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กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทและอํานาจ

หน้าที่สําคัญในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้แก่พ่ีน้อง
ประชาชน โดยมีข้าราชการฝ่ายปกครองเป็นผู้ขับเคลื่อน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานของรัฐบาล กระทรวง 
ทบวง กรม  ที่ เกี่ ยวข้ องไปสู่ การปฏิ บั ติ ให้บรรลุ 
ผลสัมฤทธ์ิ ดั งนั้ นจึงทํ าให้มีองค์ความรู้ที่ สํ าคัญ           
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง         

เป็นจํานวนมาก  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญ    
ในการจัดการความรู้ ทั้งนี้ หากมีการจัดเก็บรวบรวมและพัฒนาให้เป็นระบบ 
ก็จะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากรได้อย่าง
มีคุณภาพย่ิงขึ้น 

หนังสือ “เร่ืองเล่าชาวคลองหลอด” เล่มน้ี  จึงเป็นการรวบรวม
ประสบการณ์ การปฏิ บั ติงานด้านต่าง ๆ (Best Practice) ที่ มีคุณค่ าของ         
นักปกครอง ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์
ดังกล่าว มา ณ โอกาสน้ี  

   และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือ “เรื่องเล่าชาวคลองหลอด” เล่มนี้
เหมาะสําหรับเป็น “คลังความรู้” ที่จะสามารถกระตุ้นส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างกว้างขวาง ตลอดจนการ
นําไปประยุกต์ขยายผลการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิต่อไป 

 

 
                                            (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์) 
                                           ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

คํานิยม 



 
 

 

   
       กรมการปกครองเปนองคกรหน่ึงที่มีบทบาทและอํานาจ
หนาที่สําคัญในการบําบัดทุกข บํารุงสุข ใหแกพ่ีนองประชาชน 
โดยกรมการปกครอง มีเครือขายการปฏิบัติงานในทุกพ้ืนที่ทั่ว
ภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงอําเภอ ตําบล และ
หมูบาน เปรียบเสมือนเปนสะพานเช่ือมไปสูพ่ีนองประชาชน 
โดยผานกํานัน ผูใหญบาน   ซึ่งในการนํานโยบาย ยุทธศาสตร 

แผนงานของรัฐบาลหรือภารกิจของกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของไปปฏิบัติจะ
บรรลุผลสัมฤทธ์ิมากนอยเพียงใด ปจจัยที่สาํคัญปจจัยหน่ึงก็คือ ความรูความสามารถ
ของผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะประสบการณจากการปฏิบัติงานที่ดีในแตละดานของแตละประเด็น
ยุทธศาสตรนับเปนสิ่งสําคัญยิง่ตอการเรียนรู เน่ืองจาก ความรู ทักษะ ความชํานาญ
ในการปฏิบัติงาน มักจะเกิดขึ้นกับเฉพาะบุคคล และจะติดตัวออกไปมากกวาที่จะตก
แกองคกร ดังน้ัน จึงจําเปนที่จะตองหาวิธีการที่จะรวบรวมและจัดการความรู ทักษะ 
ความชํานาญในการปฏิบัติงานที่มีคุณคาเหลาน้ันไว เพ่ือนํากลับมาใชประโยชนไดอีก 
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต อันจะเปนประโยชนตอการการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาองคกรใหกาวหนาย่ิงขึ้นไป 

 หนังสือ “เรื่องเลาชาวคลองหลอด” เลมน้ี จึงเปนการรวบรวม
ประสบการณที่มีคุณคาของนักปกครอง ต้ังแตผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด 
ปลดัจังหวัด และนายอําเภอ ที่ไดรวมถายทอดประสบการณที่ประสบความสําเร็จและเกิด
ความภาคภูมิใจจากการปฏิบัติงาน ซึ่งตองขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสน้ี  

