสอบทำนสิ่งที่เรำบอกเขำ เช่น  
กรมอุตุฯ บอกว่ำวันน้ีจะมีฝนตกที่ภำคกลำง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 70 เปอร์เซ็นต์ พอวันรุ่งขึ้นไม่มำบอกว่ำที่ตก  
70 เปอร์เซ็นต์ตำมที่พยำกรณ์ไว้เมื่อวำน มันตกบริเวณไหน ตกจริงหรือไม่ ตกปริมำณเท่ำไร ไม่มีกำรสอบทำน  
เพรำะฉะน้ันวันรุ่งขึ้นก็ไม่ต้องบอกอีกว่ำวันน้ีจะมีฝนตกอีก 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 เพรำะฉะน้ันกำรแจ้งเตือนหรือกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำรกับประชำชน หนึ่ง ต้องให้เขำเห็นภำพเลยว่ำมันจะเกิดอะไรขึ้น มีรำยละเอียด แล้วก็ต้องถี่กว่ำนี้ ทุกวันนี้

เรำมีพยำกรณ์อำกำศ 2 ครั้ง คือ เช้ำ-เย็น ซึ่งช่วงเช้ำ เขำไปท�ำงำนแล้ว เย็นเขำ
ยังไม่กลับ ไม่มีโอกำสที่จะได้สัมผัสกับข้อมูลข่ำวสำรเหล่ำน้ีเลย สอง บอกเป็น
ภำษำรำชกำรฝนตก 30 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ ฝนตก 150 มม. มันไม่ได้สื่อ 
ควำมหมำยที่เป็นนัยส�ำคัญต่อผลกระทบที่เขำได้รับ 
  ยกตัวอย่ำง กำรปล่อยน�้ำของเขื่อน ขณะนี้น�้ำอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ 
6,000 ลบ.ม. มนัจะมผีลต่อคนอยธุยำหรือไม่ อย่ำงไร เรำต้องอธบิำยหรือวเิครำะห์
ให้เชื่อมโยงให้ได้ ว่ำน�้ำจำกนครสวรรค์จะมำถึงเขื่อนเจ้ำพระยำเมื่อไร ปริมำณ
เท่ำใด หำกมวลน�ำ้มำในปริมำณ 4,000 ลบ.ม. เมือ่กระจำยไป ในทุง่ 2,000 ลบ.ม. 
แล้ว จะมำถึงอยุธยำจ�ำนวน 2,000 ลบ.ม. ใช้เวลำกี่วันที่น�้ำจำกนครสวรรค์จะมำ
ถึงอยุธยำ แล้วจะท�ำให้ระดับน�้ำที่น่ีมันเป็นอย่ำงไร ถ้ำบอกอย่ำงน้ีประชำชนจะ
ช่วยตัวเอง หรือว่ำป้องกันตัวเองได้พอสมควร หรือว่ำลดควำมเสียหำยลง 
ไปได้เยอะ 

 : ต้องมีระบบศูนย์เตือนภัย
 ที่ผ่ำนมำจะบอกเพียงว่ำขณะน้ีที่ต�ำบลน้ัน ต�ำบลน้ีจำกผลเคร่ืองวัดระดับ
น�้ำมีระดับน�้ำสูงกว่ำตลิ่ง 50 เซนติเมตร มันจะได้ประโยชน์อะไร เมื่อน�้ำมันท่วม
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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
ระเบยีบเกีย่วกบักำรช่วยเหลอืผูท้ีต้่องเผชญิกบัอทุกภยัหรือสำธำรณภยัทีไ่ม่รุนแรง แต่น�ำ้ท่วมทีผ่่ำนมำถอืเป็นมหำอทุกภัย 
ระเบียบนี้จึงใช้ไม่ได้เลย กำรแก้ไข เยียวยำ ช่วยเหลือ ท�ำอะไรไม่ได้เลย เพรำะว่ำมันไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 

