งานด้านอ�านวยการของจังหวัด 27

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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