การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอําเภอ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓0 น.
ณ ห้องประชุม ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
************************
เรียน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านนายอําเภอ ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น
ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกอันสําคัญยิ่งที่อยู่กับประชาชน คือ ท่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และท่าน
รัฐมนตรีช่วยฯ ท่านปลัดกระทรวงฯ ท่านรองปลัด ท่านผู้ตรวจ ท่านอธิบดี ท่านผู้ว่ารัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และทีมงานส่วนกลาง
ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่าน ถึงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี
ที่ว่าอยากจะให้มีการพูดคุยกับผู้ปฏิบัติจะได้ร่วมกันปฏิบัติงาน ว่ามีแนวทางอย่างไรที่จะทําให้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน เกิดประโยชน์กับประชาชนให้ได้ผลมากที่สุด รวมทั้งจะได้มีโอกาสรับฟังความเห็นจากผู้ปฏิบัติ
โดยตรง คือท่านทั้งหลาย ที่ทํางานในพื้นที่
ผมต้องขอใช้การประชุมโดย Video Conference เพราะว่าเราเองคงอยากไปพบท่าน แต่คง
เป็นไปได้ยาก ขนาดท่านมายังไม่ค่อยครบนะครับ ก็ยังมีแปดหมื่นกว่าคน ถ้าเอาสภาท้องถิ่นมาด้วยก็คง
มากกว่านี้อีก การได้พบกันมันดีแน่นอน ผมเองนั้นเป็นผู้นําเอานโยบายของรัฐลงไป แต่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติ
ความยากในการปฏิบัตินั้นอยู่กับท่าน เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสพูดคุยกันก็เป็นผลดี ในการพูดในวันนี้นั้น ผมก็
อยากเรี ย นทุ ก ท่ า นว่ า เราพู ด กั น ด้ ว ยใจ...ด้ ว ยความจริ ง ใจ เราจะไม่ พู ด อ้ อ มค้ อ มนะครั บ และก็ คิ ด ว่ า
จะปฏิบัติงานอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วก็ช่วงท้ายท่านจะมีอะไรซักถามพูดคุยกันได้ทุกแบบ
มหาดไทย : บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างความเป็นธรรมในสังคม
ประเด็นแรกคือ ผมก็ต้องบอกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติงานในกระทรวง
มหาดไทยร่ วมกั บท่ านทั้ งหลาย ผมถื อว่ าเป็นภารกิจอันสําคัญ ยิ่ง เพราะว่าภารกิ จที่ สํ าคั ญของกระทรวง
มหาดไทย ถ้าเอาเนื้อ ๆ แก่น ๆ เลยก็คือการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข การสร้างความเป็นธรรมให้เกิดกับสังคม
ให้เกิดกับประชาชน อันนี้เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้บทบาทภารกิจนี้ ถ้าจะให้พูดอีก
แง่มุมหนึ่ง คือ เป็นการนํานโยบายของรัฐลงไปสู่ประชาชนโดยใช้กลไกที่มีอยู่ทั้งของส่วนภูมิภาค ท่านผู้ว่าฯ
ท่านนายอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนอกสังกัด ที่เราต้องบูรณาการงานและ
ลงไปยังส่วนท้องที่...กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนการพัฒนานั้นก็จะลงไปในส่วนขององค์กรท้องถิ่นทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดทั้งสิ้น...
อบจ. เทศบาล อบต. พัทยา กรุงเทพมหานคร ทั้งส่วนของด้านข้าราชการ และในส่วนของที่มาจากประชาชน
อันนี้เราต้องทํางานร่วมกัน ผมถือว่าภารกิจดังกล่าวนี้จะส่งผลโดยตรงกับคุณภาพชีวิตประชาชน
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ผู้ปกครอง : ผู้รับใช้ประชาชน
ที่กล่าวไปผมมองในมุมของกลไกของรัฐ ถ้ามองในมุมประชาชน ผมมองว่าท่านทั้งหลาย
รวมทั้งผมด้วยมีหน้าที่จะทําให้เขามีชีวิตที่ดี ให้เขามีผู้ดูแลสารทุกข์ สุกดิบ และผมอาจจะพูดได้ว่า ท่านนั้น
มีฐานะเป็นผู้ปกครอง ฟังดูแล้วนะครับ ผมก็ดูว่าถ้าเอาความรู้สึกของชาวบ้าน เขาคงนึกว่าเราเป็น “เจ้านาย”
แต่ผมมองกลับกันว่า ผู้ปกครองนี่ก็คือเป็นผู้รับใช้ประชาชน ท่านมีหน้าที่ทําให้ประชาชนมีความสุข ทําให้
หมดปัญหาทั้งสิ้น คือหน้าที่ของนักปกครอง...ผู้ปกครองนะครับ
ผมขอกล่าวถึงสัง คมอัน พึงปรารถนาภายใต้การทํ างานของเรา ผมเข้ าใจว่าสังคมที่พึง
ปรารถนาน่าจะเป็นสังคมที่มีความสงบเรียบร้อย มีความมั่นคง แล้วก็นําไปสู่การพัฒนาทุกเรื่องไม่ว่า เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ทุกสิ่งทุกอย่าง การสาธารณสุข มันต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีความสงบสุข
ผมคงจะสามารถสรุปได้ตามนี้นะครับ เดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อไปในส่วนนี้
สภาวะแวดล้อมสังคมโลกกระทบต่อสังคมไทย
ผมขอไปในส่วนซึ่งอยากจะทําให้ท่านเข้าใจในสถานะและสภาพแวดล้อมของเรา เรานั้น
สังคมของเรานั้นไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในขณะนี้ เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีโลกภายนอกมาเกี่ยวข้องด้วยอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ในเรื่องของด้านเศรษฐกิจระดับโลก เราเองนั้นจะเป็นประเทศที่มีการผลิตไม่ว่าจะเป็นด้าน
ของเกษตรเป็นหลัก แต่ก็มีการผลิตด้านอุตสาหกรรมไปด้วยในขณะนี้
ในเรื่ อ งของเศรษฐกิ จ โลก อยากจะเรี ย นทุ ก ท่ า นว่ า มั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ เราโดยตรงอย่ า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ สถานการณ์ของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านของความขัดแย้ง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขอนามัย
สาธารณสุข มันมีผลกระทบกับเราทั้งสิ้น
ผมขอยกตัวอย่างด้านเศรษฐกิจ ทางด้านการเกษตรของเรา ประเทศเรานั้นเป็นประเทศทาง
เกษตร ที่สินค้าเกษตรส่วนใหญ่เราผลิตเกินกว่าที่เราต้องการบริโภค คือพูดง่าย ๆ เราต้องส่งออก เราต้องส่ง
สินค้าเกษตรออกไป การที่ต่างประเทศมีปัญหาก็ส่งผลกระทบกับเรา
ยกตัวอย่าง ท่านทราบหรือไม่ว่า “อีโบลา” ที่อยู่ที่แอฟริกาตะวันตกนี่ มีผลกับข้าวของเรา
เพราะว่าข้าวส่วนหนึ่งที่เราขายประจําอยู่ที่ทางแอฟริกา ขณะนี้ขนส่งไปลําบาก เพราะว่าเรือที่ขนส่งไปนั้น
ไม่ค่อยอยากไป ถ้าไปก็ต้องมีการประกันในราคาสูง ความเสี่ยงต่อโรค ทําให้ผู้ส่งออกไม่สามารถส่งออกข้าวไปได้
ปัญหาถ้าเราส่งข้าวที่อยู่ภายในออกไปได้น้อย ราคามันก็ตก รัฐบาลก็ต้องแก้ปัญหาโดยเอาเงินสนับสนุนกับผู้ค้า
ข้าวส่งออกให้เก็บข้าวไว้ให้ได้ 6 เดือนก่อน และหาทางระบายไป ท่านจะเห็นว่าเศรษฐกิจโลกก็มีความสําคัญ
กับเรา
สังคมโลก : สังคมแห่งการเรียนรู้
เรื่องของสังคม ปัจจุบันนี้ผมคงสามารถอ้างได้ผมทราบข่าวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีโอกาสไปศึกษาดูงานต่างประเทศกันพอสมควร ในขณะนี้ ท่านคงเห็นแล้วหลายประเทศว่า สังคมของโลกนี่
เป็นสังคมของการเรียนรู้ สังคมของการใช้ความรู้ ประเทศที่จะมีความเจริญ ก้าวหน้าได้จะต้องอยู่บ น
ฐานความรู้ ถ้าประเทศใดอ่อนในเรื่องนี้ การที่จะไปก้าวหน้า ไปทัดเทียมกับเขาก็จะมีความยากลําบาก
ส่วนในเรื่องการเมืองนั้นขณะนี้ยกตัวอย่างง่าย ๆ ของอาเซียนเรา ก็จะมีความร่วมมือภายใน
อาเซียน ความร่วมมือนั้นมันก็จะเกิดกฎเกณฑ์ ข้อจํากัด ข้อบังคับให้เราต้องปฏิบัติตามในหลาย ๆ เรื่องด้วยกัน
ที่จะเป็นประชาคมอาเซียน นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมของเรา
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ในเรื่องของภูมิอากาศอันนี้สําคัญท่านคงเห็นแล้ว ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ คือ สภาวะโลกร้อน
นํามาซึ่งปัญหาโดยรวมของทั่วโลก ของประเทศเราก็มี เมื่อเร็ว ๆ นี้มีปัญหาอุทกภัย ยังไม่ทันจะหมดเลย ก็มี
ปัญหาภัยหนาวตามมา ทางด้านเหนือเชียงใหม่ ซึ่งคงต้องพูดคุยกัน มีปัญหาของความแห้งแล้งที่เตรียมมา
ในขณะที่ประเทศเราประเทศเดียวกันทางด้านใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไป ทางด้านฝั่งตะวันตก ตะวันออก ทั้งสองฝั่ง
ก็มีปัญหาเรื่องอุทกภัยไปถึงสตูล สุราษฎร์ สตูลเท่าที่เห็นเมื่อเช้านี้ล่าสุด...ก็มีปัญหาน้ําท่วม นั่นก็เป็นเรื่อง
ภูมิอากาศที่อยู่ในภาวะแวดล้อมของเรา
ในเรื่องของสาธารณสุขที่ผมคุยเมื่อสักครู่นี้ เรื่องโรคระบาดใหญ่ ๆ มันส่งผลต่อเรา
อีกประเด็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือเรื่องอาเซียน เราต้องเข้าไปอยู่ใน Asean Economy
Community (AEC) คือ ที่เรียกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีเสาหลักทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
หลาย ๆ ท่านคงทราบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนักปกครองทั้งหลาย คงได้มีการเตรียมการต่อเนื่องมา
สร้างคนให้อยู่ร่วมกัน
เมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปเทศกาลไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนม ได้เห็นว่าความเข้าใจของ
ส่วนภูมิภาคที่น่าชมเชย ที่จัดงานขึ้นมานี่ก็แสดงถึงพลังของจังหวัด แสดงถึงพลังของคนในจังหวัด ที่ทําให้เห็น
ว่าก็มีความพร้อมที่จะแข่งขันได้ ขอให้ข้อคิดท่านว่า ประเทศเราจะมีทรัพยากรที่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรหลาย ๆ เรื่องเรามี แต่ปัญหาใหญ่ของประเทศเราตอนนี้คือปัญหาเรื่อง
“คน”...เดี๋ยวเราลองพูดคุยกันไป
ผมยืนยันได้ว่าปัญหาเรื่องคนของไทยเรา เป็นปัญหาที่ต้องมาดูแลกัน การที่ประเทศเราจะมี
ความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน จึงจะสามารถทําให้ประเทศเราเดินไปกับโลกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียน
ถ้าเราไม่ดูตัวเราเองให้ดีในทุก ๆ เรื่อง ดังที่ผมกล่าวแล้ว จะหนักมือสําหรับนักปกครองพวกเรา ทั้งท่านและผม
ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราช่วยกันทํางาน ผมหวังว่าประเทศของเราเป็นประเทศที่มีความสงบเรียบร้อย
มีค วามปรองดอง แล้ ว ก็ ไ ม่ มี ค วามขั ดแย้ ง การขั ด แย้ ง มั น จะมี ไ ด้ น ะครั บ ผมเรี ย นยื นยั น ท่ า นทั้ง หลายว่ า
ความเห็นต่างของคนในสังคม เราสามารถเห็นต่างกันได้ เราคงต้องยอมรับ... ไม่ว่าท่าน หรือผม เราบังคับ
จิตใจคนจะให้ชอบเหมือนกันไม่ได้ คนจะชอบทานอะไร ชอบทําอะไร ชอบสีอะไร โดยไม่ผิดกฎหมายเรา
บังคับเขาไม่ได้ แต่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้
ผมขอยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายได้ไปคุยกับชาวบ้านได้ง่าย ๆ ว่าถ้าเราอยู่บ้านเดียวกันแล้ว
ผมชอบทานเผ็ด แต่ท่านชอบแบบจืด ต่างคนต่างที่จะดันทุรังว่าทําไมอีกคนไม่ทานจืด หรืออีกคนไม่ทานเผ็ด
มันก็คงอยู่กันยากในบ้ านเดี ยวกั น เขาก็จะต้องอยู่ร่วมกันโดยที่ว่าท่านทานเผ็ ดก็ ทานไป ผมชอบทานจืด
ก็ตักอันจืดทาน ก็ต้องอยู่ร่วมกันอย่างนั้น ฉันใดก็ฉันนั้น สังคมของเราก็เช่นเดียวกัน เราทําให้ทุกคนไปชอบ
อย่างเดียวกัน ให้พรรคไหนมาก็ทําไม่ได้ทั้งสิ้น
คนมหาดไทย : หัวใจทุกพื้นที่
ในประเทศไทยไม่ว่าองค์กรใดหรือหน่วยงานใดที่จะมีอํานาจหน้าที่ ที่จะดูแลพื้นที่ ผมตอบ
แทนพวกท่านได้เลยว่ากระทรวงมหาดไทยทุก ๆ ส่วน กระทรวงมหาดไทยเราแบ่งเป็นจังหวัด อําเภอ ตําบล
หมู่บ้าน อยู่ในมือของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทุกท่าน แล้วบังเอิญอีกคนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด ที่ผมว่านี่...