 กำรจ่ำยเงินช่วยเหลือ
  ในส่วนของหลักกำรค่อนข้ำงสับสน เงิน 5,000 บำท ที่จ่ำยให้กับคนถูก 
น�้ำท่วม เป้ำหมำยคือจะแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน หมำยถึงว่ำใครโดนน�้ำท่วม
เดอืดร้อนก็จะเยยีวยำไปก่อน แต่วธิกีำรจ่ำยมนัไม่ใช่ จ่ำยเป็นรำยบ้ำน และมเีงือ่นไข
ทีต้่องใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำทีห่ลำยเร่ือง เช่น หน่ึง ท่วมฉบัพลนั สอง ขงันำนเกนิ
เจ็ดวัน สำม บ้ำนเรือนต้องได้รับควำมเสียหำย ต้องมีคนรับรอง อันนี้คือปัญหำใน
กำรแก้ไข เพรำะว่ำบำงส่วนต้องใช้ดุลพินิจ เช่น บ้ำนไม่มีเลขที่ ต้องไปรับรอง  
ผมถงึบอกว่ำถ้ำเรำจดัระเบยีบสงัคมว่ำต้องเข้ำระบบทะเบยีนบ้ำน ท้ังหมดไม่ต้องมำ
รับรองแล้ว ใครไม่มีทะเบียนบ้ำน ใครไม่ย้ำยชื่อเข้ำมำ ไม่ต้องคุยกันเลย ไม่จ่ำย 
   ในกำรจ่ำยเงินบ้ำนละ 5,000 บำท บ้ำนน้ีมคีนอยู ่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 

  นอกจำกน้ี ยังมีปัญหำอีกว่ำน�้ำต้องท่วมเข้ำไปถึง คนที่เช่ำบ้ำนอยู่ 
ชั้นสองไม่ได้ เพรำะว่ำน�้ำท่วมไม่ถึง คนเหล่ำน้ีก็เดือดร้อนแต่ช่วยไม่ได้ ฉะนั้น  
ถ้ำน�้ำท่วมถึงบริเวณบ้ำนหรือว่ำอยู่ในพ้ืนที่น�้ำท่วม ควรถือว่ำเดือดร้อนเท่ำกัน  
ควรจ่ำยให้คนละ 1,000 บำทต่อเดือน หรืออะไรก็ว่ำไป น�้ำท่วม 1 เดือน จ่ำยไป 
1,000 บำท 2 เดือนจ่ำยไป 2,000 บำท เป็นต้น

  กำรส�ำรวจควำมเสียหำย 
  กำรจ่ำยเงินจริงตำมควำมเสยีหำย น�ำ้ท่วมอยธุยำทีผ่่ำนมำน�ำ้ท่วมบ้ำน 
250,000 หลัง ให้เวลำส�ำรวจ 3 วัน มันต้องส�ำรวจวันละกว่ำ 80,000 หลัง เรำมี
เจ้ำหน้ำที่ที่จะท�ำยังไม่ถึง 80,000 คนเลย มันเป็นเร่ืองเป็นไปไม่ได้ ถ้ำน�้ำท่วม

อย่ำงน้ีจ่ำยตำมควำมเสียหำยจริง ประชำชนก็จะเกิดควำมรู้สึกว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรม บำงบ้ำนเป็นบ้ำนคอนกรีต 
ชั้นเดียว ปูกระเบื้อง น�้ำท่วมไปถึงหลังคำ จ่ำยแค่ประตูบ้ำน 200 บำท แต่บ้ำนติดกันเป็นบ้ำนไม้ พ้ืนบ้ำนมันพัง  
บันไดหลุดไป ฝำบ้ำนเสียหำยได้ 20,000 บำท ท�ำให้เกิดควำมข้องใจ เพรำะเรำบอกไม่ชัดเจนว่ำจ่ำยตำมจริง 

