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นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร1

 กำรรักษำควำมปลอดภัยศำลำกลำงจังหวัด
     ให้รอดพ้นจำกวิกฤติกำรณ์ทำงกำรเมือง 
 
 : ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนและข้ำรำชกำรร่วมกันเฝ้ำระวัง 
 เมื่อปี 2552 และ 2553 หลังจำกที่เกิดวิกฤติกำรณ์ทำงกำรเมืองที่ถนนสีลม กรุงเทพฯ ปรำกฏว่ำมีค�ำสั่งจำก
หน่วยทหำรให้เข้ำไปช่วยดูแลสถำนทีร่ำชกำร เพรำะมกีระแสข่ำวออกมำมำกว่ำมโีอกำสทีศ่ำลำกลำงจังหวดัและทีว่่ำกำร
อ�ำเภอจะถกูเผำ จึงต้องมกีำรเตรียมพร้อม แต่ปรำกฏว่ำจังหวดัพิจิตรไม่มจัีงหวดัทหำรบก และจังหวดัทหำรบกเพชรบรูณ์
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 
 พอสถำนกำรณ์ปะทะกนัรุนแรงทีก่รุงเทพฯ เมือ่เดือนเมษำยน ฝ่ำย
ทหำรยุติบทบำท และสั่งถอนก�ำลังกลับที่ตั้งหมด ด้วยเหตุผลว่ำไม่ใช่บทบำท
1ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว
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ของทหำร จึงต้องน�ำก�ำลงัต�ำรวจไปช่วยแทน ซึง่กเ็ป็นต�ำรวจของจังหวดัพิจิตรอกี 1 กองร้อยทีเ่หลอืจำกส่งไปช่วยทีก่รุงเทพ 
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 
 สถำนกำรณ์ตอนน้ันเรำรู้ว่ำมีกำรสั่งกำรยั่วยุ 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  
สแีดง ปรำกฏว่ำก�ำนัน ผูใ้หญ่บ้ำนเขำภำคภมูใิจมำก เพรำะทีผ่่ำนๆ มำ บทบำทกำรเป็นผูน้�ำของเขำหลงัจำกปี พ.ศ. 2537 
ทีม่กีำรต้ังท้องถิน่เสร็จแล้ว งบประมำณไปลงทีท้่องถิน่หมด ก�ำนัน ผูใ้หญ่บ้ำนแทบจะไม่ได้ท�ำอะไร แต่เมือ่เกดิสถำนกำรณ์
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
ไม่มีร้ัว จะเข้ำมำทำงไหนก็ได้ ซึ่งตอนน้ันได้ข่ำวว่ำจะมีกำรจ้ำงคนมำเผำ 
ศำลำกลำง เรำก็จะสอนเขำว่ำวิธีกำรสังเกตดูว่ำรถปกติกับรถที่มีปัญหำ 
มันต่ำงกันตรงไหน หรือว่ำรถคันไหนที่ควรให้เข้ำศำลำกลำงจังหวัด รถคันไหน
ไม่ควรให้เข้ำศำลำกลำงจังหวดัซ่ึงปรำกฏว่ำ ก�ำนนั ผู้ใหญ่บ้ำนท�ำงำนได้เข้มแข็งมำก
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 ตอนทีเ่รำเรียกก�ำนัน ผูใ้หญ่บ้ำนมำอบรม จะปลกูฝังควำม
เป็น “คนมหำดไทย” “ควำมเป็นผูน้�ำธรรมชำติ” ทีเ่ขำภำคภมูใิจและ
บอกเขำว่ำก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนเป็นเสำหลักที่ค�้ำจุนบ้ำนเมืองมำต้ังแต่
สมัยรัชกำลที่ 5 ต่ำงชำติจะมำยึดบ้ำนยึดเมืองอยู่แล้ว ก็ได้ก�ำนัน
ผู ้ใหญ่บ้ำนคอยดูแล ฉะน้ันวันน้ีสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองมีปัญหำ  
ท่ำนพร้อมไหม ที่จะเสียสละ แทนที่จะนอนอยู่ที่บ้ำน ท่ำนจะต้อง 
มำน่ังเฝ้ำศำลำกลำงจังหวัดให้ยุงกัด ซึ่งปรำกฏว่ำพอถึงเวลำวิกฤติ 
เขำยอมเป็นยอมตำยได้ ร่วมเป็นร่วมตำยได้ อยู่เวรกัน ประมำณครึ่งเดือน จนกระทั่งเรำเห็นว่ำมันจบแล้ว ผมจึงสั่งเลิก 