ก็อยู่ในมือท่านทั้งหลาย ที่ท่านจะดูแลเขา มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย
ท่าน “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ที่ผมชอบเรียกตอนเด็ก ๆ ว่าท่าน “เจ้าเมือง” ในโบราณ
ซึ่งตอนนี้ท่านมีผู้ช่วยที่สําคัญคือ หัวหน้าส่วนราชการ ท่านนายอําเภอ ท่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านส่วนท้องถิ่น
ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นแขน เป็นมือให้ท่านแตะอยู่กับประชาชน ที่ท่านจะทําให้สังคมเป็นไปตามที่ผมได้เรียนแล้ว
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คือ มีความสงบสุข มีความเจริญก้าวหน้า แล้วก็ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลก ท่านเดินไปกับประเทศ
ต่าง ๆ ได้ คําว่าเดินไปได้ก็คือภายใต้การทําให้ประชาชนของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ด้อยกว่าเขา มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพดีเท่าเขา หรือดีกว่าเขา มีเศรษฐกิจดีเท่า หรือดีกว่าเขา นั่นคือหน้าที่ของเราทั้งสิ้น
มหาดไทยรับใช้ประชาชน ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สรุปว่า ความสําคัญของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยก็คือว่าเป็นนักปกครองโดยแท้
แต่ผมเรียนย้ําอีกครั้งว่า นักปกครองคือผู้รับใช้ประชาชน ไม่ใช่เจ้านายประชาชนแน่นอน และหน้าที่ท่าน
ก็ต้องทําให้สังคมสงบเพื่อจะพัฒนาได้ ย้อนไปอีกนิดหนึ่ง มองไปอีกมุมหนึ่ง ไม่มีสังคมไหนที่มีความวุ่นวาย
มีความแตกแยกแล้วจะมีความเจริญได้
ในส่วนของนักปกครองที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ หน้าที่ที่มีต่อประชาชนนั้น เรียนย้ําอีกครั้งว่า
เราคือผู้เป็นข้าราชการของประชาชน เป็นข้าราชการของประเทศชาติ หรือเป็นข้าราชการในพระเจ้าอยู่หัว
อันนั้นคือเรื่องจริง ในส่วนนี้ผมอยากเรียนท่านในประเด็นสําคัญคือว่า อยากให้ทุกท่านระลึกถึงอํานาจหน้าที่
ที่ถูกต้องของท่านที่พึงกระทําในฐานะนักปกครองที่จะทําต่อสังคม ต่อประชาชน
ขอเรียนท่านทั้งหลายว่า อยากให้ท่านทําตามอํานาจหน้าที่ สิ่งใดที่เป็นเรื่องนอกอํานาจหน้าที่
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง นอกอํ า นาจหน้ า ที่ อั น มิ บั ง ควร ถ้ า ท่ า นไม่ ดี ป ระเทศชาติ ค งอยู่ ไ ม่ ไ ด้ ถึ ง ปั จ จุ บั น
แต่ผมต้องพูดให้ท่านได้เห็น ถ้าการทําหน้าที่มันไม่เป็นไปตามอํานาจที่เรามีหรือบังควรกระทําโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คํานึงประโยชน์ส่วนตน ผมรับรองได้นะครับว่าไม่ส่งผลดีต่อประชาชนแน่นอน
เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทําตามอํานาจหน้าที่เท่านั้น ผมก็เกษียณมา 5 ปี แล้ว ผมเข้าใจว่า
อาวุโสกว่าท่านทุกคน ในฐานะอายุนี้นะครับ ผมก็อยากเห็นประเทศของเราเป็นอย่างนั้นภายใต้การทําหน้าที่
ของท่านในฐานะนักปกครองของเรา
ผมเรียนขอท่านปลัดกระทรวงใช้กลไกในการที่จะต้องมีการประเมินผู้บริหารในภูมิภาค
ประเมินในที่นี้ไม่ได้ประเมินในเชิงลบ แต่เพื่อกระตุ้นให้ท่านได้ช่วยกันทํางาน ไม่ได้ประเมินเพื่อจะลงโทษ
ขอเรียนว่า แล้วถ้าท่านติดขัดยังไงเราก็จะช่วยสนับสนุนให้ ขอให้ตั้งใจเท่านั้น ตั้งใจไม่มีแบบสอบว่าตก อันนี้ตก
ไม่มีนะครับประเมินเพื่อจะช่วยกันดูว่ามันติดขัดตรงไหน หรือจะพูดง่าย ๆ ว่าต้องช่วยกันดูว่าที่ทําไปมันทําได้
ไหม ถ้าท่านตั้งใจทําสุดยอดแล้วมันทําไม่ได้เลย ได้ผล 20% ดูว่ามันติดอะไรเราจะได้ช่วย ไม่ใช่ได้ 20% แล้ว
จะย้าย ไม่ใช่เรื่องนั้น ประเมินเพื่อจะได้ช่วยกันทําให้การปฏิบัติงานดีขึ้น ท่านติดขัดอะไรเราจะได้ช่วยได้
ผมชี้ให้เห็นว่าเรามีอํานาจหน้าที่อย่างไร สิ่งที่ผมเห็นท่านทําตามอํานาจหน้าที่ ทําตามบทบาทภารกิจของ
นักปกครองของกระทรวงมหาดไทย
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้เหนือเกล้า
ทีนี้มาถึงหน้าที่ประเด็นที่สําคัญยิ่งที่อยากจะเรียนท่านในประเด็นแรกก็คือ เรื่องการเทิดทูน
สถาบันหลัก...สถาบันพระมหากษัตริย์ ผมได้มีโอกาสได้ถวายงาน ซึ่งในหลาย ๆ พื้นที่ ผมก็ไปในพื้นที่ของท่าน
ไม่ว่าจะเป็นภูพาน ไม่ว่าจะเป็นที่ปักษ์ใต้ ผมมีโอกาสไปถวายงานในเกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทย อยุธยาก็อยู่นาน
นาน 2 ปี แม่ฮ่องสอนก็เคยอยู่
เรี ย นท่ า นว่ า ผมได้ เ ห็ น น้ํ า พระทั ย ของทั้ ง 2 พระองค์ ที่ จ ะดู แ ลประชาชน ประเทศชาติ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ประชาชน ท่ า นอยากให้ ทุก คนมี ค วามสุ ข ท่ า นพยายามที่จ ะดํา เนิ น การทุก อย่ า งด้ ว ย
น้ําพระทัยอันบริสุทธิ์ ผมกล้ารับรองได้ว่าไม่มีใครในประเทศไทยที่จะมีน้ําพระทัยบริสุทธิ์ที่คิดจะดูแลคนไทย
หลาย ๆ คนทําตามอํานาจหน้าที่ หลาย ๆ คนก็ทําเพื่อประโยชน์ พระองค์อยากเห็นประชาชนมีความสุข
มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ได้รับความเป็นธรรม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการศึกษาดี พระองค์ท่านอยากทํา...
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ท่านก็ทําผ่านข้าราชการทั้งนั้น ท่านไปเยี่ยมประชาชน...ท่านก็ไปทําตัวอย่างให้ดู แต่ว่าสิ่งสําคัญเวลาท่าน
บริหารราชการ ท่านทําผ่านข้าราชการ กระทรวง ทบวง กรม ทั้งนั้น ส่วนหนึ่งก็คือกระทรวงมหาดไทยของเรา
และผมย้ําอีกครั้งว่าเป็นส่วนสําคัญ เพราะเป็นเรื่องของพื้นที่ และเป็นผู้ดูแลประชาชนตัวจริง ผมอยากจะเรียน
ท่านว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีความสําคัญกับคนไทย ประเทศไทยเรามีศูนย์รวมซึ่งทุก ๆ คนก็เคารพ
นับถือ และยึดมั่นยิ่งชีวิต เราถึงมีพลังสามัคคีอยู่กันได้ เราไม่ขัดแย้งกันเอง บ้านแตกสาแหรกขาดด้วยสถาบัน
พระมหากษัตริย์
อย่างที่เรียนท่านว่า ต้องขอให้ทุกท่านช่วยสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพราะท่านเองนั้น
ผมเข้าใจว่าท่านเป็นข้าราชการคงเข้าใจถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ดี แต่ท่านยังมีหน้าที่ต้องทําให้ประชาชน
เข้าใจ รักษาเทิดทูนสถาบันไว้เป็นศูนย์รวมจิตใจ ไม่ให้ประเทศไทยแตกแยกเกิดความวุ่นวายขึ้น พระองค์ท่านทรง
อยู่เหนือการเมือง เป็นคนที่ดีที่สุด เป็นปราชญ์ราชบัณฑิตก็เป็นพสกนิกรท่าน คนที่ไม่ดีแม้กระทั่งคนเป็น
นักโทษก็เป็นหนึ่งพสกนิกรของท่าน คนที่อ่อนด้อยโอกาสคนพิการก็เป็นพสกนิกรของท่าน
เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวี
สิ่งที่จะเรียนท่านให้ช่วยดําเนินการในเชิงนโยบายโครงการพระราชดําริต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ พ ระราชทาน ท่ า นคงทราบดี ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ท่านนายอําเภอ ก็คงจะให้ความช่วยเหลืออธิบายให้ท่านผู้ปกครองระดับข้างล่างถึงอยู่กับประชาชน อยากให้
น้อมนําทั้งยุทธศาสตร์พระราชทานแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจต่าง ๆ ลงไปสู่ประชาชน
ผมมั่ น ใจว่าถ้ าเราใช้แนวปรัชญาพระราชทานหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สังคมเรา
จะอยู่ได้ ก็ อ ยากจะเรี ยนว่ าในส่ ว นของการเทิด ทูนแล้วก็ ช่ว ยน้อ มนํ า เอาแนวพระราชดําริ ต่าง ๆ ลงไปสู่
ประชาชนด้วย
อีกส่วนหนึ่งที่อดจะกล่าวไม่ได้ก็คือ ถ้าสมมุติว่ามีคนไปบิดเบือนอะไรก็แล้วแต่ อยากจะเรียน
ขอร้องให้ท่านทุกคน ช่วยกันสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่าปล่อยให้ใครมาใส่ร้าย หรือว่ากล่าวโดยไม่มี
ข้อเท็จจริง ทําให้คนเข้าใจผิด อยากจะเรียนท่านว่าช่วยกันสร้างความเข้าใจกับประชาชน อันนั้นเป็นประเด็น
การเทิดทูนเกี่ยวกับสถาบัน
การบริหารราชการที่ดี
ในเรื่องสําคัญที่รัฐบาลเน้นย้ําปัญหา คือ เรื่องการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี ผมกล้าเรียน
รับรองกับท่านได้ว่า ที่ผมมาปฏิบัติงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันนี้ หรือรัฐบาล
ท่านนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนี้ ถ้าวันนี้พรุ่งนี้ มะรืนนี้มีความมัวหมองเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส หรือพูดง่าย ๆ
ว่าคอรัปชั่น ถ้าพูดแบบไทย ๆ คือ การฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือโกงเงินหลวงเงินราษฎร์ ผมว่า...วันมะรืนก็อยู่ไม่ได้
ก็อยากจะเรียนท่านว่า ความโปร่งใสเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งสังคมเขามองเราอยู่ ถ้าสังคมมันเกิด
ความไม่ไว้วางใจ ท่านจะบอกไปยังไงเขาก็ไม่ทํา ผมจึงเรียนท่านว่าผมผู้บริหารระดับบนทั้งสิ้น ผมท่านรัฐมนตรี
ช่วย ท่านที่ปรึกษาของผม ท่านเลขา ท่านอธิบดี ท่านปลัด ท่านรองปลัด ท่านผู้ตรวจ ผมเรียนยืนยันว่า...เราไม่
มีผลประโยชน์ที่นี่ นะครับ
ท่านต้องช่วยไปสร้างความเข้าใจถึงระดับล่าง มันคงเป็นไปไม่ได้ ถ้าสังคมยังปล่อยให้เรื่อง
ความไม่โปร่งใสดํารงอยู่ เรื่องความโปร่งใสเป็นวาระสําคัญที่จะเชิญชวนท่านให้ช่วยกันทําให้เกิดขึ้น ในการ
ปฏิบัติงานทุกระดับ

โปร่งใส
บริการด้วยใจ
และเป็นธรรม
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ต่อไปในเรื่องของการบริการผมเองนั้น เด็ก ๆ ก็เคยไปไหนก็แล้วแต่ ก็เจอข้าราชการเรา
เหมือนตัวเล็ก ๆ นะ เหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่หรือผู้ยิ่งใหญ่ ผมไม่อยากบอกว่าหน่วยงานไหนนะ ไม่อยากให้
ประชาชนรู้สึกอย่างนั้น ผมอยากให้เขารู้สึกว่า ...เวลามาเขามีทุกข์มีร้อนมาหา แล้วคน ๆ นี้ชว่ ยได้ คน ๆ นี้
คือท่านทั้งหลาย ผมอยากให้เขารู้สึกอย่างนั้นนะครับ ผมเห็นมหาดไทยมีคําขวัญอยู่นะ...“บริการด้วยใจ”
ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยและชมเชยท่านว่าใครคิดนะเก่งจริง ๆ
นอกจากความโปร่งใส ก็เรื่องของการบริการด้วยใจ อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลาย ทําให้
ประชนเห็นว่ าถ้าเขาทุ กข์ เขาต้องมาหาเรา ไม่ ใ ช่เขาคิดว่าทุกข์แ ล้วไปหาอีตาคนนี้แ ล้ วยิ่งทุ กข์หนักไปอีก
ก็อยากจะเรียน ที่มหาดไทยทําไปเมื่อช่วงที่ผ่านมาแล้ว ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือ “ศูนย์ดํารง
ธรรม” ต้ อ งขอบคุ ณ ทุก ๆ ส่ ว นในภู มิภ าค รวมไปถึ ง อบจ. อบต. กํ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นทุ กท่ าน ทํา กั น ได้ ดี
คือ สังคมตอบรับเลยว่าเป็นของมหาดไทย ต้องยอมรับว่าประชาชนหลาย ๆ คน รวมทั้งคุณและผมด้วยมีทุกข์
กันบางเรื่อง หรือบางเรื่องมีปัญหามันไม่ทุกข์แต่ปัญหามันไม่รู้จะทํายังไง เพราะไม่รู้เรื่องจริง ๆ นะครับ แต่ไม่รู้
จะไปทางไหน ไปถึ ง ไปรอ ก็ ไ ม่ รู้ เ รื่ อ งกั บ ข้ า ราชการ บางที ก็ ร อนานเดิ น ทางไกลไม่ มี เ งิ น ค่ า รถค่ า กิ น
เขาทุกข์ทั้งนั้น
ศูนย์ดํารงธรรมได้ทํามาแล้วก็ประสบความสําเร็จ คําว่าประสบความสําเร็จคือประชาชน
ตอบรับ ศูนย์ดํารงธรรมแก้ให้เขาได้มากน้อยอย่างใดก็มีวิวัฒนาการมีการพัฒนา “ศูนย์ดํารงธรรมมิติใหม่”
ถ้าเราตอบไม่ได้ทันทีเราก็ Link Service ท่านก็ Link ไปหน่วยงานนั้น ทําให้ประชาชนเขามีความสุข...หน้าที่
บําบัดทุกข์บํารุงสุขนะครับ ที่จะสร้างให้ประชาชนเขาได้มีความสุขให้ได้
อีกเรื่องหนึ่งของการบริหารบ้านเมืองที่ดีคือ “ความเป็นธรรม” สังคมปัจจุบันเอาแต่ตัวเอง
เป็นที่ตั้ง ท่านเป็นข้าราชการของรัฐ ท่านก็ต้องให้มีความเป็นธรรม ท่านเชื่อหรือไม่ว่าถ้าราษฎรเขาได้รับ
ความเป็นธรรม มันจะได้น้อยได้มาก ถ้าเขาได้รับความเป็นธรรมเขาก็จบ ความจริงบางทีได้มากนะ แต่ถ้ารู้ว่า
ไม่เป็นธรรมนิดเดียวก็ไม่ได้ พอไม่ได้ก็เกิดความไม่เคารพไม่ศรัทธา จะทําอย่างไรก็ยากลําบากไปหมด เรื่อง
ความเป็นธรรมก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งอยากเรียนฝากท่านไว้พิจารณา
ปรองดองสมานฉันท์ ไม่แตกแยก
ในเรื่ องต่อไปอยากเรี ยนท่ านว่าก็มีความสําคัญ เรื่องความปรองดองสมานฉัน ท์ข องคน
ในชาติ ผมจะลองพูดง่าย ๆ สังคมไทยเราไม่มีความแปลกแยก ไม่มีความแปลกแยกคือไม่เห็นใครต่างจากใคร
เราอยู่ ร่ วมกั นมา เช่ น คุ ณจะมี เชื้ อชาติ อะไร คุ ณจะนั บถื อศาสนาอะไร เราไม่ มี ความแปลกแยกในเรื่ องนี้ ...
