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นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี*

 หลักกำรในกำรท�ำงำน
 
 กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนกับทุกภำคส่วน 

  : ต้องเป็นผู้ว่ำฯ ของทุกภำคส่วน ไม่ใช่เฉพำะมหำดไทย
  เมื่อสมัยที่มำรับต�ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในปี พ.ศ. 2552 ใช้วิธีกำรประชุมชี้แจงกับทีมงำนตั้งแต่คนใกล้ตัว
ออกไปว่ำ ควำมคำดหวังของผู้ว่ำฯ คืออะไร ผู้ว่ำฯจะเป็นผู้ว่ำฯ ของทุกคน ทุกภำคส่วน ไม่ใช่เฉพำะมหำดไทย หลำยคน
อำจมองว่ำต�ำแหน่งผู้ว่ำฯ ไปยึดกับอ�ำนำจ กำรใช้ดุลยพินิจที่เกินจริง เรำจะต้องให้แนวทำงกำรท�ำงำนที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น 
กำรบูรณำกำรกับภำคส่วนต่ำง ๆ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
  กลุ่มแรก คือ กลุ่มภำครำชกำร ทั้งส่วนกลำง ภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรีมีส่วนรำชกำรถึงกว่ำ  
120 หน่วยงำน จึงต้องสร้ำงควำมเข้ำใจว่ำจะท�ำอย่ำงไรให้ทกุหน่วยงำนคิดไปทำงเดียวกนั โดยธรรมชำติอำจมคิีดต่ำงบ้ำง 
แต่ต้องยึดนโยบำยรัฐบำล และระเบียบ กฎหมำย ที่ส�ำคัญที่สุดต้องเป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน
  เริ่มจำกต้องบอกกับส่วนรำชกำรในจังหวัดว่ำแม้ผู้ว่ำฯจะเป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงมหำดไทย แต่อธิบดี
ทุกกระทรวง กรม ผู้ตรวจรำชกำร คือ ผู้บังคับบัญชำของผู้ว่ำฯ แปลว่ำท่ำนสั่งผู้ว่ำฯ ได้ทุกกระทรวง กระทรวงมหำดไทย
เป็นเพียงต้นสังกัดในกำรคิดเงินเดือน และฐำนให้ผู้บังคับบัญชำใช้เลื่อนระดับเท่ำน้ัน จะต้องให้เกียรติกับทุกหน่วยงำน 
เป็นเรื่องของกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น เพื่อให้เกิดมั่นใจว่ำเป็นพวกเดียวกัน ไม่แยกส่วน

*ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง	อธิบดีกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย
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  กลุ่มท่ีสอง คือ องค์กรเอกชน ทั้งหอกำรค้ำ สภำอุตสำหกรรม มูลนิธิ เครือข่ำยต่ำงๆ ถือเป็นหุ้นส่วนที่ได ้
หรือเสีย ไม่ใช่ลูกน้อง ต้องท�ำควำมเข้ำใจว่ำเรำจะร่วมงำนกันอย่ำงไร 
  กลุ่มท่ีสำม คือ กลุ่มของประชำชนทั่วไป ทั้งในส่วนของกำรชี้น�ำหรือปรุงแต่งหรือในเร่ืองของธรรมชำติ  
ต้องพยำยำมพูดคุย หรือท�ำตัวอย่ำงให้ดู 

  : กำรกระจำยอ�ำนำจ 
  กำรกระจำยอ�ำนำจ คือ กำรแบ่งมอบควำมรับผิดชอบหรือกำรมอบอ�ำนำจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงกรณี
กำรจัดซื้อ จัดจ้ำงของผู้ว่ำฯ 50 ล้ำนบำท จะมอบให้รองผู้ว่ำฯ ทั้ง 2 ท่ำน เต็มวงเงินเสมือนเป็นผู้ว่ำฯ คงสงวนไว้เฉพำะ
วิธีพิเศษเท่ำนั้น ส่วนหัวหน้ำส่วนรำชกำรให้มำท�ำควำมเข้ำใจกันว่ำ จะให้ผู้ว่ำฯ มอบอ�ำนำจเรื่องใดบ้ำง ในเรื่องของฐำน
กำรมอบอ�ำนำจน้ีจะไม่สงวนหรือหวงไว้ แต่ก่อนอืน่ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจว่ำกฎหมำยน้ันไม่ได้ให้สทิธเิด็ดขำด กฎหมำยหนึง่
อำจไปเกี่ยวข้องกับอีกกฎหมำยหน่ึง ไม่เช่นน้ัน ส่วนรำชกำรจะทะเลำะกันเอง ในส่วนน้ีต้องระวังและจัดหมวดหมู่  
หำกสงสัยต้องหำรือกันให้ชัดเจน 