 ประกำรท่ีสอง ใช้ก�ำลงัข้ำรำชกำร โดยกำรประชมุชีแ้จงหวัหน้ำส่วนรำชกำร ว่ำเมอืงเรำตอนน้ีเหมอืนเมืองร้ำง 
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
มำน่ังประชมุกนัว่ำพวกเรำจะประมำทไม่ได้ เขำจะเข้ำมำทำงไหนกไ็ด้ 
เพรำะศำลำกลำงจังหวัดพิจิตรไม่มีรั้ว เดินมำทำงไหนก็ได้ เข้ำมำได้
รอบทิศทำง เพียงแต่เรำกั้นประตูไว้เท่ำนั้นเอง กั้นไม่ให้รถเข้ำเพรำะ
มีทำงที่รถเข้ำได้ทำงเดียว แต่ทำงอื่นเดินเข้ำมำได้ แล้วคนต่ำงด้ำว
ที่มำท�ำงำนอยู่ในจังหวัดพิจิตรต้ังหลำยพันคน หำกไปจ้ำงบุคคล 
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เหล่ำน้ีจะเกิดอะไรขึ้น 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 ดังน้ัน ในตอนที่มันไม่เกิด เรำจะต้องวิเครำะห์อย่ำงตรงไปตรงมำ ต้องมีข้อมูล ในขณะเดียวกันก็ต้องส่งคนที ่
เขำรัก เขำเกรงใจ เขำถือว่ำเป็นเพื่อนไปประสำนงำน

 กำรแก้ปัญหำน�้ำท่วมจังหวัดพิจิตร

 จังหวัดพิจิตรต้ังอยู่ภำคเหนือตอนล่ำง มีพ้ืนที่ประมำณ 
2,800,000 ไร่ มีแม่น�้ำที่ส�ำคัญผ่ำน 3 สำยคือ 1) แม่น�้ำยม ผ่ำนเหนือ
จรดใต้ 124 กโิลเมตร 2) แม่น�ำ้น่ำน ผ่ำนภำคเหนือจรดใต้ 97 กโิลเมตร 
3) แม่น�้ำพิจิตรหรือแม่น�้ำน่ำนเดิม และมีคลองส�ำคัญอีก 21 สำย  
โดยคลอง 12 สำยมำจำกจังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ เพรำะเป็น
เทือกเขำที่สูงกว่ำ น�้ำก็จะไหลลงแม่น�้ำน่ำน ขณะเดียวกันมีล�ำคลอง 
ที่ส�ำคัญมำจำกจังหวัดก�ำแพงเพชร ซึ่งมีพ้ืนที่สูงกว่ำจังหวัดพิจิตร  
40 เมตร น�้ำจำกก�ำแพงเพชรจะไหลมำลงแม่น�้ำยมอีก 9 สำย  
รวมเป็น 21 สำย 
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 พ้ืนทีข่องจังหวดัพิจิตรเป็นพ้ืนทีร่ำบลุม่ต�ำ่ ควำมสงู-ต�ำ่ทีน่ี่จะ
ไม่เกิน 1 เส้นคอนทัวร์ (Contour  Line)*  คือต่ำงกันไม่เกิน 20 เมตร 
เปรียบเสมือนเป็นแผ่นดินรำบๆ เวลำน�้ำท่วม มันก็จะท่วมหมดเลย 
เพรำะไม่ใช่เนินเขำทีจ่ะพ้ืนทีส่งู-ต�ำ่ จังหวดัพิจิตรมแีม่น�ำ้ส�ำคัญอยู ่3 สำย 
มีคลองส�ำคัญ 21 แห่ง มีหนองบึง 407 แห่ง ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน�้ำ 
จึงเป็นผืนดินที่เหมำะแก่กำรกสิกรรม จังหวัดพิจิตรจึงเป็นจังหวัด
ที่ท�ำกำรเกษตรมำต้ังแต ่สมัยโบรำณ สร ้ำงเมืองมำต้ังแต ่สมัย 
พุทธศักรำช 1601

