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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

76 งานด้านอ�านวยการของจังหวัด

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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