  : กำรแก้ปัญหำเร่งด่วนต้องก�ำหนดอัตรำขั้นต้นเท่ำกันทุกคน ตัดกำรใช้ดุลพินิจ
  ในกรณีแบบน้ีควรจะมีอัตรำขั้นต้นส�ำหรับรำษฎรที่ได้รับควำมเดือดร้อน คือเรำช่วยเขำทั้งหลังไม่ได้อยู่แล้ว  
ถ้ำเดือดร้อนอย่ำงนี้เอำไปเท่ำไรว่ำไป มันง่ำยดี คนที่บ้ำนเสียหำยน้อย หำกได้เยอะก็เอำไว้ปรับปรุงบ้ำนครำวหน้ำ จะได้
ไม่เสยีหำย แล้วไม่ต้องส�ำรวจ ไม่ต้องมกีำรใช้ดุลยพินิจ ต้องตัดกำรใช้ดุลยพินิจของข้ำรำชกำรออกไป เพรำะฉะน้ันจะเป็น
ที่มำของควำมไม่เป็นธรรม เป็นที่มำของกำรทุจริต ยิ่งมำกรำยเท่ำไร ยิ่งมีปัญหำเท่ำนั้น 
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  ตัวอย่ำงเช่น ครั้งแรกต้องเยียวยำฉับพลันจ่ำยไปก่อนเลยภำยใน 30 วัน หลังจำกที่น�้ำลด คนละ 10,000 บำท 
แต่ใครคิดว่ำจะต้องได้รับกำรช่วยเหลือเพ่ิมมำกกว่ำน้ี ก็มำยื่นเร่ือง ครำวน้ีอำจจะ 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   
  ในทำงกลบักนั หำกนกัข่ำวเสนอข่ำวว่ำจงัหวดัแจกของไม่ทัว่ถงึ ด้วยเหตผุลว่ำเขำอยำกช่วยชำวบ้ำน ช่วยแค่นี้
ชำวบ้ำนยังไม่ได้อะไร นักข่ำวออกข่ำวไปแล้ว อีก 3 วัน ผู้ว่ำฯ ถึงจะไปช่วยเขำ มันเสียหำยหมดทุกอย่ำง ชำวบ้ำนที่ไปให้ข่ำว 
ก็โดนผู้ใหญ่บ้ำนตั้งข้อรังเกียจ ทุกคนเดือดร้อนหมด สู้มำคุยกันดีกว่ำ ถือว่ำได้ช่วยผู้ว่ำฯ ด้วย ช่วยชำวบ้ำนด้วย win-win
  ยกตัวอย่ำง วันน้ีนักข่ำวจะไปท�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 หมู่บ้ำนหน่ึงมี 100 หลังคำเรือน ในจ�ำนวนน้ีมี  
50 หลังคำเรือน อยู่ไม่ได้เพรำะน�้ำท่วมพื้นที่ก็ให้ออกมำอยู่ที่ศูนย์พักพิง อีก 50 หลังคำเรือนอยู่ได้ ก็ให้แบ่งเป็นคุ้ม ๆ ละ  
20-25 หลังคำเรือน คนเหล่ำนี้อยู่บ้ำนตำมปกติ มีหัวหน้ำคุ้มไปรับควำมช่วยเหลือมำแจก 
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  ศนูย์พกัพงิ คือ กลุม่คนพวกทีอ่ยูบ้่ำนไม่ได้แล้ว เพรำะน�ำ้ท่วมต้องมำอยูท่ีศู่นย์ฯ แต่ต้องท�ำแผนไว้ล่วงหน้ำก่อน
วันเกิดเหตุ มีกำรจัดระเบียบที่ชัดเจน ทำง อบต. ก็จะเป็นตัวประสำนคุมให้ดีอีกทีหนึ่ง 

  : ระบบคุ้มช่วยได้...ทั่วถึง...แน่นอน 
  ที่เรำเห็นกันจนชินตำ คือ กำรเอำชำวบ้ำนมำรับถุงยังชีพที่หอ
ประชุม ศำลำวัด แต่พอเกิด น�้ำท่วมใหญ่นี่ เรำได้บทเรียนว่ำจะไปเรียก
ชำวบ้ำนมำรวมกนัแล้วแจกของ มนัท�ำไม่ได้อกีแล้ว หน่ึงชำวบ้ำนมำไม่ได้
เพรำะน�้ำท่วม สอง เรำก็ไปแจกเขำไม่ได้เพรำะเรำเข้ำไปไม่ถึง 
  เรำต้องจัดระบบช่วยเหลือให้ชัดเจนเพื่อให้ชำวบ้ำนช่วยกันเอง 
ผมเลยต้ังระบบคุ้ม 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 อำสำสมัครก็ด ี
ไปแจก บำงทไีปไม่ทัว่ถงึ 20 หลงัอยูซ่อยน้ี แจกได้แค่หน้ำซอย คนทีม่ำก่อนกไ็ด้ไป คนทีม่ำทหีลงักไ็ม่ได้ หรือว่ำทีไ่ม่สำมำรถ
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
ศูนย์พักพิง จังหวดัพระนครศรีอยธุยำม ี400 ศูนย์พักพิง ซึง่สิง่เหล่ำน้ีคือ
บทเรียนที่ได้จำกน�้ำท่วมใหญ่ 