 ปัญหำเรื่องน�้ำท่วมของจังหวัดพิจิตร มีปัจจัยใหญ่ 3 ประกำร ได้แก่
  ประกำรท่ีหนึง่ พ้ืนทีข่องจังหวดัพิจิตรต�ำ่กว่ำจังหวดัสโุขทยัและพิษณุโลกอยูป่ระมำณ 15 เมตร น�ำ้ท่วมสโุขทยั
กับพิษณุโลกเท่ำไร ก็จะท่วมพิจิตรเท่ำนั้น เพรำะพิจิตรอยู่ต�่ำกว่ำมำก 
 ประกำรท่ีสอง พืน้ท่ีจังหวดัก�ำแพงเพชรสงูกว่ำพจิิตร 40 เมตร หำกน�ำ้ท่วมก�ำแพงเพชรเท่ำไร ก็จะท่วมพจิิตรด้วย 
 ประกำรที่สำม พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ทำงด้ำนตะวันออก มีเทือกเขำค้อ เขำรัง ซึ่งถ้ำหำกน�้ำท่วม ก็ท่วม
พิจิตรเช่นกัน 
 น�้ำทั้งหมดมำจำก 3 ทิศทำง ในปี พ.ศ.2554 ปรำกฎว่ำน�้ำ
ท่วมแม่น�้ำยมและแม่น�้ำน่ำน ล้นตลิ่ง ต้ังแต่วันที่ 3 สิงหำคม - 26 
พฤศจิกำยน 2554 รวม 115 วัน ฤดูกำลเพำะปลูกข้ำวจะหำยไป  
1 ฤดูกำล เงินกห็ำยไป 1 ฤดูกำลเช่นเดียวกนั พ้ืนทีจ่ำกภำพถ่ำยดำวเทยีม
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 

 จังหวดัพจิิตรน่ีจำกสภำพภมิูศำสตร์จะมีปัญหำอยู่ 2 ส่วน คือ 1. น�ำ้ท่วม 
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�ำ้มำกกจ็ะไหลมำลงจังหวดัพิจิตร แต่ถ้ำปีไหนน�ำ้น้อย จังหวดัพจิิตร
กจ็ะแล้งมำก เมือ่ก่อนน้ันเขตจังหวดัก�ำแพงเพชรเป็นเขตชลประทำน ส่วนจังหวดั
พิจิตรไม่ใช่ จึงส่งผลให้เกิดปัญหำขัดแย้งกันระหว่ำงคน 2 จังหวัด 

 : เปลี่ยนน�้ำให้เป็นเงิน
 ปัจจุบนัเรำได้แก้ไขปัญหำโดยใช้กำรรวมตัวของกลุม่จังหวดั คือ จังหวดั
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�ำปีละคร้ัง แต่ปัจจุบันเมื่อท�ำฝำยเสร็จ ได้น�้ำมำ  
200 ล้ำน ลบ.ม. ในช่วงเดือนธันวำคม–เมษำยน ปรำกฏว่ำชำวบ้ำนตกใจมำกเพรำะว่ำไม่เคยเห็นน�้ำช่วงหน้ำแล้ง และ
เดี๋ยวนี้ไร่มันส�ำปะหลังหำยไปแล้ว กลำยไปเป็นพืชผักสวนครัว ที่เคยเป็นพืชผักสวนครัวก็กลำยเป็นไร่ฝรั่ง สวนส้ม ต่ำงๆ 
 ที่บึงนำรำงมีอยู่หมู่บ้ำนหน่ึงชื่อบ้ำนหนองจิตศรี ปรำกฎว่ำเขำท�ำ
พชืผกัสวนครัว ซึง่แต่ละบ้ำนน�ำผลผลติท่ีได้มำรวมกันใส่รถหกล้อไปขำยตลำดไท 
กรุงเทพฯ ผลผลิตในรถหกล้อ 1 คันได้เงิน โดยเฉลี่ย 230,000 บำท  
วันหนึ่งมีรถวิ่งไปส่งประมำณ 6 คัน ณ วันนี้เมื่อหักค่ำใช้จ่ำยแล้ว เกษตรกรมี
รำยได้เดือนหน่ึงประมำณ 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
เมือ่ก่อนเวลำสร้ำงบ้ำนเรือนจะต้องอยูติ่ดแม่น�ำ้ พอแม่น�ำ้ตำยเปลีย่นเส้นทำงเดินใหม่ ผูค้นมขียะมลูฝอยกเ็ทลงแม่น�ำ้หมด 
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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. ถ้าจะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่อยากได ้เราจะต้องท�าอะไรบ้าง ? 
  - คนหนึ่งก็บอกต้องไม่ทิ้งขยะลงแม่น�้ำ ต้องมีกำรจัดระบบระเบียบต่ำงๆ ซึ่งค�ำตอบก็มีหลำยอย่ำง 
 4. ใครท�า ? 
  - ก็อ้ำงกันว่ำเธอท�ำ โรงเรียนท�ำ วัดท�ำ ประมงท�ำ 