  : กำรบริหำรตำมข้อเท็จจริงและกำรบริหำรควำมคำดหวัง
  กำรบริหำรตำมข้อเท็จจริง คือ หน่ึง ผู้ว่ำฯ และหน่วยรำชกำรที่เป็นผู้ช่วยต้องแม่นย�ำในระเบียบกฎหมำย 
เพรำะเรำไม่ได้ถือกฎหมำยฉบับเดียว กฎหมำยมันต้องทับซ้อนแย้งกันบ้ำง ต้องมำใช้ดุลยพินิจ  
  กำรบรหิำรควำมคำดหวงั เป็นเร่ืองทีใ่ช้ทัง้ศำสตร์และศิลป์ ต้องท�ำจึงจะเข้ำใจ เหมอืนกำรว่ำยน�ำ้กต้็องฝึกเอง 
ขับรถก็ต้องฝึก เป็นเองไม่ได้ อย่ำงกรณีน�้ำท่วม หรือกรณีวิกฤติอื่นๆ ทุกจุดพร้อมที่จะทะเลำะ พร้อมที่จะมีปัญหำ  
เพรำะทุกคนคำดหวังว่ำตัวเองจะได้รับกำรช่วยเหลือชดเชยที่รวดเร็ว และเหมำะสม
  สรปุ ได้ว่ำกำรบริหำรงำนต้องรักษำดุลยภำพของ 2 สิง่น้ีเป็นเร่ืองส�ำคัญ โลกน้ีทรัพยำกรมจี�ำกดั ควำมต้องกำร
ไม่สิ้นสุด หนึ่ง ต้องบริหำรตำมควำมเป็นจริงให้ได้ สอง ต้องบริหำรควำมคำดหวังให้ได้ 
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 มุมมองควำมส�ำเร็จ