เราอยู่ร่วมกันมา ท่านดูเพลงชาติไทยเป็นตัวอย่าง แค่เริ่มต้นก็บอกประเทศไทยรวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทย...
เขาไม่ได้บอกว่าจะเป็นไทยเป็นมอญเป็นคนจีนเป็นคนเชื้อสายเขมรเป็นคนเชื้อสายลาว เป็นคนนับถือศาสนา
มุสลิม ศาสนาคริสต์ หรือพุทธ ไทยเราไม่เคยสนใจตรงนี้ เราอยู่ร่วมกันมาได้ ผมสามารถยกตัวอย่างให้ท่านเห็น
ได้โดยไม่เอ่ยนามประเทศ ที่ยังไม่ก้าวผ่านตรงนี้ เขาก็ยังมีปัญหาเรื่องชนกลุ่มนั้นกับชนกลุ่มนี้ แล้วมันก็พัฒนา
ไม่ได้ เราก้าวเลย เกินส่วนนี้มานานแล้ว
ผมย้ําไปว่าท่านไปดูเพลงชาติไทย เขาไม่เคยบอกนะครับว่าประเทศไทยเป็นของคนไทย
คนนั้นคนนี้ ลาวโซ่งนะเมื่อเช้าเมื่อคืนนี้ไปภูไท แม้กระทั่งเชื้อสายเวียดนามก็อยู่เต็มไปหมด เขาจะสร้างจังหวัด
อย่างเช่นจังหวัดนครพนมให้มีศักยภาพให้มีความแข็งแรงได้ เราก้าวล่วงมานานแล้ว
แต่ ท่ า นเชื่ อ หรื อ ไม่ ว่ า เราไปติ ด เรื่ อ งง่ า ย ๆ ที่ ไ ม่ น่ า ติ ด คื อ เรื่ อ งแนวความคิ ด ของคน
ผมเรียนกลับไปย้ํ าอีกครั้ งหนึ่งว่าท่ านจะชอบอะไรชอบสีไหนนะไม่มีใครบังคับได้ แต่ท่านต้องอยู่ร่วมกันได้
นั่นคือสิ่งที่ผมอยากเรียนท่านว่าความปรองดองสมานฉันท์ ท่านอยู่ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องที่ ท้องถิ่น ท่านต้อง
พูดกับประชาชนให้รู้นะครับว่า เรานั้นไม่มีความขัดแย้งทางเชื้อชาติศาสนา ไม่มีความขัดแย้งในประเทศไทย
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แต่ผมเข้าใจว่าคนยังไม่เข้าใจเรื่องง่ายๆ เรื่องความคิดนี้ พอเห็นต่างกันเป็นไม่ได้ อันนี้หน้าที่
ท่านที่ต้องไปทําให้เกิดขึ้นนะครับ ท่านต้องให้ความรู้ประชาชน
ขอให้ท่านทําหน้าที่ของท่านในเรื่องนี้โดยด้วยความบริสุทธิ์ใจ สร้างให้คนเข้าใจว่าเราอยู่
ร่วมกันได้ไม่ต้องแตกแยก ในความแตกแยกที่ผ่านมา ท่านต้องยอมรับว่ามันเกิดการจัดตั้งกันขึ้นมา จะมี
ผลประโยชน์ เ กี่ ย วข้ อ ง ไปทํ า คนกั น เข้ า มา มี ค วามขั ด แย้ ง กั น รุ น แรง ถึ ง แบ่ ง เป็ น สี ใครเข้ า ไปอี ก สี ไ ม่ ไ ด้
ข้าราชการบางคนย้ายไปตรงนี้รับไม่ได้ ประเทศไหนเขาเป็นกั น จะเป็นคนมอญคนจีนเขาก็อยู่ร่วมกันได้
แต่งงานข้ามกันไปข้ามกันมา ไม่เห็นว่าอะไรเลย... เพราะคิดในหัวไม่ตรงกันเท่านั้นแหละจะอยู่ร่วมกันไม่ได้
กลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ท่านอยู่ตรงนี้แล้วไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ผมอยากเรียนท่านว่าอย่าทําเลย
ในฐานะนักปกครองมีตํารานักปกครองตั้งแต่องค์ปฐมเสนาบดีของกระทรวงมหาดไทย ไม่มีแน่นอนทําให้คน
แตกแยก คิดแตกแยกกัน แล้วก็แบ่งเป็นกลุ่ม แล้วเอากําลังไปต่อรองกันทางการเมืองรุนแรงไปถึงการใช้อาวุธ
ไม่มีตํารานักปกครองที่ไหนทํา
ท่านแต่งเครื่องแบบกันอยู่ ถ้าท่านทําอย่างนั้น ผมอยากเรียนขอร้องท่านว่า...อย่าไปทําเลย
ครับ ไม่ใช่หน้าที่ที่นักปกครองไปกระทํา แล้วถ้าสถานการณ์นี้มันเลวร้าย ต่อไปนี้ว่าถ้ามีท่านใดไปทําเพื่อ
ความก้าวหน้าตัวเอง เพื่อผลประโยชน์นั้นแหละ อยากให้ท่านช่วยคิดใหม่ แล้วก็ทําไม่ใช่เพื่อผม แต่ให้ทําเพื่อ
ประชาชน และเพื่อประเทศชาติ
ถ้าวันใด ท่านรุนแรงถึงใช้อาวุธทําร้ายกัน มีหลายประเทศในโลกซึ่งนิกายศาสนาไม่เหมือนกัน
ฆ่ากันจนมันไม่สามารถกลับไปได้ หลายประเทศสีผิวสีเดียวกัน แต่ฆ่ากันหมดหมู่บ้าน ของเราคือต้องไม่เป็น
เช่นนั้น
แต่ถ้ากลับไปอย่างเดิม ความแตกร้าวความร้าวฉาน จะไม่สามารถกลับไปได้อีก ผมเรียนอีกครั้ง
ว่าเชื้อชาติ ศาสนาไม่ใช่ อะไรไม่ใช่ แต่เป็นเรื่องความคิดอยู่ในหัวไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านได้
ช่วยกันในการที่จะทําให้สังคมเรานั้นอยู่ด้วยกันสมานฉันท์ปรองดอง โดยมีความเข้าใจว่า...เห็นต่างกันได้
แต่ต้องอยู่รวมกัน ไม่นําไปซึ่งความรุนแรง ไม่นําไปสู่ความแตกแยก
โดยเฉพาะที่ผมเน้นย้ําพวกท่านเป็นกลไกของรัฐ ท่านอย่าไปทําในส่วนนี้ ไปกล่าวโทษกล่าว
ว่ า กั น ผมเรี ย นให้ ท่ า นได้ ช่ ว ยกั น เผื่ อ มี ใ ครไปทํ า ให้ เ กิ ด ขึ้ น อี ก ไปเกณฑ์ ช าวบ้ า นมาเพื่ อ ต่ อ รองอะไร
ก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่วิธีสร้างสรรค์
เรื่องประชาธิปไตยที่จะสร้างท่านจะเอาประชาธิปไตยโดยตรง หรือประชาธิปไตยตัวแทน
แบบไหนคุยกันได้หมด...มาคุยกัน ทําให้ประชาชนประเทศชาติมีความสุขได้อย่างไร คุยกันได้ ผมคงขอร้อง
ท่านในเรื่องของความปรองดองสมานฉันท์ว่า ถ้าให้สรุปคือในตอนนี้ทําให้ประเทศชาติสงบอยู่ร่วมกันได้ ให้
เขาเขียนรัฐธรรมนูญเสร็จ เราก็กําหนดกันว่าจริง ๆ น่าไม่เกิน 8 เดือนเสร็จ กว่าจะประกาศใช้ กว่าจะเลือกตั้ง
เอาว่าสักปีหนึ่ง ขาดเกินยังไงก็ว่ากันตามขั้นตอนของสภาฯ
คุณธรรม ๑๒ ประการ พื้นฐานสร้างประชาธิปไตย
เรื่อง “คุณธรรม 12 ประการ” น่าสนใจนะท่านผู้บริหารนักปกครองทั้งหลาย ผมเกรงว่า
คนบางคนเขาก็ทํางานไม่มีเวลาดูแลครอบครัว ไม่มีใครอบรมบ่มนิสัย ท่านก็ต้องช่วยกันดูแลคนในสังคม
คุณธรรม 12 ประการ ทั้งตัวเราเองที่จะยึดปฏิบัติรวมไปถึงประชาชน ยกตัวอย่างว่าความอดทนเรื่องเดียว
ผมนึกย้อนไปตอนเด็ก ๆ ผมกล้าคุยกับพวกท่านได้ว่า ชีวิตก็ไม่ได้สบายตั้งแต่เด็กนะเคยลําบาก แต่ผมไม่รู้ว่า
เพราะมันเป็นสังคมสมัยนั้น หรือผมเป็นคนทนพอสมควร ผมก็ใช้ชีวิตผ่านมาได้จนถึงบัดนี้ โดยใช้เรื่องความ
อดทน ผมก็ทนได้ทุก ๆ อย่าง ไม่ว่าความลําบาก ความยากจนอะไรก็แล้วแต่ ผมเล่าไปเดี๋ยวท่านจะหาว่ามาเล่า
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นิยายชีวิตส่วนตัวให้ฟัง ไว้ไปเยี่ยมกันที่จังหวัด แล้วจะเล่าให้ฟังก็แล้วกัน พูดออกไปให้คน 80,000 คน ฟังคง
ไม่ได้น่าดีนัก
สู่การปฏิบัติ
เรื่องประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวไปคือประเด็นที่ผมปูพื้นไป เราอยากให้เห็นตัวเราไปยังไง แล้ว
ประเด็นงานสําคัญนี้ ประเด็นปัญหาท่านจะเห็นว่าตอนนี้ จะเห็นว่าหนักนะ งานท่านทั้งนั้นเลย
ความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิต
เรื่ อ งแรกเรื่ อ งของความสงบเรี ย บร้ อ ยอั น นี้ ท่ า นนายกก็ สั่ ง มา ท่ า นก็ ค งทราบว่ า เรา
เป็นประเทศหนึ่งที่เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศเรา ส่วนหนึ่งเรื่องการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกับหลายประเทศ
ที่เขามีกัน มีสิ่งดี ก็ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว ของเรามีสิ่งดี ๆ มากมาย แต่ก็มีเหตุเกิดขึ้นจนได้ นักท่องเที่ยว
มาแล้วโดนทําร้าย
เรื่ อ งความมั่ น คงปลอดภั ย เรื่ อ งทรั พ ย์ สิ น มั นไม่ ใ ช่ เ ฉพาะตั ว เศรษฐกิ จที่ มั น มาจากการ
ท่องเที่ยวจากคนต่างชาติ ท่ านลองนึ กดูว่าลูกหลานของเรา กลางคืนกล้าออกไปไหนบ้าง ออกไปก็คิดว่า
จะปลอดภัยไหม ถามว่าตรงพื้นที่ทุกส่วนในประเทศไทยใครดูแล มันก็ไม่พ้นท่านทั้งหลาย ตํารวจเขาก็อยู่กับ
ท่านส่วนหนึ่ง แต่ว่าพอพื้นที่ห่างไกลโรงพักไปหน่อย ตําบลไม่มีแล้ว มันก็ไม่พ้นท่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้านดูแล
ความสงบเรียบร้อย พอไปตรงซอกตรงที่ริมทะเลที่ฝรั่งเค้าไป จะว่าใครล่ะที่นี้มันต้องเป็นคนไทย คนมาเที่ยว
เมืองไทย…ทั้งตํารวจ ท้องถิ่นหรือประชาชนทุกคนต้องช่วยกันดูแล
ประชาชนทุกคนมีส่วนที่ต้องสร้างให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขอฝากท่าน
ด้วย ปูพื้นไปในเรื่องของอบายมุข แหล่งอบายมุข สั้น ๆ ง่าย ๆ ว่า แหล่งอบายมุขนํามาซึ่งปัญหาต่อเนื่องอีก
มากมาย ตัวผู้ใหญ่ไม่เท่าไหร่หรอกครับ แต่เด็กเล็กนี่เรื่องสําคัญ เรื่องแหล่งอบายมุข ท่านคงต้องมีมาตรการ
ทําอย่างไรให้เหมาะสมในพื้นที่ ฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอําเภอ ที่ท่านจะช่วยดูแลร่วมมือกับทาง
ฝ่ายตํารวจ แต่การที่ไปปราบอย่างเดียว มันไปดูด้านเดียว ผมอยากให้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้เขา
เป็นด้วยตัวเขาเอง หรือพูดง่าย ๆ ว่า คนบางคนเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องมาปราบหรอก เขาไม่ไป ผมอยาก
ให้เป็นอย่างนั้นมากกว่า ที่ไปแล้วไปจับ มันคนละมาตรการกัน
ค้ามนุษย์ถกู ลดระดับ
อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกฝากไว้ คือ เรื่องการค้ามนุษย์ ผมจะพูดสั้น ๆ สองสามนาทีเท่านั้น
อันเนื่องมาจากประเทศเราถูกทางสหรัฐอเมริกากําหนดให้อยู่ในประเทศกลุ่มระดับ TIER 3 ในเรื่องการค้ามนุษย์
หมายความว่าประเทศไทยนั้นมีการกระทําค้ามนุษย์เกิดขึ้น แล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีมาตรการ ระดับสามคือ
ไปมีส่วนเกี่ ยวข้อง เราโดนระดับสาม เพราะข้าราชการเรามี ส่วนเกี่ยวข้อง เขาลดระดับเราไปอยู่ ระดับสาม
...เกิดผลอะไรบ้าง เกิดผลมาตรการแค่…หากถ้ามีการช่วยเหลือทางด้านการเงิน ไม่ว่า IMF หรืออะไรเขาก็จะไม่
ช่วยเหลือ แต่มาตรการต่อไป ถ้าเป็นมากขึ้นอาจจะลุกลามการลงโทษทางเศรษฐกิจ การค้าการขาย... เราอย่าให้
ไปถึงตรงนั้นครับ
ในส่ วนนี้ ผมเรี ยนท่ านว่ ามั นเป็ นเรื่ องยาก เพราะเกี่ ยวกั บเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ อย่ างนี้ ครั บ
คณะทํางานที่ไปดูแลลดระดับ Tier ของเรา เขาไปถามเหยื่อ เช่น มีการค้ามนุษย์มาใช้แรงงาน เอาไปในการค้า
ประเวณีก็ใช่ ผมเน้นว่ามันมีกระบวนการไปเอาตัวคนมา เช่น มาจากทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นคนนอกประเทศเรา
แล้วผ่านประเทศเราไปมาเลเซีย อันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้น เวลาเขาสอบถามเหยื่อเกิดขึ้นได้อย่างไร เหยื่ออธิบายว่า
เขาเข้ามา เขาก็ถามว่าเขามาได้อย่างไร ก็ผ่านชายแดนมาได้ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตํารวจ ให้ผ่านเข้ามา
แล้วพักที่ไหน พักที่จังหวัดในภาคเหนือ...กี่วัน ห้าวัน สามวัน แล้วเขาไม่มาจับหรือ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็มี
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ผลประโยชน์ . ..ไม่ จั บ จนเดิ น ทางผ่ า นกรุ ง เทพไปถึ ง ประเทศที่ ต่ อ จากเราด้ า นใต้ ทั้ ง หมดเขาเรี ย กว่ า
กระบวนการค้ามนุษย์ ก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกี่ยวข้องด้วย ที่เราเข้าข่ายเพราะเราติดตรงนี้
แต่ถ้าเราบอกว่าเจ้าหน้าที่ไล่จับ อย่างนี้เราหลุด เราหลุดเป็นระดับสาม แต่ถ้าเขาอธิบายได้ว่า