 สําหรับเน้ือหาของหนังสือเลมน้ีแบงออกเปน ๗ สวน ประกอบดวย 
สวนที่ ๑ แนวทางอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สวนที่ ๒ ดานการบริหารการจัดการ 
สวนที่ ๓ ดานสังคม สวนที ่๔ ดานเศรษฐกิจ สวนที ่๕ ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สวนที่ ๖ ดานความมั่นคง และสวนที่ ๗ ดานอํานวยความเปนธรรม 

 

คํานํา 



 
 

กรมการปกครองหวังเปนอยางย่ิงวาหนังสือเลมน้ีจะเปนประโยชน
ตอบุคลากรของกรมการปกครอง  ตลอดจนผูที่มีความสนใจทั่วไปจะไดนําความรูที่
ไดรับ ไปใชประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงการทํางาน  เพ่ือชวยกันพัฒนา
ประเทศชาติ และสังคมใหเจริญรุงเรือง ตลอดจนพ่ีนองประชาชนไดอยูเย็นเปนสุข
สืบไป  

 

 
                  (นายกฤษฎา  บุญราช) 
                  อธิบดีกรมการปกครอง 

                     



 
 

 
 

หนา     
อารัมภบท 
คํานาํ 

สวนที่ ๑      แนวทางอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  

-  การเสริมสรางคนดีโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                    ๔๑ 

   โดย นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ  รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร 

  
                -  การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา             ๕๔                  
             การสงเสริมบอแกสชีวภาพจากมูลโคเพ่ือใชเปนแกสหุงตมภายใน 
                       ครัวเรือน 
            โดย นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอําเภอเมืองนราธิวาส   
 

-  ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดีเดนตนแบบ                ๗๙ 
           (ระดับจังหวัด) 

                       โดย นายธวัชชัย  แทเท่ียง   นายอําเภอขนอม 
 

-  การใชแนวทางของโครงการปดทองหลงัพระสืบสานแนว                     ๘๔ 
           พระราชดําริ แกไขปญหาในพ้ืนท่ีบานปาง ตําบลหนองบัว 

                      อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 
            โดย นายสราวุฒิ วรพงษ  นายอําเภอไชยปราการ  
 

-  การขยายผลศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                ๙๒ 
                       ระดับอําเภอ ลงสูพ้ืนท่ีระดับตําบล 
                       โดย นายศักด์ิชาย  วงศกนิษฐ  นายอําเภอสันปาตอง  

สวนที่ ๒      ดานการบริหารการจัดการ 
-  ประสบการณการทํางานของขาพเจาในฐานะนักปกครอง                  ๑๐๑ 
  โดย นายสมชาย เลิศพงศภากรณ  ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธาน ี

 

สารบัญ 



 
 

 
 

หนา 
 
-  ประสบการณเม่ือครั้งดํารงตําแหนง “นายอําเภอ”                          ๑๑๕ 

                       โดย  นายสามารถ ลอยฟา  ผูวาราชการจงัหวัดจันทบุรี 
 

-  หลักคิดในการปฏิบัติงาน      ๑๒๒ 
   โดย  นายฐานุพงศ เจริญสุรภิรมย  รองผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย     

 
-  ประสบการณขณะรับราชการนายอําเภอทุงใหญ                             ๑๓๒ 

   โดย นายถาวร กุลโชติ  รองผูวาราชการจงัหวัดสุรินทร 
 

-  ๒๐๑๕ รอยเอ็ดโมเดล โครงการสรางความแข็งแกรงใหสวนภูมิภาค      ๑๔๓ 
            โดย ดร.สุริยะ  วิริยะสวัสดิ์  ปลัดจังหวัดรอยเอ็ด 

สวนที่ ๓      ดานสังคม  

-   การฟนคืนวิถีชีวิตของชุมชนด้ังเดิมตลาด ๑๐๐ ป ศาลเจาโรงทอง        ๑๕๔ 
                       หลังเหตุเพลิงไหม เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
                       โดย นายปญญา งานเลิศ   ผูวาราชการจังหวดัสมุทรสงคราม 
 

-  ประสบการณในการแกไขปญหาหนี้สินนอกระบบ               ๑๖๐ 
                       โดย นายนิคม ศริิสิงหสังชัย ปลัดจังหวัดอุดรธานี 
 