  ควำมส�ำเร็จในมมุมองแรก คือ อยูท่ีว่่ำเรำได้ท�ำอะไรให้องค์กร หรือประชำชนบ้ำง ควำมส�ำเร็จน้ีน่ำจะเป็นเร่ือง
ของกำรยอมรับร่วมกัน อีกควำมส�ำเร็จคือในด้ำนชีวิตส่วนตัว ครอบครัว ควำมก้ำวหน้ำ โดยมีปัจจัย 4 อย่ำง ที่ท�ำให้เรำ
ประสบควำมส�ำเร็จ คือ
  1) ควำมรู ้ต้องมีควำมรู้ หำกถือว่ำส้มหล่น แล้วคิดว่ำเดี๋ยวก็เก่งเอง ขึ้นได้ไม่นำนเดี๋ยวก็ล่วงลงมำ 
  2) ควำมสำมำรถ คนมคีวำมรู้บำงทไีม่สำมำรถล�ำเลยีงควำมรู้ไปท�ำงำนได้ เพรำะควำมสำมำรถน่ำจะเป็นเรือ่ง
ของกำรประยุกต์ควำมรู้ที่มีอยู่ให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท�ำเหมือนกันแต่ท�ำไมคนหนึ่งยอมรับ แต่อีกคนไม่ยอมรับ 
  3) โอกำส หลำยคนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ แต่ขำดโอกำสแสดง ไม่มีเวทีแสดง มันไม่ใช่เร่ืองของโชคช่วย 
อย่ำงเดียว แต่กำรแสวงหำโอกำสเป็นเรื่องที่ท�ำได้ 
  4) ผู้สนับสนุน กำรเป็นผู้สนับสนุน ไม่จ�ำเป็นว่ำต้องเป็นนักวิ่ง ท่ำนไปท�ำงำนคนไม่รู้จักกันท�ำงำนร่วมกันแล้ว
วันหนึ่ง เขำส่งท่ำนไปในต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ชัดเจนว่ำเขำเห็นในควำมสำมำรถของท่ำน 
  ในภำวะสงครำมหรือภำวะวิกฤติ เรำคงไม่เลือกลูกหลำน แต่ต้องเลือกคนเก่ง ไม่เช่นนั้นคนเลือก จะตำยด้วย 
กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผู้บังคับบัญชำ ผมเองผิดบ้ำงถูกบ้ำง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ให้บกพร่อง คือ “กำรอำสำท�ำงำน” อยู่กับ
นำยคนไหนก็จะเสนอท�ำงำน ผิดถูกเสนอแล้วนำย ไม่เลือกไม่รับก็ไม่เป็นไร เอำใหม่ ผมคิดว่ำนี่คือกำร “หำโอกำส” และ 
“หำผู้สนับสนุน” หลำยๆ ครั้งนำยก็เห็นว่ำผมเข้ำท่ำ เข้ำทำง ถ้ำใช้แล้วชอบ วันหลังใช้ใหม่ เป็นหลักคิดที่ต่อเนื่องตั้งแต่
เริ่มท�ำงำนมำจนถึงเดี๋ยวนี้ 
  โดยสรุป คนทีเ่ป็นรำชกำรไม่ต้องแข่งกบัใคร แข่งกบัตัวเอง ผมเชือ่ว่ำหลำยคนแพ้ตัวเอง สขุภำพกำยกแ็พ้ หรือ
สุขภำพใจ บำงคนตกใจง่ำย ถูกด่ำ ถูกว่ำก็ตกใจ ใจน้อย ต่ำงๆ ล้วนแต่แพ้ตัวเองทั้งสิ้น “ควำมอดทน” เป็นสิ่งส�ำคัญ  
โดนอัด โดนด่ำทนได้ ถ้ำภำวะไม่ปกติควำมทนอำจจะเหนือกว่ำควำมเก่ง ท่ำนเก่งทีเดียว ท่ำนก็วิ่งหนีกลับบ้ำน แต่ควำมทน
ท่ำนยืนสู้ ยืนแก้ปัญหำไป ถึงไม่ชนะในเวที แต่ชนะใจคนดู
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 กำรแก้ไขปัญหำน�้ำท่วม
 