ไปถึงปักษ์ใต้ไปถึงโน้นได้ เพราะเจ้าหน้าที่เรารับเงิน นั่นแหละ แล้วผลทางเศรษฐกิจจะตามมา ก็ฝากท่านไว้
ด้วยว่าเรื่องใหญ่ของเรื่องระดับสาม ที่เราโดนลดเกรดไปนะครับ
ยาเสพติด..ติดยาเสพ
เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าผมอธิบายง่าย ๆ เลย ไม่ต้องอธิบายว่าไม่ดี
ท่านทุกคนรู้ ถ้าลูกหลานของท่านผู้ใดไปเกี่ยวข้อง ท่านอาจจะรู้สึกไม่สบาย หรือว่าความไม่สบายใจของคน
เป็นพ่อเป็นแม่ มันมีมากมายประการใด ผมเคยเจอพ่อแม่ ที่ลูกติดยาแล้วลูกมันตาขวาง ขอเอาลูกมาให้เรา
ดูแลเพราะเขาบอกไม่ไหว เพราะเช้ามาก็ทุบแม่ ก็บอกมันก็จะเอาเงินไปซื้อยา แม่ก็ไม่กล้าเลี้ยงจะให้เรา
ควบคุมเลี้ยง ตอนที่ผมยังเป็นระดับผู้บังคับกองพัน...ตอนนั้นเป็นพันโท ก็เรียนว่าพ่อแม่ก็ไม่ไหว ที่นี้มาดูว่า
ประเทศไทยเราดําเนินการกับยาเสพติดอย่างไรบ้าง
ผมพูดเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่เขาทําอยู่แล้วคนมักจะพูดถึงคือเรื่องของการปราบปราม พูดง่าย ๆ
ด้านความต้องการกับด้านสนับสนุน ด้าน Supply กับด้าน Demand เอาเป็นว่ามีด้านความต้องการก็แล้วกัน
ด้านที่มันมียาเสพติดเข้ามา ตํารวจก็ไปจับทุกอย่างไปจบ ถามว่าท่านเกี่ยวไหม มีคนพูด ท่านลองช่วยแก้ตัวแทน
ตํารวจและแทนเราให้หน่อย เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รู้ทั้งนั้น เขาพูดอย่างนี้ ว่ายาเสพติดมันมีในพื้นที่ ไม่มี
ทางที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะไม่รู้ นั่นคือสิ่งที่อยากให้ท่านช่วยกันทําให้ประเทศเราหลุด หลุดจากยาเสพติด นั้น
หมายถึ งลูกหลานพวกเราทุกคน และประเทศเราโตไปสู้เขาไม่ได้ ผมเข้าใจว่าประเทศไทยประเทศเดียวที่
เสพยาบ้า ผมไม่เคยเห็นประเทศไหนเขาเสพครับ ในเรื่องของด้าน Supply หรือด้านที่มันมียาเสพติด จะเป็น
หน้าที่เรื่องปราบ
แต่ ผ มอยากเรี ย นท่ า นว่ า ด้ า นการป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความต้ อ งการเสพ อั น นี้ เ ราทํ า ได้
ท่านสามารถพูดกับประชาชน พ่อ แม่ พี่น้อง ทั้งหลายช่วยกัน เหมือนกับอะไร เหมือนกับเราเลี้ยงลูก ต้องไม่ให้
เกิดความต้องการ ถ้าไม่มีความต้องการ ยาเสพติดไม่มีความหมาย เหมือนกรวดที่อยู่ข้างทาง ไม่มีใครอยากเก็บ
เข้าไปในบ้าน ก็อยากจะให้ท่ านทําด้านสร้างความแข็งแกร่งของครอบครัว เด็กพอหลุดจากครอบครัวไป
ก็ไปอยู่โรงเรียน แล้วอยู่กับชุมชน อยู่กับเพื่อน มีแค่นี้ เด็กที่โตขึ้นมาถ้าครอบครัวเขาดูไม่ได้ โรงเรียนก็ช่วยดูแล
ถ้าโรงเรียนกับครอบครัวช่วยดูแล ...ก็น่าจะดี ถ้ายังดูแลไม่ได้ก็ชุมชน ชุมชนเข้มแข็งก็ท่านอีกนั่นแหละ
ท่านก็ ต้องช่วยกันดูแลอย่าให้มันมี อย่าให้มียาเสพติดมั นจะเข้ามา คือ Supply
ไม่มี
ด้าน Demand ท่านก็ช่วยดูแลอย่าให้คนไปยุ่งเกี่ยว มันก็แก้ปัญหาได้ง่าย ๆ แต่ทํายาก เป็นหน้าที่ของท่าน
นักปกครองฝากไว้ด้วย เป็นวาระของชาติเรื่อง ยาเสพติด
สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ
ต่อไปในเรื่องของภัยธรรมชาติ ต่างประเทศความจริงก็มีภัยธรรมชาติ ถ้าท่านเคยติดตาม
ดูข่าว เดี๋ยวนี้ผมเข้าใจว่าสังคมมันมีสื่อต่าง ๆ มากมาย สหรัฐเองก็มีพายุทอร์นาโด เฮอริเคน จีนเองก็มีทั้ง
น้ําท่วม แผ่นดินไหว ผมก็อาจจะกล่าวอ้างไปประเทศอื่นเพราะมันเป็นเรื่องจริง เป็นภัยธรรมชาติ
แม้กระทั่งออสเตรเลีย ที่ยกตัวอย่างออสเตรเลียมันมีบางส่วนเกี่ยวกับประเทศไทย ในช่วง
ประมาณ ๓-๔ ปีที่แล้ว ประเทศออสเตรเลียเคยมีภัยแล้งติดต่อกันยาวเป็น ๑๐ ปี แล้งขนาดไหน แล้งถึงขนาด
การล้างรถด้วยสายยางผิดกฎหมาย เป็นกฎหมายเลย ใครเคยไปเที่ยวในช่วงนั้นช่วยอธิบายให้พรรคพวก
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เพื่อนฝูงฟังด้วยว่า การล้างรถด้วยสายยางผิดกฎหมายออสเตรเลีย เพราะว่าเขาแล้งฝนไม่ตกเป็น ๑๐ ปี
ถามว่าของเราเป็นไหม
ของเรานี้แปลก เกิดความหลากหลายในช่วงเวลาเดียวกัน ประเทศของเรา เมื่อเร็ว ๆ นี้ท่านก็
จําได้ว่าน้ํามันท่วม ขนาดปีนี้ฝนน้อยที่สุด ก็ยังมีน้ําท่วมไล่มาทางเหนือ จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก ลงมาถึง
นครสวรรค์ หลายส่วนของประเทศไทยน้ําท่วม แต่ขณะเดียวกันกําลังประเมินกันเตรียมสู้ภัยแล้งอยู่ในขณะนี้
น้ําในประเทศไทยเราทั้งหมดคาดว่าต่ําจากระดับที่จะไปทําการเกษตรได้แน่นอน
ก็อยากเรียนพ่อแม่ พี่น้อง นักปกครองทั้งหลาย เตรียมบอกประชาชนด้วยว่า การเพาะปลูก
ในช่วงที่นอกฤดูฝน หรือนาปรัง ถ้าเป็นข้าวคือนาปรัง คงทําไม่ได้ น้ําไม่เพียงพอ ทางชลประทานคงมี
ประกาศเร็ว ๆ นี้ว่า เขาไม่สามารถส่ งน้ําได้แน่นอน โดยเฉพาะลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยากับลุ่มแม่น้ําแม่กลอง
รวมแล้ว ๒๗ จังหวัด เพราะน้ําที่มีในขณะนี้ทุกเขื่อนจะช่วยประทังเพียงในเรื่องอุปโภคบริโภคได้ น้ําเพื่อ
การเกษตรเขาช่วยไม่ได้แน่นอนในปีนี้
ทั้งแล้ง ร้อน หนาว ท่วม
เราเองในส่วนนี้ ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของมหาดไทยเราก็เตรียม เราได้
ทํางานละเอียดไปถึงตําบล หมู่บ้าน โดยคาดว่าเตรียมรับมือกับเรื่องภัยแล้งโดยให้มีน้ําอุปโภคบริโภคให้กับ
ประชาชน เตรียมการแต่เนิ่น ๆ ให้เขามีน้ําอุปโภคบริโภค ตอนนี้เตรียมการแล้ว
แต่ก็มีอีกนะประเทศไทยนี่ เพิ่งฝนตกใหม่ ๆ ก็น้ําแล้งที่ผมบอก แสดงว่าประเทศไทยมีปัญหา
เรื่องน้ํานี้มีแน่นอน แต่เราบริหารจัดการไม่ได้ อันนี้ฝากท่านไว้ว่า ถ้ามีเรื่องใดเขามีคณะกรรมการบริหารจัดการ
น้ํามาทํางานในพื้นที่ท่าน ให้ท่านช่วยกันทําให้ได้ว่าประเทศไทยเรามีน้ําแน่นอน...ท่วม พอเดือนต่อมาก็ไม่มีน้ําใช้
ท่ า นไม่ มี แ หล่ ง น้ํา เหมื อ นประเทศอื่น ๆ ไม่ มีหิ ม ะ ท่า นไม่ มีที่ไ หลละลายทั้ งปี . ..ท่ า นไม่ มี ท่ า นมีแ ต่น้ํ าฝน
แล้วน้ําฝนก็ไหลจากที่เหนือลงสู่ที่ต่ําอยู่อย่างที่ทุกปีตั้งแต่สมัยโบราณ
ท่านรู้ไหมว่าข้าศึกที่มาบุกเรายังรู้ตั้งแต่ ๑๐๐ ปีที่แล้วเลย โดยไม่ต้องมีกรมอุตุนิยมวิทยา
ไม่มีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พอถึงหน้าน้ําก็ต้องยกทัพกลับไป เพราะอยู่ไม่ได้ มันท่วม 300 กว่าปี
พม่าเขายังรู้เลย แต่ไทยเราไม่เคยเรียนรู้เลยว่าเรามีน้ําเยอะ แล้วในน้ําเยอะก็จะไม่มีน้ําใช้ในหน้าแล้ง เพราะ
เป็นอย่างนี้มา 300 ปีแล้ว แต่เราต้องช่วยกัน ถ้าท่านมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการน้ําเมื่อเข้าไปในพื้นที่ท่าน
ก็ต้องช่วยกันคิด ถ้าเรากักเก็บน้ําไว้ไม่ได้ ก็ต้องแล้งแบบนี้ไปอีก 300 ปี
มีแถมนิดหนึ่ง นอกจากแล้งแล้วตอนนี้ก็มีหนาวมาแล้ว ตอนนี้เชียงใหม่หนาวแล้ว ผมติดตามข่าว
ว่ า เช้ า นี้ เ ริ่ ม หนาวแล้ ว ตอนแรกว่ า จะสู้ ภั ย แล้ ง ก่ อ น แต่ มี ห นาวมาแทรกถึ ง เดื อ นมกราคม ต้ อ งเตรี ย มสู้
ท่านผู้ว่าฯ กับนักปกครองทั้งหลายเตรียมรับสถานการณ์รอบด้านไว้ด้วย
แล้วประเทศเราก็มีอีก ทางด้านใต้น้ําท่วม เช่น เพชรบุรีเช้านี้ก็มีข่าว... ถ้าผมจําไม่ผิดชื่อว่า
อ่ า งเก็ บ น้ํ า หนองมะกรู ด รวมไปถึ ง สตู ล ก็ มี ปั ญ หา 3-5 อํ า เภอมี น้ํ า ท่ ว ม มี น้ํ า จากภู เ ขาลงมาเป็ น น้ํ า ป่ า
ไหลหลาก สร้างความเสียหาย ท่านผู้ว่าฯ ต้องดูแลในส่วนนี้ด้วยว่า ต้องทําอย่างไร ช่วยดูแลพ่อ แม่ พี่ น้อง
สรุปในระยะเวลาเดียวกันประเทศไทย เจอทั้งแล้งและหนาว แล้วก็เจอทั้งน้ําท่วม
นักปกครองทั้งหลายต้องตั้งหลักกันให้ดี ส่วนใดอยู่พื้นที่ใดก็เตรียมช่วยเหลือประชาชนกันให้ดี
ส่วนกลางผมก็จะดําเนินการในส่วนผมให้ดี
พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ในส่วนของภัยธรรมชาติก็ต้องพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือ มีการพูดคุยในคณะรัฐมนตรีบ่อยครั้ง
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องการตัดไม้ทําลายป่าก็ฝากท่านไว้นะครับ การตัดไม้ทําลายป่าส่งผลถึงระบบ
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นิเวศน์ พูดง่าย ๆ คือ ทําให้ประเทศเราแห้งแล้งได้ ก็มีตัวอย่างประเทศที่เค้าตัดไม้ทําลายป่ากัน บัดนี้ แม้กระทั่ง
น้ําดื่มก็ไม่มี ถ้ามีโอกาสในครั้งหน้าผมจะนําตัวอย่างมาสื่อสารท่านดูใน conference แล้วท่านจะเห็นว่าเป็นที่
น่าตกใจ ว่าเรื่องน้ํา ถ้าไม่มีจริง ๆ มันเป็นปัญหาที่สาหัสทีเดียว
ส่วนเรื่องของป่าเสื่อมโทรมก็เป็นเรื่องของอีกกระทรวงหนึ่งดูแลอยู่ จะนํามาทําประโยชน์
ให้แก่ประชาชนอย่างไร
แต่ที่อยากฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือ จังหวัดใดที่มีป่าชายเลน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดช่วย
ร่ ว มมื อ กั บ ท้ อ งถิ่ น ท่ า นนายกฯ ฝากมาว่ า องค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชิ นี น าถ ฝากไว้ ว่ า ให้ ช่ ว ยรั ก ษาป่ า ชายเลนไว้ เ พื่ อ เราจะได้ มี ค วามหลากหลายทางทะเล
ทางชายฝั่ง ซึ่งจะส่งผลถึงการดํารงชีวิตของคนไทย ช่วยกันรักษาทะเล ช่วยกันรักษาป่าชายเลนไว้ด้วย
จังหวัดใดที่อยู่ติดทะเล ทั้ง ๒๔ จังหวัด
ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
เรื่องของเศรษฐกิจ ถ้าเป็นงานในหน้าที่ของเราที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คงเป็นเรื่อง การลดความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจฐานราก ที่เราเห็นโครงการของเราที่ว่ามันดี คือ นอกจาก
เกษตรกรรม ก็จะเรื่องสินค้าจากชาวบ้าน OTOP หลาย ผมคิดว่าทํามาได้ดีพอสมควรเลย ผมเองก็ยอมรับเลยว่า
สินค้า OTOP ใช้ได้ดี แล้วมันเกิดเศรษฐกิจในพื้นที่จริง ผู้คนก็สามารถดํารงชีพอยู่ได้ ก็ฝากท่านผู้บริหาร
ทั้งหลายดูเรื่อง OTOP ทําให้ชาวบ้านมีรายได้ พัฒนาภูมิปัญญา ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจไม่ให้แตกต่าง
กันมาก เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน
เรื่ อ งของการออม แน่ น อนว่ า การออมนั้ น ดี เกิ ด ความสมดุ ล ลดรายจ่ า ยที่ ไ ม่ จํ า เป็ น มี
ภูมิคุ้มกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผมคงไม่ต้องมาสาธยาย
เรื่องหนี้นอกระบบอันนี้ร้ายแรง มันรุนแรง ส่วนใหญ่มาจากแหล่งอบายมุข ผมว่าถ้าใครไป
ยุ่งเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นการพนันบอลก็แล้วแต่ ผมพูดไปท่านก็รู้หมดอยู่แล้ว แต่ผมอยากกระตุ้นท่านว่า อย่าให้มี
หนี้นอกระบบ ยังไงมั นก็ไม่จบ ลงท้ายก็ต้องไปปล้น ไปจี้ ลงท้ายตนเองก็เดือดร้อน ลูกหลานก็เดือดร้อน
ก็วนกันไปมา นักปกครองก็ยุ่งอีก ท่านทั้งหลายก็ยุ่งอีก เพราะฉะนั้น ก็ช่วยกันดูว่าอย่าให้มันเกิดขึ้น