  ยกตัวอย่ำง ตอนน้ีเรำให้ท�ำแผนหมู่บ้ำนเตรียมไว้ล่วงหน้ำ  
ถ้ำหมูบ้่ำนน้ีน�ำ้ท่วม สมมตว่ิำม ี100 หลงัคำเรอืน มจี�ำนวน 50 หลงัคำเรอืน
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 เรำมีกำรแบ่งงำนกันต้ังแต่ก่อนน�้ำท่วม
ทุกคนรู้เลยว่ำเมื่อน�้ำท่วมแล้ว ใครมีหน้ำที่อะไร พอน�้ำท่วมทุกคนเข้ำที่ได้เลย 

  : ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์พักพิงมำจำกชำวบ้ำนเลือกกันเอง 
  ในศูนย์พักพิงจะให้ชำวบ้ำนเลือกกันเองว่ำใครจะเป็นผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ฯ เหมือนกับหัวหน้ำคุ้ม ในศูนย์ฯ แบ่ง
เป็น 5 ฝ่ำย แต่ละฝ่ำยก็จะมีหัวหน้ำฝ่ำยของตนเอง กำรท�ำงำนต้องใช้วิธีให้ชำวบ้ำนช่วยชำวบ้ำน ข้ำรำชกำรช่วย ไปไม่รอด 
   ในแต่ละศูนย์ฯ ก็จะมีสมำชิก อบต. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนอยู่ในแต่ละศูนย์ฯ ซึ่งอำศัยอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้ว ผู้ใหญ่
บ้ำนก็เป็นคนประสำนงำนในศูนย์ฯ 
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	กำรชุมนุมประท้วงปิดถนน
  กลยุทธ์ควบคุมฝูงชน 

  : เตรียมกำรอย่ำงรัดกุม กำรประสำนงำนทุกฝ่ำยต้องพร้อม
   กำรชมุนุมประท้วงปิดถนนของประชำชนบำงกลุม่ ซึง่มกัไม่ค่อยท�ำตำม
กฎหมำย และยงัไม่เข้ำใจว่ำกระบวนกำรเรียกร้อง กำรประท้วงจะได้ผลยติุทีไ่หน 
เช่น กำรประกนัรำคำข้ำว มนัส�ำปะหลงั ซึง่มนัไม่ใช่อ�ำนำจของผูว่้ำรำชกำรจังหวดั 
ดังนั้น แม้รำษฎรจะมำต่อรองหรือประท้วงที่จังหวัดยังไง มันก็ไม่จบ แต่รำษฎร
มักไม่เข้ำใจ กำรประท้วงก็จะใช้วิธีบีบทำงรำชกำร เช่น ปิดถนน หรือท�ำผิด
กฎหมำยด้วยวิธีต่ำง ๆ 