  : ควำมส�ำเร็จเกิดจำกกำรบริหำรอำรมณ์ กำรสร้ำงควำม
เชื่อมั่นร่วมกันในภำวะวิกฤต ิ
  น�้ำท่วมใน ปี 2554 ถือว่ำเกินกว่ำควำมควบคุมของจังหวัด 
น�้ำท่วมลพบุรีนำนถึง 4 เดือนคร่ึง พ้ืนที่ประมำณเกือบ 500,000 ไร่  
ในพื้นที่ 3 อ�ำเภอทั้งจังหวัด จังหวัดมีพื้นที่อยู่ประมำณ 3,800,000 ไร่ 
ยุทธศำสตร ์ของจังหวัดเป ็นเ ร่ืองเกษตร อุตสำหกรรมเกษตร  
กำรท่องเทีย่วและพลงังำน โชคดีทีผู่ว่้ำฯ มปีระสบกำรณ์ด้ำนกำรป้องกนั
สำธำรณภยัช่วยให้ท�ำงำนได้หลำยมติิหลำยมมุมอง ช่วงน�ำ้ท่วมมีจ�ำนวน
คนที่อพยพกว่ำ 36,000 คน ลองนึกดูว ่ำคนกว่ำ 36,000 คน 
กระจัดกระจำยไปอยู่ใน 135 จุด แค่คนหน่ึงกินข้ำว 1 กล่อง 3 มื้อ  
ต้องหำข้ำวกว่ำ 100,000 กล่อง ควำมช่วยเหลือเข้ำไปไม่ได้ ต้องนั่งเรือ 
ต้องหย่อนอำหำรจำกเครื่องบินถึง 3 ล�ำ ที่พร้อมจะหย่อนอำหำรและยำ
ก็บริหำรกันอยู่เช่นนี้ 
  ควำมส�ำเร็จจึงอยู่ที่กำรบริหำรอำรมณ์ และกำรสร้ำงควำม
เชื่อมั่นร่วมกันในภำวะวิกฤติ ซึ่งถือเป็นเร่ืองส�ำคัญ ผมได้ท�ำให้ทีมงำน 
ท้ังทหำร ต�ำรวจมคีวำมเช่ือมัน่ โดยใช้วธิกีำรประชุมร่วมกัน คนท่ีมำประชุม
มต้ัีงแต่ยศพลโท ผูบ้งัคับกำรฯ หวัหน้ำส่วนรำชกำร มำน่ังประชมุร่วมกบั
ผู้ว่ำฯ ทุกวันในเวลำ 07.00-09.30 น. ผมจะมำประชุมเองทุกวันไม่เคย 
ขำดตลอด 4 เดือน ในแต่ละวันเรำใช้คนท�ำงำนประมำณ 3,000 คน 
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  : โครงกำรโรงเรียนข้ำงถนน 
   น�้ำมำแรงและเร็วมำก จุดที่น�้ำท่วมสูงที่สุดถึง 6.20 เมตร กำรเดินทำง
โดยทำงเรือยังอันตรำย คนจ�ำนวนกว่ำ 36,000 คน ไปอยู่ใน 135 จุด ทุกวัน 
ต้องมีอำหำร ยำ จุดที่ท่ำนนำยกรัฐมนตรีเดินทำงมำ ผมได้เสนอโครงกำร 
“โรงเรียนข้ำงถนน” เน่ืองจำกโรงเรียน 104 แห่ง ที่หยุดกำรเรียน กำรสอน  
ท�ำให้เด็กกว่ำ 10,000 คน ไม่ได้เรียนหนังสือ อำจมีเด็กจมน�้ำตำยมำกมำย ดังนั้น 
เมื่อพ่อแม่อพยพไปอยู่ตรงไหน ไม่ว่ำจะเป็นวัด โรงเรียน เรำจะเอำเต็นท์ไปประกอบแล้วเอำเด็กไปอยู่ด้วย เอำครูหรือ 
ทหำรมำสอน ไม่เน้นควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร แต่ต้องกำรให้สอนประสบกำรณ์ชีวิต เจตนำรมณ์ คือ ให้นักเรียนอยู่กับที่ 
เลี้ยงอำหำรฟรีหมดทั้งครู นักเรียน โดยครูหรือชำวบ้ำนที่มำสอนได้ค่ำตอบแทน 200 บำทต่อวัน นักเรียนอยู่กับที่ได้  
30 บำทต่อวัน ทั้งหมดนี่ผมท�ำเรื่องยกเว้นหลักเกณฑ์ 