-  ขบวนการแคนนอยเรนเจอร : ๔ พลังชุมชน กบัปฏิบัติการ   ๑๖๕ 
                       ปลอดเหลา ปลอดอบายมุข 

           โดย นายพิสิษฐ แรทอง นายอําเภอคําเขื่อนแกว  
 

-  การแกไขปญหาความเดือดรอนจากฝุนละอองท่ีเกิดจาก   ๑๗๓                        
                       การขนถายถานหินของทาเทียบเรือ 
                       โดย นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา นายอําเภอนครหลวง 

สารบัญ 



 
 

 
 

หนา 
 

       -  โครงการหมูบานทะเบียนตัวอยาง                ๑๘๕ 
โดย นายทรงฤทธิ์  แกวสุทธิ  นายอําเภอเมืองแพร 

 
                  - โครงการวิหารแดงแบงปนรักเพ่ือสรางระบบการดูแลผูสูงอายุ  ๑๙๒ 
                        ระยะยาว 

โดย นายแปลก  เทพรักษ  นายอําเภอวิหารแดง 

สวนที่ ๔      ดานเศรษฐกิจ 

-  การแกปญหาราคาลิ้นจีจ่ังหวัดสมุทรสงครามดวยการกําหนด              ๒๐๓ 
   ราคานําตลาด 
   โดย  นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
-  โครงการกอสรางตลาดกลางการเกษตรเพชรบุรี (บานหนองบวย)         ๒๑๑ 

                       โดย ดร.ไกร บุญบันดาล  รองผูวาราชการจังหวดัเพชรบุรี 
 

-  การจัดตั้งตลาดน้ําวัดบางประมุง : ตลาดน้ําแหงแรก   ๒๑๙           
                       และแหงเดียวของภาคเหนือ 
               โดย นายวีระชัย  ภูเพียงใจ รองผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ   
 

-  การดําเนินงานปุยสั่งตัดในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองอํานาจเจริญ              ๒๒๖                                                     
                       โดย นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย นายอําเภอเมืองศรีสะเกษ 

สวนที่ ๕      ดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

-  การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา : อําเภอวังน้ําเย็น    ๒๓๕ 
   โดย  นายภัครธรณ เทียนไชย  ผูวาราชการจงัหวัดสระแกว 

 
-  การดูแลท่ีสาธารณประโยชนอันเปนสมบัติของแผนดิน   ๒๔๑ 

                       โดย นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ รองผูวาราชการจังหวัดชุมพร 

สารบัญ 



 
 

 
 
 

หนา 
 

-  การแกไขปญหาอุทกภัยครั้งรายแรงท่ีสุดในประเทศไทย   ๒๔๗ 
   ป พ.ศ.๒๕๕๔ 

                           โดย นายนิวัฒน รุงสาคร  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร 
 

-  การแกไขปญหาท่ีดินทํากิน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี  ๒๕๗ 
                           โดย นายไพศาล ตรีธัญญา นายอําเภอพุนพิน 
 

-  กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๒๖๔ 
                           โดย นายเกรียงศักด์ิ  รักษศรีทอง นายอําเภอศรีบรรพต 
 

-  โครงการปฏิบัติการปกปองพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ                  ๒๗๑ 
                           โดย นายสมศักดิ์ นิสัยสม  นายอําเภอขุขันธ 

สวนที่ ๖ ดานความม่ันคง 

-  ประสบการณเม่ือครั้งดํารงตําแหนงนายอําเภอหนองจิก    ๒๗๗ 
                           โดย  ร.ต.ท.อาทิตย บุญญะโสภัต ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
 

-  การวางยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ ชาวตานีรักกัน มุงสูสันติสุข     ๒๘๘  
   โดย  นายสามารถ วราดิศัย ผูวาราชการจงัหวัดยะลา 

 
-  การปฏิบัติงานดานความม่ันคงในบทบาทนายอําเภอสุไหงปาดี   ๒๙๙ 

                           โดย  นายจํานัล เหมือนดํา รองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส 
 

-  การดําเนินงานการแกไขปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย  ๓๑๑ 
                           โดย  นายประเสริฐ จิตมุง ปลัดจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

          

สารบัญ 



 
 

 
      

หนา 
 
-  การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด      ๓๒๑ 
   โดย นายสกล  จันทรักษ  ปลัดจังหวัดสตูล 

 
-  การดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดตามยุทธการน้ําดี ไลน้ําเสีย      ๓๓๑ 

                           โดย นายกิตติพันธ เพชรชู  นายอําเภอลานสกา 
 

-  การแกไขปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  ๓๔๐ 
   “กรณีศึกษาการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม 

                           ในการแกไขปญหาความม่ันคงของอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี”  
                           โดย นายสมนึก   พรหมเขียว  นายอําเภอสายบุรี 
 

-  การรักษาความสงบเรียบรอย (โครงการย่ีงอปลอดภัย)   ๓๔๙ 
               โดย นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ นายอําเภอย่ีงอ 

สวนที่ ๗         ดานอํานวยความเปนธรรม  

-  การรองเรียนการเลือกผูใหญบาน     ๓๖๐ 

    โดย นายสิงหราช วงษเสงี่ยม  นายอําเภอดานมะขามเตี้ย 

 
-  ประสบการณในการชวยเหลือราษฎรอําเภอเมืองรอยเอ็ด   ๓๖๘ 

                           โดย นายสุรพงษ สายโอภาส นายอําเภอเมืองรอยเอ็ด 
 
                        -  ประสบการณการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีอําเภอจัตุรัส   ๓๗๖ 
                           โดย นายสรกฤช ชื่นจิตต  นายอําเภอจัตุรัส 
 
                        -  ปญหาขอพิพาทกรณีคัดคานการกอสรางลานรับซ้ือมันสําปะหลัง   ๓๘๑ 
                           โดย นายศรีชัย  ตันฑะโภสณ  นายอําเภอเทพสถิต 

สารบัญ 



๑

 
 

“พึ่งตนเอง รูจักคิด มีสติที่จะ 
แกไขพัฒนาตนเองโดยนําหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน 
แนวทางการฝกอบรม” 

นายพิสุทธ์ิ บุษยพรรณพงศ   
รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร 

เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

การเสริมสรางคนดีโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



๒

 

“ตองใชความรูความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะหลายอยาง 

ในการดําเนินโครงการประกอบกัน” 

นายสมหวัง เรืองเพ็ง  
นายอําเภอเมืองนราธิวาส

การขับเคล่ือนศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เรื่องเลาชาวคลองหลอด

แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ



เร่ืองเลาชาวคลองหลอด 

๓

 
 

“การจัดตั้งศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ จึงมีความสําคัญ 
และจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยเผยแผ 
วิธีคิด วิธีทรงงาน และแนวทางในการ 
ชวยเหลือราษฎรของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว” 

นายธวัชชัย  แทเท่ียง 
นายอําเภอขนอม

ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดีเดนตนแบบ

แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ



๔ 

“หลักการดําเนินงานของโครงการ 
ปดทองหลังพระสืบสานแนว

พระราชดําร ิ
ชาวบานในพ้ืนท่ีจะตองพรอมท่ีจะลุก

ข้ึนมาทํางานดวยตนเอง” 

นายสราวุฒิ วรพงษ 
นายอําเภอไชยปราการ

การใชแนวทางของโครงการปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ 

เร่ืองเลาชาวคลองหลอด

แนวทางอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ



เร่ืองเลาชาวคลองหลอด 

๕

 
 

“อําเภอไดดําเนินงานตามรอยพอหลวง 
ปวงประชาเปนสุข โดยนอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ ไปเปนแนวทางในการ
ดํารงชีวิต” 

นายศักดิ์ชาย  วงศกนิษฐ 
นายอําเภอสันปาตอง

การขยายผลศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ



๖ 

“มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 
ท่ีรับผิดชอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริต 
ทํางานราชการดวยความละเอียด
รอบคอบ อยางมีสต”ิ 