เรื่องของเศรษฐกิจอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับพวกท่าน คือ เรื่องราคาผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่ํา อันนี้ผมเรียนมาแล้ว อันเนื่องมาจากประเทศไทยผลิตเกินความต้องการ หรือจะพูดง่าย ๆ
คือ ผลิตแล้วต้องขายออกไป เพราะมันเหลือจริง ๆ ถึงเป็นที่มาของการจัด Zoning ด้านเกษตร
โดยเฉพาะยางพารา ทุกภาคที่ท่านนั่งอยู่ ก็ปลูกกันหมดทุกภาค เมื่อก่อนบอกภาคใต้ปลูก
เดี๋ยวนี้ปลูกทุกภาค อีสานปลูก ตะวันออกปลูก เหนือก็มีหลายจังหวัด ปลูกกันหมดทุกแห่ง ในขณะที่เรานํายาง
มาผลิตเป็นสินค้าไม่กี่เปอร์เซ็นต์ เราต้องขายออกอย่างเดียวเลย ภายใต้โลกซึ่งมีคู่แข่งหลายประเทศ ก็เป็นเรื่อง
เก่าอีก มันเป็นเรื่องราคาก็มีปัญหา รัฐบาลก็กําลังจะแก้อยู่ เร็ว ๆ นี้ จะมีมาตรการออกมา
ข้าว...ข้าว
กลับไปเรื่องข้าว อันนี้ใกล้กับเรา เรื่องข้าวเราต้องพูดก่อนว่าพื้นฐานเรื่องขาย เราต้องมี 2
เรื่องสําคัญ คุณภาพกับราคา เริ่มไปเกี่ยวข้องกับพวกท่านแล้วนะครับ เราผลิตข้าวทั้งหมด ให้พูดง่าย ๆ เลย
กินครึ่งหนึ่งขายครึ่งหนึ่ง ข้าวที่มีปัญหาเป็นข้าวคุณภาพต่ํา ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิ ข้าวดี ๆ แถวอีสาน ที่พวกเรา
จะเรี ยก ข้าวนาปี ข้ าวเม็ ดยาว ข้ า วไวแสง จะเรี ยกอะไรก็แ ล้วแต่ ข้ าวที่มัน ออกปีล ะหนอันนี้ คุ ณภาพดี
มีปัญหาบ้างแต่ก็ยังพอสู้ไหว แต่ละพื้นที่ แต่ยังพอสู้
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แต่ข้าวที่มีปัญหา คือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวนาปรัง โดยเฉพาะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ท่านต้อง
ยอมรับว่าประชาชนบางคนคิดปลูกไปเถอะข้าว 3 เดือน ข้าว 100 วัน ปลูกไปเถอะไม่เป็นไร ยังจํานําได้
ได้หมื่น ได้แน่นอน ผลิตมากจนล้นตลาด รอรัฐบาลช่วย
มันสร้างนิสัยไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับหลัก Demand Supply ไม่ตรงกับความต้องการ กับสิ่งที่มี
อยู่มันก็เป็นปัญหา
ผมได้เรียนกลับไปว่า ข้าวพวกนี้ต้องขายแถบแอฟริกาใต้ แต่ก็เกิดปัญหาเพราะขนไปไม่ได้
มันมีปัญหาเรื่องโรคอีโบร่า แต่รัฐบาลก็แก้ไขกันอยู่นะครับ รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยก็เกี่ยวข้อง ผมกับ
ท่านปลัด ท่านอธิบดีก็ต้องเตรียมการ รัฐบาลก็ต้องคุยกับประชาชนว่าตอนนี้ห้ามปลูกนาปรัง เพราะส่งน้ําไม่ได้
ลองคุยกับชาวบ้านว่าพื้นที่ไหนห้ามปลูก ถ้ามันปลูกได้ให้คุยกับเกษตรว่าจะให้ปลูกพืชที่ราคาดี หรือปลูกข้าว
ราคาดี ก็จะทํารายละเอียดว่าตรงไหน มีข้าวคุณภาพดี
สมมุติเราต้องส่งออกสัก 3 ล้านตัน เราก็ดูทั่วประเทศ โดยพวกเรา พวกท่านนั่นแหละ พอผม
เรียนท่านปลัด ท่านปลัดก็เรียนพวกท่านอีก เอารายละเอียดมาหน่อย อําเภอก็ยกมือก่ายหน้าผากว่า มาอีกแล้ว
เอาข้อมูลอีกแล้ว ก็ไปถามกํานันผู้ใหญ่บ้าน ลงไปหา อบต. ก็วนกลับมา เอาข้อมูลมาว่าตรงไหน แค่ไหน คุยกับ
พวกท่านว่า แค่นี้เกินเท่านี้ราคายุ่งแน่นอน ถ้า 3 ล้านตัน จะไปผลิต 5 ล้านตัน มันก็เกิดปัญหาอีก
ช่วยชาวนา ต้องถึงมือชาวนา
กลับมาในเรื่องของการจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เขาทํามาแล้วทั้งสิ้น ลดต้นทุนการผลิต ในเรื่อง
การช่วยเหลือเราทํามาแล้วทั้งสิ้น การประกันราคาข้าวผมคงไม่ต้องอธิบาย พูดง่าย ๆ เลยมันไม่ทําให้ราคา
กระเตื้องขึ้นมาสักเท่าไหร่ เรื่องจํานําข้าวดี ในเรื่องนโยบาย แต่ทําแล้วปัญหาเยอะมากจริง ๆ ผมลองมาดูว่า
ที่เขาพยายามทํานี่ เดี๋ยวท่านก็ต้องยอมรับปัญหา
ตอนนี้เขาบอกว่า ลงไปช่วยเกษตรกรผู้ยากจน ยากจนยังไง คือเอาว่าคนที่มีนาประมาณ 15 ไร่
ลงมา จะช่ ว ยตามที่ เ ขามี รายละ 1,000 บาท ต่ อ ไร่ ต่ อ ครอบครั ว มี 15 ก็ ใ ห้ 15 มี 10 ให้ 10 ..
มี 20 ให้ 15 .. มี 25 ให้ 15 .. มี 40 ให้ 15 .. จะช่วยอย่างนี้ ท่านเชื่อหรือไม่ว่าที่ทุกข์กันอยู่ทุกวันว่า
ทําอย่างไร เงินส่วนนี้จะไปถึงประชาชนที่ทํานา..ถึงชาวนาจริง ๆ
เมื่ อ วานท่ า นปลั ด ก็ ล งไป รบกวนท่ า นอี ก แล้ ว ช่ ว ยเอาข้ อ มู ล มาหน่ อ ย ทุ ก คนเกรงว่ า
เดี๋ยวส่งไปแล้วไม่ถึงประชาชนของท่าน กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งหลาย กลัวว่าจะไปอยู่กับเจ้าของนาอีก กําลัง
หาทาง ก็ต้องขอให้ช่วยสํารวจมา นี่เพิ่งสด ๆ ร้อน ๆ น่าจะถึงท่านเมื่อวาน ท่านต้องสํารวจให้ผมว่า นาย ก.
ทํากี่ไร่ นาย ข. ทํากี่ไร่ แล้วท่านต้องประชาคมมาให้เสร็จ ท่านต้องรับรองมาให้ผม ผมจ่ายต้องไปหานาย ก.
นาย ข. จริง ถ้ามีเรื่องเป็นว่าไม่ตรง ผมขออนุญาตท่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านกรรมการหมู่บ้าน รวมไปถึงท่าน
นายอําเภอ ท่านผู้ว่าด้วย ถ้าผิดจากนี้ท่านก็ต้องรับกันไป
การจํานํามันแยบยลกว่านี้เยอะนะ จะไปแก้กันยังไงได้ นี่จะช่วยชาวนาธรรมดา ผู้ยากไร้นี่
จะแจกเงินแค่ 50,000 กว่าล้านบาท แค่นี้ยังทําไม่ได้ วันที่ 20 เงินกําลังจะลงอยู่แล้ว เพราะเขาบอกว่าทํานา
ไม่ได้ อะไรไม่ได้ ต้องช่วย เพื่ออะไร เพื่อให้เขาอยู่ได้ เพราะทําไม่คุ้มต้นทุนต้องช่วย ช่วย 5-6 หมื่นล้าน ยังมี
ปัญหาว่าจะส่งยังไงให้มันตรงตัวคนได้
ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ท่ า นนายอํ า เภอ ท่ า นกํ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น อบต. ท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย
ช่วยสํารวจมา ท่านเกษตรจังหวัด ต้องเรียนรบกวนด้วย..ต้องเกี่ยวข้องด้วย ทําไงก็ได้ให้เงินถึงชาวบ้าน อย่าไป
ถึงผิด ส่วนหนึ่งแน่ ๆ เลยเกิดผลดี ทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชนบท
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นอกจากนี้ ยังมี เรื่องอีกเรื่องซึ่งพอจะช่วยเหลือได้ ในเรื่องของการโซนนิ่งที่ ผมบอก คือ
กําหนดพื้นที่ไหนควรปลูกอะไร เร็ว ๆ นี้จะหารือ เข้าใจว่าเวลาการทําจริงผมต้องรบกวนท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด แล้วช่วยกันอีกที ถ้ากําหนดอย่างนี้ มั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบหรือในเชิงที่ผิดพลาดเกิดขึ้น
คงต้องคุยรายละเอียดว่าเราจะทําอย่างนี้ได้ไหม โดยผมจะทําข้อมูลก่อนแล้วจะเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นส่วน ๆ ไป การกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องมาจากภัยแล้ง เราห้าม เราไม่อยากให้ประชาชน ปลูกข้าวนาปรัง
ในตอนนี้ กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ พยายามเอาเงินงบประมาณปี 2557 ที่เหลือทั้งหมด กับ 2558
ในไตรมาสแรกลงพื้นที่ไปให้มากที่สุด นัยว่าเพื่อให้ประชาชนมีการสร้างงาน งานเศรษฐกิจหมุน อันนี้เพื่อ
ประเทศ แล้วเพื่อให้เขาอยู่ได้
งบประมาณสู่ท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็มีงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรามีเงิน
ปี 2557 ก็ประมาณ 18,000 ล้าน แล้วปี 2558 2-3 หมื่นล้าน ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 ตอนนี้ลงไป
แล้ว ผมเข้าใจว่า 8,500 ล้านนี้ ก็ผ่านคณะกรรมการกระจายอํานาจแล้ว เหลือขั้นตอนอีกเล็กน้อย ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา แล้วก็จะรีบลงไป จะเป็นการสร้างงานในพื้นที่ทั้งสิ้นในทั่วประเทศเลย
ในส่ ว นของ 10,000 ล้ า น 5,000 ล้ า นบาทแรกนี่ เ สร็ จ แล้ ว น่ า จะลงไปแล้ ว แล้ ว อี ก
5,000 จะตามไป ก็จะลงไปในส่วนมหาดไทย ไปกระตุ้นเศรษฐกิจ เน้นตรงไหน เน้นตรงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ไม่เคยได้งบประมาณมา 4 ปี 3 ปี 2 ปี จะลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วก็สร้างงานในพื้นที่
ตรงนี้อยากจะเน้นว่าเคยมีเสียงมาว่าท้องถิ่นบางท้องถิ่น ขออนุญาตไม่รับ.. รับไม่ได้ เพราะ
ไม่มีเงินทอนให้ ก็บอกท่านท้องถิ่นทั้งหลายเลยไม่ต้องกังวล ไม่ต้องส่งเงินทอน 100 บาท ถึงท่าน 100 บาท
ท่านไปทําเถอะ ไปทําให้ท้องถิ่นของท่านนะครับ ให้เต็มวงเงินที่ได้รับ
งบลงท้องถิ่น ต้องดี และโปร่งใส
ผมกังวลว่า ท้ องถิ่นท่านต้องทํา 2 อย่าง คือ 1. ต้องดี 2. ต้องโปร่งใส ท่านทําให้เกิดได้
2 อย่าง ดีอย่างไร ดีในพื้นที่ท่าน ไม่ใช่ดีตามใจท่าน ถ้าท้องถิ่นท่านอยากได้ถนน ท่านทําถนนถูกต้อง ถ้าเขา
อยากได้ถนน ท่านทําท่อระบายน้ํา อันนี้ไม่ถูกต้อง อันนี้ไม่ดี ส่วนไม่โปร่งใส ผมไม่ต้องอธิบาย ให้มันลงไปสู่
ท้องถิ่นให้มันเต็มครบเม็ดนั่นแหละ เงินก็น้อยอยู่แล้วนั่นก็หน้าที่ท่านทํานะครับ ถ้าเกิดประโยชน์และโปร่งใส
ประชาชนเข้าใจ ไว้ใจ ศรัทธาเกิดขึ้น ท่านอยู่ได้ ลําบากเค้าก็อยู่ได้ ชาวบ้าน ไม่ต้องกลัว ถ้ามีคนไปอ้างว่า
มีผลประโยชน์เรียกเก็บ อะไร เงินทอนอะไร บอกมา บอกรายละเอียดมา ที่ไหน อย่างไร ผมจะปกปิดท่านไว้ไม่ให้
เขามาทุบท่านได้นะ ก็จะแก้ไขปัญหาให้
ไหนๆ ก็มาถึงเรื่ององค์กรท้องถิ่นแล้ว... เรื่องยุบไม่ยุบ เอาไหม เอาหน่อยไหม ถามว่าใครเขา
จะยุบท่านเล่า? 1 ท่านมาจากประชาชน 2 ท่านใกล้ประชาชน นั่นคือท่านใกล้ปัญหา ถ้าเอาด้วยหลักการ
ท่านรู้ปัญหามากที่สุด คนอยู่ข้างบน ผมก็ไม่รู้ปัญหา ตําบลโน้น หมู่บ้านนี้ ผมจะไปรู้ไง เขาต้องการอะไร เขา
ถึงให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละ เพราะท่านรู้ปัญหาดี ผมก็เน้นย้ําว่าท่านต้องรู้ดี เขาอยากได้อะไร
ท่านต้องทําจริง แล้วท่านต้องโปร่งใส นั่นแหละคือหน้าที่ส่วนนี้
เพราะฉะนั้น ยุบไม่ยุบ ไม่ใช่ประเด็น ถ้ามองกลับผมอยากให้ดู ผมลองมองกลับนะ ถ้าท่าน
ปกครองท้องถิ่นทั้งหมด ท่านทําดีอย่างผมว่า ผมถามว่าใครที่ไหนในประเทศไทยจะไปยุบท่านได้ กระแสที่
มันเกิดขึ้น คือเขาคิดว่าท่านทําไม่ดี ผมก็เรียกร้องท่าน ท่านช่วยกันทําให้มันดี ใครจะไปยุ่งกับท่านได้ ถ้าท่าน
ทําดี ประชาชนก็ปกป้อง สังคมก็ปกป้อง ใหญ่ปานใดก็ยุ่งกับท่านไม่ได้หรอกครับ
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ผมเน้นอีกครั้งหนึ่ง ไม่มีหรอกครับ ถ้าท่านได้ยินจากใครมา นั่นแหละคนไม่หวังดี ไม่ประสงค์
ดีกับสังคม ไม่มีใครเคยคิดสักนิดในประเทศไทย ผมก็ไม่ได้เคยฝันถึง ยังไม่เคยฝันเลย คิดก็ไม่เคยคิด ไปพูดได้
ยังไง ว่าจะยุบจะอะไร ใครที่พูดกับท่านมาท่านหันกลับไปดูก็ได้ สร้างกระแสจากไหนมาก็ไม่รู้ ไม่ได้หวังดีกับ
สังคมเลย หวังอะไร ผมก็นึกไม่ออก ท่านเย็นใจได้ ..ไม่มีหรอกครับ แล้วก็รับรองว่าเลือกตั้งแน่ อบจ. อบต.