  : ทูตประจ�ำบ้ำน 
  ในช่วงน�้ำท่วมมีคนจ�ำนวนมำกที่อพยพไปที่อื่น จึงใช้วิธีน�ำเอำผู้อพยพมำเป็นส่วนหน่ึงของกำรจ้ำงแรงงำน  
แต่ใช้ชื่อให้ดูน่ำภำคภูมิใจว่ำ “ทูต” มีหน้ำที่  หนึ่ง ช่วยทุกคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สอง ทุกวัน ต้องส�ำรวจว่ำใครอพยพ
เข้ำ–ออก ใครเจ็บป่วย ฯลฯ เรำใช้คนหลำยร้อยคน แต่ว่ำกระจำยตำมจุดต่ำง ๆ แล้วตอบแทนสินน�้ำใจวันละ 200 บำท 
วธิน้ีีได้ผลมำก มฉิะน้ันคนจ�ำนวนมำกทีเ่ดือดร้อนจะลกุฮือ น่ีคือบทเรียนทีเ่รำใช้ จึงได้สรุปบทเรียนเสนอรัฐบำลว่ำสิง่ทีเ่รำ
ควบคุมคนได้ ไม่ใช่กำรใช้ก�ำลัง แต่เป็นเรื่องของกำรสร้ำงอำรมณ์ร่วมกัน กำรบริหำรภำวะอำรมณ์ 
  ตัวอย่ำงเช่น ภำพที่ออกไปช่วงน้ัน จะเห็นฟำร์มหมูจมน�้ำ แล้วหมูก็ท�ำตัวเป็นปลำคือลอยน�้ำแล้วยื่นหัว 
ขึ้นมำหำยใจ ผมเองก็โดนผู้สื่อข่ำวถำมว่ำดูเหมือนทรมำนสัตว์ ให้หมูว่ำยน�้ำแล้วเงย ผมก็บอกว่ำในขณะที่หมู 2,000- 
3,000 ตัว กับคนอีกกว่ำ 30,000 คน ที่ลอยน�้ำเหมือนหมู ก็พยำยำมชี้แจงว่ำต้องเลือก กำรตัดสินใจในวันน้ันต้อง 
เด็ดขำด ต้องเลือก ปรำกฏว่ำในขณะที่นักข่ำวถำม ก็บอกว่ำจริงๆ แล้วยอมรับว่ำหมูตำยหลักร้อย แต่ว่ำจริงๆ แล้ว เรำได้
ช่วยไว้ได้หลำยพันตัว
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  : สร้ำงกำรมีส่วนร่วมเน้นกำรท�ำงำนเป็นทีม และสร้ำงกำรรับรู้   
  ในภำพรวมของกำรจัดกำรอทุกภยั หรือวกิฤตกำรณ์อืน่ๆ หน่ึง กำรบริหำรงำน ต้องรู้จริงเข้ำใจกฎระเบยีบ สอง 
ต้องเน้นกำรบูรณำกำรกำรมีส่วนร่วม สำม ควำมโปร่งใส เป็นเรื่องส�ำคัญ ในฐำนะองค์กรรำชกำร รัฐศำสตร์ชัดเจนเหมือน
ปลำทองในอ่ำงแก้วที่คนเห็นรอบด้ำน จะท�ำหรือไม่ท�ำ เขำเห็นรอบหมด ต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ จะเช็คบิล หรือ 
จะชม จะด่ำ ต้องพร้อมหมด สิ่งที่จะอธิบำยสิ่งต่ำงๆแทนตัวเรำได้ดีที่สุด คือ กำรให้คนจ�ำนวนมำกเข้ำมำมีส่วนร่วม 
เน้นในเรื่องของกำรท�ำงำนเป็นทีม แล้วก็สร้ำงกำรรับรู้มำกๆ 