นายสมชาย เลศิพงศ์ภากรณ์ 
ผูวาราชการจงัหวัดอุทัยธานี

ประสบการณการทํางานของขาพเจาในฐานะนักปกครอง

เรือ่งเลาชาวคลองหลอด

ดานการบริหารการจัดการ



เร่ืองเลาชาวคลองหลอด 

๗

       “รวดเร็ว ทันใจ เรียกงาย ใชคลอง 
ไมตอรอง ไมมีผลประโยชน” 

นายสามารถ ลอยฟา 
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี

ประสบการณเมื่อครั้งดํารงตําแหนง “นายอําเภอ”

ดานการบริหารการจัดการ



๘ 

“ความรูคูคุณธรรม ใชชีวิตพอเพียง 
        หลีกเลี่ยงอบายมุข” 

นายฐานุพงศ เจริญสุรภิรมย 
รองผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย

หลักคิดในการปฏิบัติงาน

เรื่องเลาชาวคลองหลอด

ดานการบริหารการจัดการ



เร่ืองเลาชาวคลองหลอด 

๙

“เรามีหนาท่ีก็ตองทําหนาท่ี 
ชวยเหลือผูเดือดรอนแมเหน่ือยก็ตองทน 
เราชวยเขาก็คือเสมือนไดทําบุญ เพราะ
ไดบรรเทาความเสียหายไมใหลุกลามไป” 

นายถาวร กุลโชติ
รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร

ประสบการณขณะรับราชการนายอําเภอทุงใหญ

ดานการบริหารการจัดการ



๑๐ 

“๒๐๑๕ รอยเอ็ดโมเดล เปนโครงการ 
ท่ีวางกรอบการบูรณาการการบริหาร 
การปกครอง โดยตัวเลข  ๒๐๑๕” 

ดร.สุริยะ  วิริยะสวัสดิ ์
ปลัดจังหวัดรอยเอ็ด

๒๐๑๕ รอยเอ็ดโมเดล โครงการสรางความแข็งแกรงใหสวนภูมิภาค

เรือ่งเลาชาวคลองหลอด

ดานการบริหารการจัดการ



๑๑

 

“สัมพันธภาพท่ีดีนําไปสู 
การชวยเหลือในเวลาตอมา” 

นายปญญา งานเลิศ 
ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

ดานสังคม

การฟนคืนวิถีชีวิตของชุมชนด้ังเดิมตลาด ๑๐๐ ป ศาลเจาโรงทอง



๑๒ 

 

“ถาไมสามารถแกไขหน้ีสินนอกระบบ 
     ใหเปนรูปธรรมได เกษตรกร ประชาชน 

ก็จะไมสามารถกาวเดินตอไปได” 

นายนิคม ศิริสิงหสังชัย 
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

ประสบการณในการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบ

เรื่องเลาชาวคลองหลอด

ดานสังคม



เร่ืองเลาชาวคลองหลอด 

๑๓

“ทุกองคาพยพตางบูรณาการ 
การทํางานบนเปาหมายรวมกัน 
คือ...ความสุขของคนแคนนอย” 

นายพิสษิฐ์ แร่ทอง

นายอําเภอคําเข่ือนแกว

ขบวนการแคนนอยเรนเจอร : ๔ พลังชุมชน 
กับปฏิบัตกิารปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข 

ดานสังคม



๑๔ 

“นายอําเภอตองสรางความเปนแมแบบ 
เบญจภาคีจะเปนกลไกในการลดความ 
ขัดแยงระหวางสถานประกอบการและ 

                     ประชาชน  นําไปสูความสําเร็จของ 
                      อําเภอปลอดฝุน” 

นายศักดิ์ฤทธ์ิ สลักคํา 
นายอําเภอนครหลวง 

 

การแกไขปญหาความเดือดรอนจากฝุนละอองที่เกิดจากการขนถายถานหิน

เรื่องเลาชาวคลองหลอด

ดานสังคม



เร่ืองเลาชาวคลองหลอด 

๑๕

 