เทศบาล ไม่มีทางเป็นอื่น เหลือแต่ว่าเขาจะทํายังไงให้ท่านทํา ให้มันเกิดผลประโยชน์ให้มันดีกับประชาชน
เท่านั้น
เมื่อคืนที่ผมไปนครพนม ก็มีนักธุรกิจมาคุยกับผมบอกว่ามีคนเขาอยากลงทุนเยอะ แต่ท้องถิ่น
ไม่ค่อยจะสนับสนุน ผมอยากฝาก นักธุรกิจมาคุยกับผมเมื่อ 2-3 วัน ว่าถ้าอยากให้คนมาลงทุน ท้องถิ่นต้อง
ถามว่า ถ้ามาลงทุนอยากให้สนับสนุนอะไร จะทําให้ ถ้าท้องถิ่นถามอย่างนี้ การลงทุนเกิด แต่ถ้าท้องถิ่นมาถามว่า
จะมาลงทุนจะให้อะไรผม อย่างนี้ไม่เกิด ฝากท่านท้องถิ่นทั้งหลายไว้ด้วยนะครับ อันนี้เรื่องจริง ผมเรียนกับ
ท่านว่าเรื่องจริง แล้วคนมาพูดกับผมจริง ๆ เลย เต็มเลย เมื่อวานผมเห็นหน้าท่านผู้ว่าฯ บอกไม่ถูกเหมือนกัน
เพราะพูดต่อหน้าท่านผู้ว่าฯ เลย ท่านไปถามเอาเองเลยว่า จริงไม่จริง
แล้วก็อยากเรียนท้องถิ่นด้วยว่า ตัวที่ทําให้เกิดเศรษฐกิจมีไม่มากหรอกครับ มีการลงทุน มีเงิน
ภาครัฐลงไป ประชาชนใช้จ่าย ไม่งั้นท่านก็ส่งออกสินค้า มีอยู่แค่นี้ ท่านจะสร้างเศรษฐกิจได้ นี่วิชาการเลยนะ
ท่านท้องถิ่น ท่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
เรื่อง AEC จะไม่พูดก็ไม่ได้ ว่าภายใต้ประชาคมอาเซียนของเรา เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราเข้าไป
แล้วค่อนตัว เข้าไปแล้วเต็มตัวแล้ว ขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเสาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม เราต้อง
หลุดเข้าไปแล้ว ท่านผู้ว่า ท่านนายอําเภอ คงอธิบายทางส่วนท้องถิ่น ท้องที่ได้ว่า เราทําส่วนไหนได้อย่างไร
ผมเน้นนะครับว่า จังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นประตูของการ
ค้าขาย ผมยังยืนยันศักยภาพของประเทศเรา สินค้าเราในภูมิภาคนี้ เรายังเป็นคนขาย เขาชอบสินค้าเรา
ทํายังไงก็ได้เป็นเติมเต็มในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น เราพูดกับเขาไม่รู้เรื่อง ท่านผู้ว่าท่านมีส่วนราชการใดที่
เกี่ยวข้อง ไปเพิ่มศักยภาพในคนของเราพูดกับเขาให้รู้เรื่อง ทํายังไงให้คนที่เก่ง ๆ ของเราไปทํางานแล้วพูดกับ
เขารู้เรื่อง เป็นต้น หรือว่าเป็นส่วนอื่น ๆ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infra-structure) เป็นด้านความปลอดภัยที่
ท่านไปทําขึ้น ถ้าท่านทําพร้อมในเรื่อง AEC ท่านก็จะสามารถสู้เขาได้
เมืองสะอาด ปราศจากขยะ
ในสิ่งสุดท้ าย อันนี้ เรื่องใหญ่เหมือนกั น แต่ เป็นเรื่องฝากจริ ง ๆ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แล้วเน้นไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศชาติของเรามีปัญหาใหญ่ ๆ
เหมือนกัน และเป็นวาระของชาติ แล้วพยายามจะหาทางแก้ไขอยู่ 2 เรื่อง 1. เรื่องขยะ ก็เรียนท่านว่าแบ่งเป็น
2 ตอนนะครับ ถ้าเป็นตอนที่อยู่ในถังขยะจะแยกไม่แยกแล้วเก็บไป โดยท้องถิ่นเอาไปกอง เอาไปฝัง เอาไป
กลบ เอาไปทําเชื้อเพลิง เอาไปทําพลังงานไฟฟ้า นั่นเรื่องหนึ่ง ขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทย ท่านปลัดก็มีส่วน
เกี่ยวข้องในส่วนนี้ กําลังทําโครงการบริหารจัดการขยะนําร่องที่อยุธยาอยู่ ก็ลองดูว่าจะออกมาเป็นแบบอย่าง
ที่ควรจะเอาไปขยายผลอย่างไรก็ว่ากัน
แต่ ผ มอยากเรี ย นท่ า นว่ า มั น มี ข ยะ อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ก็ คื อ ขยะในพื้ น ที่ ข องท่ า นทั้ ง หลายใน
ทั่วประเทศ คําว่าพื้นที่ของท่านทั้งหลายคือทุกหมู่บ้าน ทุกตําบล ทุกอําเภอ ทุกจังหวัด รวมกันเป็นประเทศ
ไทย มันมีขยะในพื้นที่สาธารณะเต็มไปหมด หรือพูดง่าย ๆ ตามถนน ตามริมทาง ทุกที่มันมีขยะเต็มไปหมด
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ผมเรียนท่านทั้งหลายไว้นะครับ ถ้าท่าน อบต. อบจ. ไหนเคยไปต่างประเทศบ่อย ๆ ลองอธิบายพรรคพวก
ด้วยว่า ประเทศที่ท่านไปส่วนใหญ่ไม่มีหรอกครับ เขาไม่มีขยะในพื้นที่ตามถนนหนทางเขาเก็บกันระเบียบ
เรียบร้อย
ผมอยากรณรงค์ในเรื่องนี้แล้วเป็นกระแส เป็นนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จะมีโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน 2557
แต่ว่าจะมี โครงการอย่างไรก็แ ล้ วแต่ คนทําก็คื อ มี 2 คนด้วยกัน คื อ คนทิ้ง กับคนเก็บ มันก็เป็นคนของ
มหาดไทยทั้งคู่นั่นแหละ คนเก็บก็เป็นคนของท้องถิ่น คนทิ้งก็เป็นราษฎรของเรา ตามหมู่บ้าน ตามชุมชน ของ
ตําบล ของอําเภอ ของจังหวัด 2 คน
ผมเรียนวิงวอนท่านว่าช่วยทําให้ประเทศเราสวยงามถ้าประเทศชาติเราสวยงาม คนก็มีจิตใจดี
นักท่องเที่ยวก็มา เศรษฐกิจก็ดี เรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี อาหารการกิน มีธรรมชาติดี โบราณสถานดีหลายแห่ง
คนต่างชาติก็ชอบ
ท่านลองออกไปแล้วกลับมาดู ท่านหลับตาดู ท่านลืมตามา ท่านไม่เห็นขยะท่านโทรศัพท์
มาหาผมได้ ทุกตําบล ทุกอําเภอ ทุก อบจ. ถ้าท่านออกไปข้างนอกแล้วไม่เห็นตามที่ผมว่าท่านโทรศัพท์มาคุย
กับ ผมเลย กลั บบ้ านท่ านไป ท่านกลับตําบล อํ าเภอ ท่านจะเห็นขยะ โดยเฉพาะถุงพลาสติกเต็ม ไปหมด
อย่าเป็นงานฝากนะท่าน เดี๋ยวหาว่าฝากเยอะจังเลย ท่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อบจ. เทศบาล ช่วยฝากใน
ส่วนของคนที่ทิ้ง ส่วนคนเก็บทางท้องถิ่นเค้าทําอยู่ แต่เก็บไม่ไหวหรอกครับคนทิ้งมันทิ้ง คนทิ้งนี่อยู่ในอํานาจ
หน้าที่ที่กล่าวมาทุกท่านช่วยกันทําหน่อย ถ้าจะให้เป็นของขวัญของคนในชาติปีใหม่นี้ช่วยกันทําให้ประเทศเรา
มันสะอาดไม่มีขยะตามที่ว่า
พอไปดูขยะแล้วคิดว่า 2,000 กว่ากอง จะทํายังไง เพิ่มทุกวัน วันละ 100 ตัน ๆ ต่อแห่งหนึ่ง
จะทําอย่างไร จะแก้อย่างไร มิฉะนั้นต่อไปประเทศไทยจะมีขยะเต็มไปหมด คือมีทั้งในถนนด้วย ทั้งในกองด้วย
แก้กันไม่ได้ ฝากท่านเป็นงานฝากที่สําคัญนะครับท่าน กรุณาช่วยกัน
ผักตบชวา
อีกเรื่องหนึ่งคือ ผักตบชวา อันนี้เป็นมาตั้งแต่โบราณจนถึงบัดนี้ ก็ยังแก้ไม่ได้ประเทศไทย
มารบกวนช่วยกันได้หรือไม่ครับว่า จะฝันเกินไปรึเปล่าไม่ทราบ ถ้าทําสําเร็จในห้วงเวลาในช่วงเรา คือคุณกับผม
ช่วยกันทําไม่ให้มีผักตบชวา อยู่ในแม่น้ําลําคลอง วิธีทําคือว่าถ้าอยู่ในลําคลองเล็ก ๆ ในท้องถิ่น เอาขึ้นมาใน
ตอนนั้ น เอาไปทํ า ปุ๋ ย ก็ ไ ด้ เอาไปทํ า สิ น ค้ า อะไรก็ ไ ด้ . .เอาขึ้ น มา พอไปถึ ง ประตู น้ํ า ผมก็ ไ ปประสาน
กรมชลประทานจะเอาขึ้นให้ มันก็ไม่ลงไปสู่แม่น้ําลําคลอง บ้านเมืองเราก็จะไม่มีมลภาวะในน้ํา
ถึงแม้ ก ระทั่ ง การสั ญ จร ผมเคยอยู่ อยุ ธ ยามา 2 ปี ผมเคยเจอแบบข้ า มไม่ ไ ด้ ผัก ตบชวา
คนอยุธยาเรียกผักบอด มันไปไม่ได้จริงๆ นะ เรือก็ไปไม่ได้ พอมาถึงกรุงเทพมันก็ลอยไปลอยมาไม่ไปไหน พอ
ลงทะเลก็ไหลกลับมาเวลาน้ําทะเลมันหนุนก็ลอยอยู่อย่างนี้ มาเป็นร้อยปีแล้ว ช่วยกันซักหน่อยได้ไหมครับ เอา
เป็นว่าไม่ได้อะไรเลย ปีใหม่นี้ให้ประเทศเราไม่มีขยะตามถนนหนทาง กับไม่มีผักตบชวา เป็นของขวัญให้คน
ในชาติ ไม่ทราบว่าผมจะเรียนขอร้องคนผิดไปไหม แต่ผมคิดว่าไม่ผิดเพราะว่าคนที่รับผิดชอบพื้นที่ในประเทศ
ไทยทั้งหมดมันหนีไม่พ้นมหาดไทย คนที่รับผิดชอบประชาชนทั้งหมดไม่ใช่ทหาร ไม่ใช่ตํารวจ ตํารวจก็ดูแค่คน
ผิด ผิดก็จับ ไม่ไปขับรถผิดเค้าก็ไม่จับ ก็อยู่ในสถานีตํารวจ แต่คนทิ้งขยะมันอยู่ทั่วไป มันลูกน้องของท่านทั้งนั้น
เป็นประชาชนของเราทั้งนั้น ช่วยกันรณรงค์ 2 เรื่องนี้ เป็นสิ่งที่ผมฝากไว้นั้น
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สรุปนะครับ ถ้าเราช่วยกันทํางานตามที่ว่า สร้างสังคมให้สงบสุข ทุก ๆ อย่างมันจะดี ประเด็น
ที่ผมพูดแต่ละประเด็นท่านจะเห็นได้ว่าถ้าเราทําพร้อม AEC เราเข้าร่วมกับเขาได้ ประชาชนเรามีสุขแน่นอน
แต่ต้องช่วยกันนะครับ ในวันนี้ผมคงไม่พูดรายละเอียดมากกว่านี้ ณ ตอนนี้ก็ 1 ชั่วโมง 15 นาทีแล้ว ในช่วงนี้
ใครอยากจะถามอะไรไหมครับ
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอบพระคุณท่านครับ ผมอยากจะขอให้
ท่านรัฐมนตรีช่วย เผื่อท่านจะมีประเด็นเชิญครับ
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผมมีเรื่องสั้น ๆ ที่จะขอความร่วมมือ เรื่องแรก ที่ท่าน รมว.มท. ได้กรุณาให้นโยบายไปแล้วนั้น
ผมคิดว่าไม่พ้นขีดความสามารถของพวกเราที่อยู่ในภูมิภาค ท้องที่ ท้องถิ่น ที่จะร่วมทํางานให้เป็นรูปธรรม ผมย้ําว่า
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งในส่วนนี้ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนทําได้เพียงแต่ว่าจะทําจริงจังขนาดไหน หรือว่าจะทํา
ลดหย่อนให้ตัวเอง ผลสัมฤทธิ์ย่อมไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ทํางานเข้มแข็ง
ผมขออนุ ญ าตอย่ า งนี้ ค รั บ ว่ า ชี วิ ต งานข้ า ราชการของผมตั้ ง แต่ ป ลั ด อํ า เภอ จนมาเป็ น
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และมาทําหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนี้ ร่วมกับท่าน
รัฐมนตรีนั้น เชื่อว่าพวกเราทําได้ทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นผมขอฝากให้ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
ยกตัวอย่างเหมือนที่ผมพูดมาตลอดเวลาว่า เราพูดคําว่าการบูรณาการในการทํางานนั้น คือ
การแปลงยุท ธศาสตร์สู่ การปฏิบัติ ถ้าเราร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวในทุกเรื่อง โดยศักยภาพของพวกเราชาว
มหาดไทยแล้ว ผมเชื่อว่าทําได้ทุกเรื่อง โดยเฉพาะท่านผู้ว่า ท่านนายอําเภอ พี่น้องท้องที่ ท้องถิ่น
อีกส่วนหนึ่ง กลยุทธ์ในการทํางาน ขอให้ท่านทํางานเหมือนเรื่องการรับเสด็จ ท่านเห็นไหม
ครับ..เรื่องการรับเสด็จ ตั้งแต่การเตรียมการรับเสด็จ ขณะรับเสด็จ และท้ายสุด คือการส่งเสด็จ การทํางาน
ของเรา เราร้อยใจเป็นหนึ่ง และปัจจัยทางการบริหาร กําลังกาย กําลังใจ กําลังทรัพย์ มาช่วยกันทํางาน ปัญหา
นี้สามารถแก้ไขได้ทุกเรื่อง อย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กรุณาให้ไว้
ประเด็นแรกเลย ขอความร่วมมือด้วยความเคารพนะครับ เราอยากเห็นว่าประเทศไทยเรา
ก้าวสู่ความเป็นมิติใหม่ อย่างที่ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวไว้
เรื่องที่สอง เป็นเรื่องข้อมูลการบริหารจัดการ ข้อมูลที่จะต้องกล่าวกับพวกเรา ก็คือ ในเรื่อง
ของ ขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างของลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยานะครับ ที่กรมชลประทานได้ประกาศ ว่าแผนการใช้น้ํา
ลุ่มน้ําเจ้าพระยามีน้ําใช้ไม่เพียงพอแน่นอน เพราะจะใช้ได้เฉพาะพืชไร่ และผักต่าง ๆ ที่พึงจะปลูกได้เท่านั้น
เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในเขตของลุ่มน้ําเจ้าพระยา เพราะว่าน้ําจะใช้สําหรับเรื่อง