  : ลพบุรีเป็นโมเดล 
  ก่อนน�้ำท่วมผมได้ตัดสินใจสั่งให้ปิดท่อน�้ำทิ้ง ในเมือง ในเขตพื้นที่ 
3 อ�ำเภอ ตอนนั้นน�้ำยังไม่มำ หลำยคนสงสัย สื่อก็มำถำม ท�ำไมผู้ว่ำฯ ถึงได้
ปิดล้อมเมืองทั้งๆ ที่น�้ำยังไม่มำเลย จึงได้ชี้แจงไปว่ำ ถ้ำรอน�้ำมำจะปิด 
ไม่ได้เลย สองระเบียบกระทรวงกำรคลัง ก�ำหนดว่ำหำกจะใช้งบประมำณ 
ได้ต้องเกิดภัยพิบัติก่อน ต้องมีกำรประกำศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ถ้ำบอกน�้ำท่วม 
แล้วน�้ำไม่ท่วมถือว่ำทุจริต ผมจึงท�ำเร่ืองขอยกเว้นหลักเกณฑ์ไปยังรัฐบำล 
เรียนท่ำนนำยกฯ ขอยกเว้นหลักเกณฑ์ โดยขอใช้มำตรกำรป้องกันก่อน  
เมื่อกระทรวงกำรคลังอนุญำตก็ขุดทับล่องเลย ในพ้ืนที่หน่ึงตำรำงกิโลเมตร
ในอ�ำเภอเมืองฯ อ�ำเภอท่ำวุ ้ง หน่ึงตำรำงกิโลเมตรก็ประมำณ 125 ไร ่ 
ด�ำเนินกำรไปประมำณกว่ำ 30,000 ไร่ ถือเป็นควำมภูมิใจ ในขณะที่น�้ำท่วม
โดยรอบ แต่จุดที่เรำบล็อกไว้ไม่ให้ท่วม ก็ไม่ท่วม เช่น โรงพยำบำล สถำนีอนำมัย 
สถำนีต�ำรวจ ธนำคำร เป็นต้น 
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  : หลักคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ
  หลักคิด คือ หนึ่ง น�้ำแล้งจะท�ำอย่ำงไร สอง น�้ำท่วมแน่นอนมำ
เกินไปท�ำอย่ำงไร สำม น�้ำเสีย เพรำะมีโรงงำนอุตสำหกรรมประมำณ 700 
กว่ำโรงงำน ถ้ำน�ำ้เสยีจะท�ำอย่ำงไร กำรจัดกำรเร่ืองน�ำ้หลกัๆ คือ กำรสร้ำง
ที่ให้น�้ำอยู่ หมำยควำมเรำต้องดูทั้งน�้ำท่วม น�้ำแล้ง จึงได้จัดท�ำทะเบียน
แหล่งน�้ำว่ำในจังหวัดมี แหล่งน�้ำดิบต้นทุนจ�ำนวนเท่ำไร ในแต่ละปีฝนตกลงมำ 
น�้ำไหลมำจำกภำคเหนือ จัดเก็บได้ในลพบุรีเท่ำไร โดยใช้ทะเบียนของ 
กรมทรัพยำกรน�้ำ กรมชลประทำน และของท้องถิ่น วันน้ีพบว่ำมีที่เก็บน�้ำดิบได้ 1,250 ล้ำน ลบ.ม. ซึ่งไม่เพียงพอ  
จำกพื้นที่จังหวัด 3,800,000 ไร่ เรำท�ำกำรเกษตรถึง 2,500,000 ไร่ แต่อยู่ในเขตชลประทำนเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ของ 
พื้นที่เกษตรกรรม ในพื้นที่อ�ำเภอเมืองฯ ท่ำวุ้ง บ้ำนหมี่ นอกจำกนั้นเป็นนอกเขตชลประทำน จึงมำประชุมกันว่ำควรที่จะ
มีแหล่งน�้ำปีละ 2,000 ล้ำน ลบ.ม. คือ ต้องสร้ำงเพิ่มอีก 750 ล้ำน ลบ.ม. 
  จึงได้เสนอแนวคิดต่อรัฐบำลว่ำจังหวดัต้องกำรป้องกนัน�ำ้ท่วมโดยสร้ำงแก้มลงิ เพ่ือเพ่ิมปริมำณพ้ืนทีเ่กบ็น�ำ้อกี 
750 ล้ำนลบ.ม. วันน้ีแหล่งน�้ำใหญ่ที่สุดอยู่ที่เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ ปริมำณน�้ำปกติ 825 ล้ำน ลบ.ม. นอกน้ันอยู่ในห้วย  
หนอง คลอง บึง แหล่งน�้ำสำธำรณะ และแหล่งชลประทำนต่ำงๆ จังหวัดลพบุรีจะเพิ่มพื้นที่รับน�้ำ คือ กำรขุดลอกแม่น�้ำ
ป่ำสัก แม่น�้ำลพบุรี คลองบำงขำม กำรขุดแก้มลิงใน 3 พื้นที่ เพื่อสร้ำงที่น�้ำอยู่กับกำรท�ำทำงให้น�้ำไป คือ กำรท�ำระบบ 
รับน�้ำที่ลงจำกเขำ ไม่ให้ท่วมตัวเมือง ตั้งฐำนหลำยจุดซึ่งก็เป็นแนวคิดหนึ่ง 