 หลังจำกน้ัน 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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 สถำบนัพระปกเกล้ำฯ ได้มอบรำงวลัแห่งควำมเป็นเลศิด้ำนกำรบริหำร
รำชกำรแบบมีส่วนร่วม ระดับยอดเยีย่ม คือ ทีห่น่ึงของประเทศ และอกีรำงวลั คือ 
รำงวัลแห่งกำรเป็นเลิศกำรบริหำรรำชกำรแบบส่วนร่วมภำคประชำชนเข้มแข็ง  
ซึง่ไม่ใช่รำชกำรดีอย่ำงเดียวประชำชนกดี็ด้วย เรำกเ็กดิควำมภมูใิจเป็นรำงวลัแห่ง
ควำมดีที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกำรท�ำ แม่น�้ำจะคืนกลับมำมีชีวิตใหม่ไม่ได้  
หำกไม่มีพ่ีน้องประชำชน 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 
 แม่น�้ำน่ำนมีเขื่อนสิริกิต์ิสร้ำงไว้ต้ังแต่ พ.ศ.2512 เก็บกักน�้ำได้ 
9,700,000,000 ลูกบำศก์เมตร ต่อมำเมื่อปี พ.ศ. 2550 -2551 มีกำรสร้ำงเขื่อน
แควน้อยทีจั่งหวดัพิษณุโลกเกบ็กกัน�ำ้ได้ 939,000,000  ลกูบำศก์เมตร ซึง่แต่เดิม
เป็นเขตชลประทำน หลังจำกท่ีมีเขื่อนสิริกิติ์ก็ โครงกำรชลประทำนพลำยชุมพล  
อยู ่ที่พิษณุโลกเชื่อมต่อมำถึงพิจิตร ชลประทำนท่ำบัวจำกพิจิตรต่อไปถึง
นครสวรรค์ จังหวัดพิจิตรมีเนื้อที่ 2,800,000 กว่ำไร่ มีเขตชลประทำนกว่ำ 371,000 ไร่ ซึ่งมีไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ 



92  งานด้านอ�านวยการของจังหวัด

 หลังจำกที่สร้ำงเขื่อนแควน้อยเสร็จเพ่ือเก็บน�้ำได้แล้ว จะได้พ้ืนที่ชลประทำนเพ่ิมขึ้นอีกประมำณ 260,000  
กว่ำไร่ ซึ่งแบ่งคร่ึงระหว่ำงพิษณุโลกกับพิจิตรจังหวัดละ 130,000 ไร่ ถ้ำท�ำตรงน้ีได้ก็จะท�ำให้ฝั ่งตะวันออกของ 
จังหวัดพิจิตร ซึ่งยังคงแห้งแล้งอยู่เป็นพื้นที่ในเขตชลประทำน และท�ำให้ผืนแผ่นดินของจังหวัดพิจิตรอุดมสมบูรณ์

 : เปลี่ยนศัตรูให้กลำยเป็นมิตร
 คนมหำดไทยต้องไม่ใช่น่ังท�ำงำนอยูแ่ต่ในออฟฟิศ ต้องขยนัออก
พ้ืนที ่แล้วมกี�ำนันผูใ้หญ่บ้ำนเป็นครูของเรำ อ.บ.ต.เป็นครูของเรำ ชำวบ้ำน
คนแก่คนเฒ่ำเขำหลับตำเห็น ที่ผมดีใจและภำคภูมิก็คือ ในเร่ืองของกำร
บริหำรจัดกำรน�ำ้ เม่ือ 20 ปีท่ีแล้วรำษฎรพจิิตรกับก�ำแพงเพชรน่ีเป็นศัตรูกัน
เพรำะแย่งน�ำ้กนั แต่วนันีเ้รำเปล่ียนศัตรใูห้กลำยเป็นมิตร ขณะเดียวกนัเรำท�ำให้
ผืนแผ่นดินทิศตะวันตก 5 อ�ำเภอเปลี่ยนจำกแผ่นดินที่แห้งแล้ง ปลูกได้แต่
มันส�ำปะหลัง ณ วันนี้กลำยเป็นแผ่นดินทอง ชำวบ้ำนมีเงินมีทอง อยู่เย็น 

เป็นสุข สรรพำกร สรรพสำมิต ก็ท�ำงำนง่ำย อัตรำภำษีต่ำง ๆ ที่ก�ำหนดว่ำต้องเพ่ิมขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องไปด้ินรน  
พวกผู้จัดกำรธนำคำรนี่เขำก�ำหนดว่ำปีนี้ต้องหำเงินให้ได้ 1,000 ล้ำน ปีหน้ำต้องเพิ่มอีก 3 เปอร์เซ็นต์ ปรำกฏว่ำไม่ต้องดิ้นรน 
เงินมันเพิ่มเองอยู่แล้ว ชำวบ้ำนอยู่เย็นเป็นสุข เรำก็มีควำมสุข เรำมีคุณค่ำ มีควำมภูมิใจ นี่เป็นหัวใจของคนมหำดไทย 
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