เหล่านี้ จะเหลือประมาณเพียง 400 - 500 ล้านลูกบาศก์เมตร อันนี้ไม่ได้พูดให้ตกใจ แต่ว่าต้องการให้นําไปสู่
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ว่าข้าวนาปรังนี้ พี่น้องเกษตรกรจะได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว เพราะฉะนั้น
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ก็คือ พี่น้องจะต้องเสี่ยงต่อการสูญเสียที่ปลูกข้าวนาปรังในช่วงนี้ ก็คงเป็นข้อมูลให้ไว้
เพราะว่าตัวเลขอื่น ๆ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้แจ้งตัวเลขลงไปยังพื้นที่ จะเป็นประโยชน์มาก
เลยทีเดียว
อีกส่วนหนึ่ง ของเรื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องงบประมาณแก้ไขภัยพิบัติ
โดยทางผมเองได้เสนอให้ท่าน รมว.มท. ในส่วนที่ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ และทางพี่น้องของ ปภ.
เสนอขึ้นมานี้ มีข้อจํากัดในอดีตหลายเรื่อง เราไม่ว่ากันในอดีต แต่ ณ วันนี้ปัญหาที่ท่านได้เสนอขึ้นมาได้รับการ
ร้องขอในเรื่องของข้อจํากัด ในเรื่องของวงเงินต่างๆ ที่ใช้ 20 ล้านบาทต่อทุกภัย ณ วันนี้ได้ทําเรื่องเสนอถึง
รัฐมนตรีฯ ว่าจะให้เป็น 50 ล้านบาทต่อ 1 ภัย ซึ่งเหมือนเดิม แต่ตรงนี้ต้องมีข้อแม้ว่า พวกเราที่อยู่ในพื้นที่
ต้องใช้อย่างเต็มศักยภาพ โปร่งใส มิให้เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา มิฉะนั้นวงเงินต่าง ๆ นี้ เราจะไม่ได้รับการ

Page 17 of 21

จัดสรรแน่นอน ผมย้ําไว้ก่อน เรื่องที่สอง เรื่องคํานิยามต่าง ๆ นั้น คงไม่ต้องกังวลครับ เพราะว่าเราได้ให้
คํานิยามต่าง ๆ แม้กระทั่งในเรื่องของตึกถล่มของที่จังหวัดปทุมธานี เราได้ใส่ไว้ให้แล้วว่าเป็นภัยธรรมชาติ
สามารถที่จะเบิกตามงบต่าง ๆ ได้ เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราได้สบายใจว่าส่วนกลางโดยท่านรัฐมนตรีฯ และ
ท่านอธิบดีต่าง ๆ ท่านได้ให้ความสนใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาของพวกเราในภูมิภาค
อีกเรื่องหนึ่ง ในเรื่องของที่รัฐมนตรีฯ ได้กรุณาให้ไว้ ในเรื่องของการปลูกป่าชายเลน อันนี้
คงไม่ต้องเป็นกังวลครับ เพราะว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนบางส่วน ได้พยายาม
ลงไปดูในพื้นที่แล้ว ที่จะสนับสนุนในการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ทางฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน เพราะฉะนั้น
โอกาสต่อไปก็ขอความมือจากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่จะต้องขอใช้ศักยภาพของมวลชนในการที่
จะต้องมาร่วมมือกันในการที่จะต้องปลูกป่าชายเลนสนองแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นี้ก็คงจะต้องทําร่วมกัน เพราะฉะนั้นผมขอเพียง 3 เรื่องสั้น ๆ ครับ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เรื่องของผม ก็คือ เรื่องที่ท่านรัฐมนตรีทั้ง 2 ท่านได้พูดไปแล้ว ผมคิดว่าประมาณ 20 เรื่อง
เราคงช่วยกันทําให้เกิดผลสําเร็จร่วมกัน โดยในระดับจังหวัด ขอฝากให้ท่านผู้ว่าฯ ได้เป็นแกนในการทํางาน
ร่วมกันในทุกเรื่อง และในส่วนที่ประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อประมาณเดือนที่แล้ว ท่านผู้ว่าฯ ได้มีข้อเสนอต่อท่าน
รัฐมนตรี 11 เรื่อง ก็เราได้ดําเนินการนําสิ่งที่ท่านแนะนําหรือปัญหานั้นมาแก้ไขทั้งหมด และผมจะได้ส่งให้ท่าน
เป็นหนังสือ แต่ตัวอย่างก็คือ ในเรื่องที่ท่านได้เสนอมาในเรื่องภัยนั้น ก็ได้ดําเนินการ นี่เป็นตัวอย่าง
เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ ผมคิดว่ายังพอมีเวลาก็อยากจะขออนุญาตท่านรัฐมนตรีทั้ง 2 ท่าน
ให้ท่านผู้ว่าฯ หรือว่าท่านนายกฯ ท่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้านได้พูดคุยกับท่านรัฐมนตรี หรือท่านรัฐมนตรีอาจจะ
อยากถามจังหวัดไหนในเรื่องของพื้นที่ต่าง ๆ ก็ได้นะครับ กราบเรียนเชิญครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทุกพื้นที่นะครับ ท่านสามารถถามได้ เรียนเชิญโดยเฉพาะท่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่าน อปท.
ท่านอยากถามอะไรเชิญได้เลยครับ
หากตอนนี้ไม่มี ผมลองถามดู ถามมีแล้วแทรกได้เลย ขออีสานก่อน จังหวัดหนองคายครับ
เมืองประตูสู่ สปป.ลาว ซึ่งขณะนี้ก็มีมูลค่าการค้าขายสูง เป็นช่องทางซึ่งเราติดต่อค้าขายกับอาเซียนประเทศ
หนึ่ง ทางหนองคายมีอะไรบ้างครับ เรียนเชิญ เป็นอย่างไรบ้าง ไหลเรือไฟเมื่อคืน เชิญเลยครับ ท่านกํานัน
ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ มีอะไรไหมครับ การค้าขาย การไหลเรือไฟเมื่อคืน หรือมีข้ออะไรอยากจะซักถามไหมครับ
นายสุชาติ นพวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคายนะครับ เราได้เตรียมพร้อมในเรื่องของในการที่จะเข้าสู่ AEC ได้เชื่อมความ
สัมพันธ์กับลาวและเวียดนาม ในเรื่องของการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะมีการเตรียมการในปี 2559
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผมเคยไปอยู่ ห นองคาย สมั ย ที่ ยั ง ไม่ มี ส ะพาน คิ ด ถึ ง ทุ ก ๆ คน ในเมื่ อ ตอนนั้ น
ผมอาจจะ ผมไปอยู่แถวนั้นปี พ.ศ. ๒๕15 – 2516 เคยไปอยู่แถวท่าบ่อ แถวศรีเชียงใหม่ ขณะนั้นถนนเลียบ
ริมโขงยังเป็นลูกรังอยู่ ก็ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าฯ ครับ
ถ้าไม่มีอะไร ลองไปเชียงใหม่ เป็นอย่างไร ลมหนาวเมื่อคืน เชิญเชียงใหม่ครับ
นายนาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้สถานการณ์ภัยหนาว เราได้ติดตามข่าวทางด้านอุตุนิยมวิทยาทุกวัน ตอนนี้อุณหภูมิ
สูงสุดอยู่ที่ 32 องศาต่ําสุดอยู่ที่ 22 องศา ยกเว้นที่ยอดดอยอินทนนท์ ตอนนี้อยู่ที่ 11.5 องศา และในส่วน
ของจังหวัดเองก็ได้มีการบูรณาการเตรียมการไปพอสมควร โดยใช้ข้อมูลของเมื่อปีที่ผ่านมา ความต้องการที่จะ
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ได้รับการสนับสนุนเครื่องกันหนาว หรือว่าผ้าห่ม ก็อยู่ที่ประมาณ 333,660 ผืน สําหรับในปีนี้ จากการสํารวจ
ของพื้นที่จะสรุปยอดพรุ่งนี้ แต่ในเบื้องต้นเราบูรณาการกับท้องถิ่น กับภูมิภาค กับท่านนายอําเภอ กับท่าน
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านแล้ว ว่าเราจะต้องดูแลเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ
ด้านสาธารณสุขเองก็เตรียมการรับกรณีที่มีผู้ป่วยจากภัยหนาว แล้วก็ให้ทหารกับภาคเอกชน
ในการเตรียมสนับสนุนเครื่องกันหนาว ไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มหรือเสื้อกันหนาวก็ตาม แล้วเราก็จัดเป้าหมายที่
จะต้ อ งแจกให้ กั บ ประเด็ นที่ ๑ ก็ คื อ จั ดลํ าดั บความสํ า คัญ ว่ า เด็ ก ไร้ ผู้ อุป การะ คนชรา ผู้พิ ก าร ผู้ ย ากไร้
สิ่งเหล่านี้เราต้องจัดลําดับความสําคัญไว้ เพราะฉะนั้น เราได้เน้นย้ําวันนี้เรามีพี่น้องกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้อง
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกประมาณ ๑,๖๐๐ คน อยู่ที่หอประชุมเพื่อรับทราบนโยบายจาก ส่วนกลาง ก็ขอบคุณ
ที่ส่วนกลางเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอบคุณครับท่านรองผู้ว่าฯ ขอบคุณทางผู้ที่อยู่ในหอประชุมด้วยทุกท่าน เดี๋ยวผมขอบคุณ
ตอนท้ายอีกครั้งหนึ่ง ท่านรองผู้ว่าฯ ดูแลพวกผู้ยากไร้ ผู้ที่อยู่ทางพื้นที่สูงเรื่องภัยหนาวที่เตรียมการคงจะรับมือ
อยู่ ขอบคุณมากครับ
นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
สําหรับเหตุการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะเรื่องอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรีนั้น ตามที่ ฯพณฯ ได้
กล่าวถึงคือ เรื่องอ่างเก็บน้ําหนองมะกรูด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ ๕ บ้านแม่คะเมย ก็มีน้ํากัดเซาะสันเขื่อน ก็แตก
ไปประมาณ ๒๐-๒๕ เมตร ความจุของอ่างตัวนี้ก็ประมาณ ๒๗๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ฝนตกมาแล้วตั้งแต่วันที่
๕ ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม มีปริมาณน้ําสะสมและก็ล้นสันอ่าง กัดเซาะ เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนจํานวน
ทั้งสิ้น ๙ ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะน้ําเอ่อล้นขึ้นมา ก็บ้านเรือนไม่เสียหายครับ ตอนนี้ได้นําพี่น้องประชาชน
ย้ายออกมา เมื่อวานครับหลังจากที่ฝนกําลังตก ในขณะนี้ฝนหยุดตกแล้วพี่น้องประชาชนสามารถจะไปอยู่
อาศัยในหมู่บ้านแล้ว เมื่อเช้าทางจังหวัด ทหารก็ได้เข้าไปดูแลช่วยเหลือ รวมถึงทางมูลนิธิต่าง ๆ ได้ไปแจกถุง
ยังชีพจํานวน ๑๐๐ กว่าถุงและมียาสามัญประจํา บ้าน น้ําดื่ม เหตุการณ์ตอนนี้ปกติครับ
เนื่องจากว่า น้ําในอ่างเก็บน้ําหนองมะกรูดก็ไหลมาแล้วก็จะมีอ่างเก็บน้ําแก่งกระจานรองรับ
พื้นที่ห่างกันประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการที่น้ําจะเข้าไปอยู่ในอ่างเก็บน้ําแก่งกระจาน
ซึ่งตอนนี้ ก็มีความจุ ๗๑๐ ล้านลู กบาศก์เมตร มีน้ําอยู่ใ นอ่างเก็ บน้ําตอนนี้ ๓๕๐ กว่าล้ านลู กบาศก์เมตร
ประมาณเกือบ ๕๖-๕๗ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังรองรับน้ําได้อีกมาก ในอ่างเก็บน้ําแก่งกระจาน ก็คิดว่าเรากําลังให้
ทางเกษตรไปสํารวจพืชผลทางการเกษตร ที่เสียหายประมาณ ๑๕๐ ไร่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะละกอ กล้วยและก็
มะนาวครับ มีความเดือดร้อนทั้งหมด ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๕ บ้านแม่คะเมย และหมู่ที่ ๑๔ บ้านพุบอน
จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ ตอนนี้เหตุการณ์ปกติ เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ฝนหยุดตกแล้วครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอบคุณครับท่านผู้ว่าฯ เบาใจหน่อยนะ เตรียมการดี อย่างน้อยน้ําก็ไปที่แก่งกระจานก็ยังดี
ขอบคุณทุกส่วนที่ได้ร่วมมือกันดูแลประชาชน ถ้าขาดเหลืออย่างไงก็บอกกันมา ต่อไปขอไปภาคใต้ ที่สตูล
นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
สําหรับสตูลนั้น ฝนตกหนักจากลมมรสุม ได้เกิดน้ําท่วมในอําเภอ ตําบลที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งหมด ๒๒ ตําบล ๑๗๒ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๙,๘๐๘ ครัวเรือน ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คนเศษ
ในขณะนี้นั้นถ้าฝนหยุดตกแล้ว ในช่วงที่ผ่านมาทุกภาคส่วนของทั้ง ๖ อําเภอ ได้ดําเนินการ ช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนกันอย่างดีเยี่ยม มีการบูรณาการการทํางานระหว่างราชการ ทั้งในส่วนของราชการส่วนภูมิภาค