   : กำรครองใจนักข่ำว
  นักข่ำวเป็นคนทีจั่ดกำรยำกทีส่ดุ หลกัของกำรเขยีนข่ำว คือ ต้องได้ข่ำวทีไ่ด้รับควำมสนใจ ซึง่ผูว่้ำฯไม่มีแนวคิด
ในกำรปิดบังข้อมูล แต่จะท�ำงำนกับสื่อมวลชนกับนักข่ำวก่อนที่เขำจะได้ข่ำว ก็แปลว่ำนักข่ำวจะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด 
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล กดดูได้ว่ำวันนี้ผู้ว่ำฯ ไปไหน อย่ำงไร นอกจำกนี้จุดแข็ง คือ อย่ำเลือกค่ำย ไม่มีสื่อมวลชนที่ไหนจะ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเด็ดขำด เพรำะในฐำนะสื่อเขำต้องมีควำมเป็นอิสระ มีควำมคิดเป็นของตัวเอง ส่วนนี้เรำเสมอ
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ตนเสมอปลำย รู้จักสื่อดีที่สุด ไม่ใช่ว่ำรู้จักเพื่อจะให้เขำท�ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง แต่ว่ำถ้ำเขำรู้ว่ำสึกว่ำศำลำกลำงจังหวัดคือที่
ท�ำงำนของสื่อ สื่อเข้ำพบผู้ว่ำฯ ได้ตลอดเวลำ มีมิตรจิตมิตรใจ ให้เกียรติผู้สื่อข่ำว เขำก็จะให้เกียรติเรำ อย่ำงน้อยเขำรู้จัก
เรำในวันที่ไม่มีเรื่อง มีรำว ถ้ำวันหนึ่งมีข่ำวเกิดขึ้นเขำก็จะคิดว่ำนี่ก็บ้ำนเขำเหมือนกัน 

 กำรเมือง…สร้ำงดุลแห่งควำมสัมพันธ์...ยึดประชำชนเป็นหลัก
 
  : ผู้ว่ำฯ เป็นผู้ว่ำฯ ของทุกพรรค ทุกคน 
  กำรเมืองเป็นเร่ืองของอ�ำนำจและผลประโยชน์ ถ้ำเรำเข้ำใจตรงน้ี เรำก็มีหน้ำที่สร้ำงดุลแห่งควำมสัมพันธ์  
ท�ำอย่ำงไรประโยชน์ของประชำชนจะเกิดขึ้น ท�ำอย่ำงไรอ�ำนำจกำรต่อรองของคนส่วนมำกส่วนรวม นักกำรเมืองแพ้เสียง
ส่วนใหญ่ เพรำะฉะน้ันเรำยึดประชำชนเป็นหลัก ทุกอย่ำงต้องแชร์ ต้องแบ่งปัน ผมขึ้นบนเวทีจะพูดว่ำผมจะเป็นผู้ว่ำฯ 
ของทุกพรรค ทุกคน 
  ต้องยอมรับว่ำในครอบครัว โรงเรียน บ้ำน ก็มีกำรเมือง ฉะนั้น ถ้ำเรำเข้ำใจ อย่ำไปมองว่ำเขำเป็นตัวอันตรำย 
อย่ำมองเขำเป็นตัวปัญหำ ปัญหำท่ำนกับปัญหำผู้ว่ำฯ คือปัญหำเดียวกัน ที่น่ีมี สส.ทุกพรรค ทุกสีเสื้อ กรณีมี Mob  
ผมจะจัดให้เลย ท่ำนอยำกจัดใช่ไหม แต่มีเงื่อนไขต้องแบ่งกันแสดง ต้องสลับสถำนที่ สลับเวลำกัน ช่วงที่มีเสื้อหลำกหลำยสี 
คุณไปจัดที่วงเวียน สีแดงก็วงเวียนนี้ สีน�้ำเงินอะไรก็ว่ำไป คือ อย่ำให้มำพร้อมกัน สิ่งนี้เป็นศิลปะที่ผู้ว่ำฯ กับฝ่ำยควำม

มั่นคง ต�ำรวจ ต้องหำรือร่วมกัน ให้เขำได้ผลัดกันแสดง อยำกติดป้ำย ติด 
คัทเอำท์ ติดเลย เมื่อแสดงเสร็จ ถ่ำยรูปเสร็จ จบไหม ให้เวลำคร่ึงชั่วโมง 
เปลี่ยนป้ำยเลย ผู้ว่ำฯ ถอดเอง พรรคอื่นจะได้มำเล่นบ้ำง ทุกคนมีเป้ำหมำย 
ถ้ำเขำไม่แสดง เขำอำจไม่ได้รับกำรยอมรับ เขำกม็ัน่ใจว่ำเรำจะไม่เข้ำข้ำงใคร 
ควำมเป็นกลำงแน่นอนว่ำไม่มี แต่ก็จะไม่เอียงจนเกินไป ท่ำนสู้กันเอง ผู้ว่ำฯ 
เป็นกรรมกำร ที่นี่แรงมีถึง 3-4 พรรค แล้วก็สุดขั้วหลำยคน แต่ผมขอร้องไว้
อย่ำงหนึ่งว่ำห้ำมเผำ ห้ำมเข้ำไปในศำลำกลำง 
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 ผู้ให้...ย่อมเป็นที่รัก 