   เรำจะเลือกใช้วธิกีำรท่ียดืหยุน่ โดยตอนท่ีรำษฎรประท้วงจะถ่ำยรปูไว้เฉยๆ กำรเจรจำกบัรำษฎรจะถ่ำยรปู ถ่ำยวดีโีอ 
แล้วเอำไปแจ้งควำมไว้ หลังจำกที่เขำกลับไปประมำณ 1 เดือน จึงเชิญมำคุยโดยให้มำทีละคน โดยเฉพำะคนที่เป็นหัวโจก 
เพื่อไม่ให้เกิดกำรปะทะในช่วงที่เขำชุมนุม 
  หลงัจำกน้ันกต้็องท�ำตำมกฎหมำย เรำต้องประสำนกบักระบวนกำรยติุธรรม ต�ำรวจต้องร่วมกบัเรำด้วย อยักำร
ต้องพร้อม ศำลต้องรับรู้ ว่ำวันนี้ผมต้องไปเชิญแกนน�ำมำคุย เก้ำโมงไปเอำมำ สิบโมงอัยกำรต้องเสนอได้ ศำลต้องสั่งเลย
ภำยในวนัน้ัน เพือ่ไม่ให้มีผูช้มุนุมมำกดดนัศำล หรือกดดนักระบวนกำรยุตธิรรม ต้องคุยกัน ต้องเตรียมงำนให้รัดกุม และรวดเร็ว 
  หำกไม่มกีำรเตรียมกำรอย่ำงรัดกมุกจ็ะมผีลเสยี ถ้ำยดืเยือ้ไปจับมำแล้ว บ่ำยยงัไม่ปล่อย หรือศำลยงัไม่สัง่ รำษฎร
ก็จะมำล้อมโรงพัก ล้อมส�ำนักงำนอัยกำร ล้อมศำล จึงต้องกระชับ ฉับไว ภำยใน 3 ชั่วโมง ที่เขำยังรวมตัวกันไม่ได้ เรำต้อง
มีค�ำสั่งศำลไปแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ำจะต้องพูดคุยกันในระดับนโยบำยว่ำ Case อย่ำงนี้ ต้องเตรียมกำรกันให้ดี ไม่เช่นนั้น
เรำจะควบคุมฝูงชนไม่ได้ ทุกคนก็จะปิดถนนเป็นแฟชั่น 
  ตอนน้ีกเ็บำลง พอเรำเอำจริง เรำจับ เรำด�ำเนินคดี ทกุคนกไ็ม่กล้ำ มำชมุนุมประท้วงกค่็อย ๆ  ไม่ก่อให้เกดิควำม
เดือดร้อน หรือไม่ท�ำผิดกฎหมำย 
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 กำรแก้ปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว
   อยำกมีงำนท�ำต้องเรียนให้ถูกช่องทำง
  ตอนนี้ผมท�ำแผนทรัพยำกรบุคคลของจังหวัด โดยรวบรวมข้อมูลจำกโรงงำนอุตสำหกรรม สถำนประกอบกำร
ทกุแห่ง พำณิชย์จังหวดัแล้วกท้็องถิน่ เป้ำหมำย คือ จะบอกให้เยำวชนรู้ว่ำอยธุยำมกีำรจ้ำงงำนต�ำแหน่ง วฒุต่ิำง 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 เพรำะฉะน้ันถ้ำไปเรียนบริหำรธุรกิจ จะมีโอกำส 
มีงำนท�ำเท่ำไร เรียนช่ำงเชื่อมมีโอกำสมีงำนท�ำเท่ำไร เพ่ือให้เขำคิด 
ต้องให้ควำมส�ำคัญกับระบบข้อมูลมำกที่สุด