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ราชการส่วนกลางและท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ รวมทั้ง กําลังทหารได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ คือ ส่วนของ
อุทกภัย
สําหรับในส่วนของเรื่องการเข้าสู่ AEC ในขณะนี้นั้นจังหวัดสตูลได้พยายามสร้างความสัมพันธ์
กับประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเรามีพื้นที่ชายแดนที่ติดกับรัฐเประ รัฐเคดะห์ รัฐเปอร์ลิสของมาเลเซีย เรามี
เป้าหมายร่วมกันกับมาเลเซียที่จะผลักดัน ให้อุทยานธรณีสตูล ให้เป็นอุทยานธรณีระดับโลก หรือ Geo Park
ซึ่งขณะนี้ ในส่วนของมาเลเซียก็คือลังกาวีที่ติดกับเรานั้น เค้าได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก (UNESCO)
ให้เป็น Geo Park ระดับโลกแล้ว เพราะฉะนั้น ในส่วนนี้เราต้องพึ่งมาเลเซีย ให้สตูลเป็นอุทยานธรณีระดับโลก
ต่อไปครับ เมื่อเช้านี้ ผมเองก็ได้ประชุมทีมงานที่เกี่ยวข้องจะผลักดัน สําหรับในรายละเอียดนั้นจะได้นําเรียนให้
กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไปครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ส่ ว นราชการจั ง หวั ด ในพื้ น ที่ ไ ด้ ช่ ว ยกั น เต็ ม ที่ ก็ ผ่ า นพ้ น ไปได้ ด้ ว ยดี ขอบคุ ณ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
ขอบคุณท่านผู้ว่าฯ ครับ ทุกส่วนที่ได้ช่วยกันดูแลเป็นอย่างดี ผมก็ได้รับรายงานมา
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เมื่อสักครู่ ทางท่านกํานันจากจังหวัดนครสวรรค์ครับจะขอพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีฯ นะครับ
เชิญนะครับทางท่านกํานัน
นายวัฒนา จันทร กํานันตําบลหนองกระโดน อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ผมนายวัฒนา จันทร กํานันตําบลหนองกระโดน อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ครับ ก็มีเรื่องที่อยากจะให้ท่านให้ความช่วยเหลือ ในเรื่องการบริหารจัดการและเรื่องทํานาข้าว ผมอยู่กับท้องที่
อยู่ กั บ ชุ ม ชน ผมยั ง เป็ น คนทํ า นาเองอี ก จริ ง ๆ แล้ ว ในการช่ ว ยเหลื อ ในหลายภาครั ฐ ต่ า ง ๆ ที่ ช่ ว ยมา
เป็นสิ่งที่น่าพอใจ ส่วนการจ่ายเงินชาวนาที่รัฐบาลจะทําในปัจจุบันนี้ก็พอใจ ในเรื่องเงิน ผมว่ามีแนวคิดที่จะทําให้
ยั่งยืน คือ ทําแล้วพอดี ๆ ทําจริง ๆ จัง ๆ ถ้ารวมกลุ่มทําเกษตรอินทรีย์ เราเอาจํานวนสินค้ามานับ เช่น เกษตร
อินทรีย์ที่เราทํา ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยทุกอย่าง มีตลาดที่จริงจัง มีคนช่วยเหลือ
ในฐานะที่กระผมก็ทํานามาโดยตลอด ถึงแม้จะรับเหมาก่อสร้าง แต่ก็ทํานา อยู่จํานําในครั้งที่
แล้วก็เจอ นอกจากนี้ โครงการพระราชดําริท่านทรงงานไว้ให้ ถ้าทําอย่างจริงจัง ตั้งกลุ่มทําเกษตรอินทรีย์
ทําข้าวปลอดสารพิษตรงนี้ออกมา ถ้ามีราคาดี คนก็อยากทํา และชาวนาบางทีจํานํามาแล้วไม่อยากทําเลยครับ
ตรงนี้ก็ขอฝาก ฯพณฯ รัฐมนตรีฯ
อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ในการทําเกษตรของอําเภอลาดยาว จะมีใครตระหนักเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้ง
ถ้าไม่มีแหล่งกักเก็บน้ํา โครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ช่วยเหลือได้ ต้องเสียบ้างถึงจะได้มา ขณะนี้ได้ทํารายชื่อ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อกักเก็บน้ําของแม่น้ําเจ้าพระยา ผมสู้กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว ถ้าเป็นไปได้คณะ
คสช. ท่านรัฐมนตรีฯ ช่วยทํา สามารถมาทําประชาพิจารณ์ชาวบ้านได้เลย ท่านมาทําประชาพิจารณ์ชาวบ้าน
ได้เลย อําเภอแม่วงก์ ลาดยาว อําเภอเมืองข้าง ๆ ตําบลเก้าเลี้ยว พอน้ํามาท่วมเลยครับ คนหว่านตายเลย
กําแพงเพชร ขาณุวรลักษณบุรี มาทางอําเภอบรรพตพิสัย ขอบคุณครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดีใจที่เกษตรกรมีความรอบรู้ เกษตรอินทรีย์ไม่ใช่แค่อาเซียน เคยไปรับประทานอาหารที่
ต่างประเทศร้านอาหารไทย ผักเป็นของประเทศเพื่อนบ้านเพราะของไทยเข้าไม่ได้มีสารเคมี คําตอบเกษตรของ
เราถ้าจะสู้ให้ได้ เกษตรอินทรีย์คือคําตอบ ผมจะรับไปจะผลักดันให้เกิดผลจะได้สอดคล้องกับการแข่งขัน
เรื่องเขื่อนแม่วงก์ จะขอรับไปครับ
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นายอภิชัย บุษมงคล ผู้ใหญ่บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลสร้างค้อ อําเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร การช่วยเหลือลดรายจ่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิ สปก. สทก. เขตอําเภอภูพานส่วนใหญ่จะเป็น สปก. ส่วนหนึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ ทํามา
กันตั้งแต่ปู่ย่าตายาย มีการเสียภาษี ภาษีบํารุงท้องที่ ในส่วนนี้จะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ ขอให้คุณพ่อ
พิจารณา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประเด็นที่กังวลอยู่ คนรวยคงไม่อยากได้เงินตรงนี้ เราจะไปต่อสู้ให้ท่าน จะรับไว้ครับ
นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
ได้ทําหนังสือผ่าน ผู้ว่าฯ เพื่อขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย ในการจัดตั้งบริษัทจํากัดของ
เทศบาลนครขอนแก่ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น การพั ฒ นาขนส่ ง มวลชนของขอนแก่ น และโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ซึ่ ง อยู่ ที่
กระทรวงมหาดไทย ขอความกรุณาช่วยดูแลซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย คล้ายกับ กทม. ที่
ก่อตั้งบริษัทจํากัดกรุงเทพพัฒนาคม
นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขอเรียน ผู้ว่าฯ และนายกเทศบาลมนตรี กฎหมายของ อปท. ยังไม่สามารถก่อตั้ง บริษัท
จํากัดได้ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ ขณะนี้ทําได้เพียงตั้งสหการ แต่ได้มีการเสนอร่างประมวลกฎหมาย
ของท้องถิ่นซึ่งได้รวมกฎหมายของ อบจ. อบต. เทศบาล มารวมในฉบับเดียวกันซึ่งจะมีบรรจุเรื่องการจัดตั้ง
บริษัทจํากัด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กฎหมายฉบับใหม่อยู่ในขั้นตอนใดแล้ว
นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตอนนี้อยู่ที่กระทรวงมหาดไทย จะเสนอท่านรัฐมนตรีฯ เพื่อเห็นชอบและส่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาต่อไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กฎหมายใหม่...จะรับไปดูให้ ตอนนี้อยากแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานของเรา
หากไปถึงกฤษฎีกาก่อนสิ้นปี น่าจะสําเร็จ ผมจะเร่งให้
นายสามารถ วราดิศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
วีรกรรมของ ชรบ. เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงวันนี้ อําเภอกรงปินัง ยะลา เกิดการปะทะกับ ชรบ.
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 สามารถตอบโต้และจับกุมผู้ร้ายได้ แต่ผู้ใหญ่บ้านได้รับบาดเจ็บ ขบวนการ คือ นายลอยารี
กับนายอําหมัด ซึ่งมีหมายจับของนราธิวาส ได้ยิงกับประชาชนก่อน คนร้ายบาดเจ็บ ขณะนี้ ฉก.ยะลา จังหวัด
อําเภอ เลขา ศอ.บต. ได้ดูแลพื้นที่เกิดเหตุ และส่งคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว
สามารถจับกุมผู้ร้ายได้ แล้วชาวบ้านก็แห่กันมาร่วมกันดูแล ป้องกัน ตอนนี้ผู้ร้ายบาดเจ็บอยู่ที่
โรงพยาบาลกรงปินัง ส่วนผู้ใหญ่ดือรามันก็บาดเจ็บเช่นเดียวกันครับ ตอนนี้ทาง ฉก. ยะลา ตํารวจชายแดน
ภาคใต้ ทางจังหวัด ทางอําเภอ ท่านเลขาฯ ศอ.บต. ดูแลผู้ที่เกิดเหตุ และนําท่านผู้ใหญ่ส่งโรงพยาบาลเพื่อ
ดําเนินการดูแลรักษาแล้ว ก็ขอกราบเรียนว่านี่คือวีรกรรมที่พี่น้องกํานัน ผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดยะลาได้ช่วยกัน
ดูแลรักษาความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในจังหวัดยะลาครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอบคุณท่านรองผู้ว่าฯ ครับ
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ประการแรกก็คือ ก็ขอชมเชยเจ้าหน้าที่ปกครองของมหาดไทยเราที่ได้ปฏิบัติงาน จนกระทั่ง
ตัวเองได้รับบาดเจ็บ เป็นกําลังใจให้ ช่วยดูแลเค้าให้เรียบร้อยด้วยในส่วนนั้น ในส่วนรวมของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ แล้วบางส่วนของสงขลา
อยากเรียนว่าในส่วนของแผนงาน/โครงการของกระทรวงมหาดไทยใด ถ้าไม่ตอบสนอง
ประชาชนโดยตรง ท่านริเริ่มได้เลยนะครับ เพราะว่าท่านนายกฯ บอกว่า ให้ปรับเปลี่ยนแผนงานได้ให้ตรงกับ
ความต้องการ ท่านลองพิจารณา สมมติว่าแผนงานของใครก็แล้วแต่ไม่ตรง ท่านบอกมา มีช่องทางดําเนินการ
ในส่วนนั้น แล้วขอเป็นกําลังใจให้นักปกครองทุกท่านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุก ๆ ท่าน ขอให้มีความ
ปลอดภัย ได้ทํางานเพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชนที่นั่นได้มีความสุข ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แล้วก็ดูแล
ตัวเองด้วย เป็นกําลังใจให้ครับ ขอบคุณครับ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยังมี ผมเรี ยกว่ าเป็ นจั งหวั ดแล้วกั นครับ แต่ว่าจะเป็นท่ านใดก็ได้นะครั บที่จะพูดคุยท่าน
รัฐมนตรีฯ หรือคณะของเราที่ส่วนกลางเชิญนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุก ๆ ท่านด้วยความจริงใจที่ได้กรุณาทํา
แม้ จ ะยากเย็ น ประการใด ท่ า นกรุ ณ าให้ ผ มมี โ อกาสพู ด คุ ย กั บ ผู้ ที่ อ ยู่ กั บ ประชาชนคื อ นายอํ า เภอ กํ า นั น
ผู้ใหญ่บ้าน และก็องค์กรท้องถิ่นทั้งหลาย
ผมได้มีโอกาสได้พูดคุย เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่า ตัวท่านเองเป็นกลไกสําคัญของมหาดไทย
อย่างยิ่งที่ดูแลพ่อ แม่ พี่น้องประชาชนทุกคนอยู่นะครับ การได้พูดได้คุยน่าจะเป็นประโยชน์
ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาไกล กว่าจะมาถึงที่ตัวจังหวัด ขอให้เดินทางกลับโดย
ปลอดภัย ค่อย ๆ ไปกัน
ในท้ า ยนี้ ผมขอสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ท่ า นเคารพนั บ ถื อ ทุ ก ๆ ท่ า น เดชะพระบารมี ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จงได้บันดาลและประทานพรให้ท่าน
ทั้งหลายได้ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม ได้ทํางานสําเร็จ มีสุขภาพลานามัยที่แข็งแรงนะครับ
ผมฝากความระลึกถึงทุกคนครับ ขอขอบคุณ และสวัสดีครับ
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