  ใช้หลักพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้ำ ซึ่งท่ำนได้พูดไว้นำนแล้ว 
หลักกำรก็คืออยู่กันแบบเชื่อมโยงเกื้อหนุน ในควำมเป็นจริงทุกคนต่ำงกัน 
ชอบไม่เหมือนกัน ผู้ว่ำ ฯ เป็นตัวแทนของทุกภำคส่วน ต้องเป็นฝ่ำยเดินไป
หำเขำ ให้เกียรติเขำ 
  เริ่มจำกท�ำอย่ำงไรอย่ำให้หมอ ครู ส่วนรำชกำรมองว่ำเรำเหนือ
กว่ำเขำโดยพฤติกรรม เหนือโดยกฎหมำยเขำยอมรับได้ แต่พฤติกรรมอย่ำ
ข่มขู่ อย่ำรังแก อย่ำลุแก่อ�ำนำจ กำรให้เกียรติ เดินไปเยี่ยม ผมไปหำทุก
หน่วยงำน ไปโดยไม่ต้องนัดหมำยถ้ำเป็นหน่วยพลเรือน แต่ถ้ำเป็นทหำร 
ต�ำรวจ เนื่องจำกเขำมีกฎ ระเบียบ ก็จะนัดหมำยล่วงหน้ำ แล้วก็ไปพบปะ
พูดคุย ผมเชื่อหลักค�ำสอนของศำสนำและเอำมำใช้ในชีวิตประจ�ำวัน  
โดยกำรที่ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ไม่ต้องให้ของหรอกให้ใจ คุยกันง่ำย ที่นี่ทุกคน
ชนะกันด้วยศำสตร์นี้

 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรท�ำงำนกับหน่วยทหำร
 
  กำรอยู่ร่วมกัน หนึ่ง กำรให้เกียรติส�ำคัญที่สุด สอง กำรรู้หลัก
นิยมของเขำ ทหำรต้องมีกรอบ กติกำ มีวินัย มำกกว่ำคนทั่วไป หิวไหม  
ไม่หิว ร้อนไหม ไม่ร้อน นี่คือทหำร เพรำะฉะนั้นถ้ำเรำเข้ำใจว่ำกติกำ ชีวิต
หน้ำที่เขำ ทหำรเดือดร้อนกว่ำมำก ต้องออกมำช่วยคนน�้ำท่วม 500 กว่ำ
หลังคำเรือน เป็นต้น
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  ท่ีลพบรุมีหีน่วยทหำรมำก มช้ัีนยศพลโทอยูส่องหน่วยงำน 
ผู้บัญชำกำรหน่วยบัญชำกำรพิเศษก็เทียบเท่ำกับแม่ทัพภำคที่ห้ำ 
พลตรีอีกสิบหกคน เคร่ืองบินของกองทัพบก ปืนใหญ่ก็อยู ่ที่น่ี 
กองพลปืน ศูนย์ปืนใหญ่ ศูนย์กำรบนิ พลรบพิเศษ ต่ำงๆ เป็นหน่วย
ที่มีควำมส�ำคัญทั้งสิ้น แต่เรำใช้วิธีผสมผสำนควำมเป็นพวก ถ้ำเรำ
สร้ำงสมัพันธ์กบัทหำรได้ ต�ำรวจได้ กล็องไปท�ำกบัครู เกษตร ท�ำกบั
หลำยๆ ศำสตร์ ง่ำยนิดเดียว ผู้ว่ำฯไปพบด้วยตนเอง ขับรถผ่ำนไป
จอดเลียบส�ำนักงำน เล็กๆน้อยๆ ผมไม่ติดยึดอยู ่กับงำนใน 
ศำลำกลำง เพรำะว่ำมอบรองฯ เต็มอ�ำนำจแล้ว ผูว่้ำฯ จะเน้นเฉพำะ
เรื่องนโยบำย
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