  มุมมองเรื่องแรงงำนต่ำงด้ำว 
   นโยบำยเรื่องแรงงำน ต้องมองว่ำเรำจ�ำเป็นต้องใช้คนเหล่ำนี้
หรือเปล่ำ ถ้ำจ�ำเป็นต้องหำมำตรกำรที่จะดูแลหรือควบคุมเขำให้อยู ่
ในกติกำ ถ้ำเรำบอกว่ำไม่จ�ำเป็น เรำต้องกดดันคนของเรำ หรือท�ำอย่ำงไรที่จะเชิญชวนคนของเรำให้เข้ำไปท�ำงำนเหล่ำนี้
แทนให้ได้ เช่น ต้องมมีำตรกำรทำงภำษี คนไหนตกงำนไม่ช่วย หำกมงีำนท�ำแล้วไม่พอเอำเป็นสวสัดิกำรของรัฐช่วยไป คือ 
บบีให้คนเหล่ำน้ีท�ำงำนให้ได้ แม้ว่ำวฒุจิะเกนิกว่ำต�ำแหน่งงำน หรือถ้ำคุณไม่มงีำนท�ำ จะต้องเสยีภำษี หรือไม่ได้รับสวสัดิกำร
ของรัฐฯ เพรำะถือว่ำเป็นภำระสังคม เพื่อให้เขำต้องขวนขวำยหำงำนท�ำ 
  ทกุวนัน้ีมปัีญหำ คือ แรงงำนไทยไม่พอทีจ่ะไปท�ำงำนในสิง่ทีผู่ป้ระกอบกำรอยำกได้ ตอนน้ีโรงงำนไหนมแีรงงำน
ต่ำงด้ำวแล้วเรำไล่จับเขำ ตอนทีแ่รงงำนหรือว่ำต�ำรวจ (ตม.) จะไปจับ กจ็ะโทรบอกผม ผมกจ็ะบอกว่ำคุณเตรียมแก้ปัญหำ
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ให้ผู้ประกอบกำรเขำแล้วหรือยัง เช่น โรงงำนมีแรงงำน 50-100 คน เมื่อโรงงำนต้องหยุด คุณหำคนไทยหรือว่ำแรงงำน
อื่นไปท�ำงำนแทนได้ไหม ถ้ำไม่ได้แล้วจะไปจับเขำท�ำไม เขำบอกไม่ได้ ไม่จับมันผิดกฎหมำย รู้แล้วมันผิดกฎหมำย แต่คุณ
ก็คิดถึงสถำนกำรณ์อีกด้ำนหน่ึง ผู้ประกอบกำรของเรำเขำเสียภำษี มีผลผลิต มีรำยได้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมให้จังหวัด 
เท่ำไร แต่อยู่ๆ คุณไปปิดโรงงำนเขำ โดยคุณบอกคุณท�ำหน้ำที่ แต่หน้ำที่รำชกำรอีกส่วนหนึ่ง คือ คุณต้องสนับสนุนเขำ 
คุณหำคนให้เขำได้ไหม 
  น่ีคือสิง่ทีผ่มบอกว่ำจะผลกัดันพวกน้ีไปแล้ว จะหำใครมำท�ำงำนแทน ไม่ใช่จับอย่ำงเดียว กำรควบคุมผูใ้ช้แรงงำน
ต่ำงด้ำวนี่ ควบคุมโดยวิธีอื่นได้ เช่น กำรส่งเงินออก กำรขึ้นทะเบียน กำรเสียภำษีเป็นรำยได้ที่นี่ แต่ถ้ำเรำไม่ยอมรับว่ำ  
เรำจ�ำเป็นต้องใช้คนเหล่ำนี้ มำตรกำรต่ำง ๆ เหล่ำนี้ก็ไม่ออก เมื่อไม่ออกก็คุมเขำไม่ได้

 กำรดูแลศูนย์รำชกำร

  ที่น่ีมีอำคำรศูนย์รำชกำร 2 หลัง เป็นตึก 7 ชั้น กับ 4 ชั้น  
สองอำคำรนี้มีห้องน�้ำ 200 กว่ำห้อง กรมโยธำออกแบบไว้ดีมำก อ�ำนวย
ควำมสะดวกประชำชนดีมำก แต่ปัญหำใหญ่คือขำดงบประมำณดูแลรักษำ 
กำรบริหำรศูนย์รำชกำร หน่ึง เร่ืองภมิูทัศน์ มันต้องมีงบประมำณจะได้สง่ำ
สวยงำม เป็นที่ศรัทธำของประชำชน สองห้องน�้ำบริกำรประชำชน  

ถ้ำมันไม่มีงบประมำณตรงน้ีมันก็เละเทะ งบที่ต้ังมำมันน้อยมำกไม่เพียงพอเลย จึงขอฝำกกระทรวงมหำดไทยควรหำรือ
กบัส�ำนักงบประมำณหรือกรรมำธกิำรงบประมำณ ว่ำศูนย์รำชกำรเป็นทีร่วมของหน่วยงำนทกุกระทรวง ไม่ใช่ดูแลกระทรวง
มหำดไทยอย่ำงเดียว เรำต้องดูแลประชำชนด้วย ควรจะต้องมีงบประมำณมำกกว่ำนี้ 
 เรื่องกำรจัดสรรงบประมำณ ในปัจจุบันแทนที่จะเป็นศูนย์รำชกำรซึ่งเป็นที่รวมของหน่วยงำนทุกกระทรวง ปรำกฏ
ว่ำกระทรวงต่ำง ๆ ก็พยำยำมแยกอำคำรออกไปอยู่ที่อื่น เวลำรำษฎรเดือดร้อนแทนที่จะอยู่รวมกัน เพื่อให้สะดวกในกำร
ติดต่อรำชกำร กลำยเป็นพอมำถงึทีน่ี่ต้องน่ังรถไป-กลบั หลำยสถำนที ่บำงทไีปเทีย่วเดียวยงัไม่จบ ต้องสองเทีย่ว เป็นภำระ
ของประชำชน  
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