“การบริการท่ีประทับใจควบคูไป
กับความถูกตองยึดประโยชนสุข
ของประชาชนเปนเปาหมายใน

การปฏิบัติงาน” 

นายทรงฤทธ์ิ  แกวสุทธิ  
นายอําเภอเมืองแพร

โครงการหมูบานทะเบียนตัวอยาง

ดานสังคม



๑๖ 

“หากทุกสังคมไดดูแลกัน  
แบงปนความรักความเอ้ืออาทร
ตอกัน เช่ือวาสังคมน้ันคงจะมี

ความสุขมาก” 

นายแปลก  เทพรักษ 
นายอําเภอวิหารแดง

โครงการวิหารแดงแบงปนรักเพ่ือสรางระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว

เร่ืองเลาชาวคลองหลอด

ดานสังคม



เร่ืองเลาชาวคลองหลอด 

๑๗

“การทําความเขาใจวิวัฒนาการของ
การตลาด จะชวยใหเห็นภาพ

การตลาดชัดเจนมากข้ึน” 

นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย 
รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ดานเศรษฐกิจ

การแกปญหาราคาล้ินจ่ีจังหวัดสมุทรสงครามดวยการกาํหนดราคานาํตลาด



๑๘ 

“รูคน รูงาน รูพ้ืนท่ี 
ขาพเจาฯ ไดจดจํา นํามาเปน

หลักในการทํางาน 
ตลอดระยะเวลาท่ีรับราชการ” 

ดร.ไกร บุญบันดาล   
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี

 

โครงการกอสรางตลาดกลางการเกษตรเพชรบุรี (บานหนองบวย)

เรือ่งเลาชาวคลองหลอด

ดานเศรษฐกิจ



เร่ืองเลาชาวคลองหลอด 

๑๙

“สิ่งสําคัญในการพัฒนาตลาดนํ้า
วัดบางประมุง คือความตอเน่ือง
ของผูบริหาร และการบูรณาการ
การทํางานกับประชาชน การ

ติดตามผลอยางตอเน่ือง การทํา
อยางอยางเอาใจใส” 

นายวีระชัย  ภูเพียงใจ 
รองผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ 

 

การจัดต้ังตลาดนํ้าวัดบางประมุง : ตลาดน้ําแหงแรกและแหงเดียวของภาคเหนือ

ดานเศรษฐกิจ



๒๐ 

 
 

“การดําเนินงานโครงการปุยสั่งตัด 
ควรดําเนินงานรวมกับโครงการ 

ศูนยขาวพันธุดีชุมชนจะทําใหการ
ดําเนินงานตามแนวทางปรัชญา 

  เศรษฐกิจพอเพียงมีความสมบูรณ
มากข้ึน” 

นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย 
นายอําเภอเมืองศรีสะเกษ 

การดําเนินงานปุยสั่งตัดในพื้นที่อําเภอเมืองอํานาจเจริญ

เรื่องเลาชาวคลองหลอด

ดานเศรษฐกิจ



เร่ืองเลาชาวคลองหลอด 

๒๑

“ผูท่ีจะเขาใจปญหาไดดีและลึกซึ้ง 
คือประชาชนในพ้ืนท่ี 

ผูประสบปญหาน่ันเอง” 

นายภัครธรณ เทียนไชย   
ผูวาราชการจังหวัดสระแกว

 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้า : อําเภอวังนํ้าเย็น 



๒๒ 

“การติดตามดําเนินเรื่องอยางตอเน่ือง 
ไมลดละ ไมทอดท้ิงเสียกลางคัน 

 เอาใจใสอยูอยางสม่ําเสมอ 
ทําใหการดําเนินการท่ีตองผาน

อุปสรรคตางๆ นานา 
ดําเนินการไปจนเกิดผลสําเร็จ” 

นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ  
รองผูวาราชการจังหวัดชุมพร

 

การดูแลที่สาธารณประโยชนอันเปนสมบัติของแผนดิน

เรื่องเลาชาวคลองหลอด

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



๒๓

 

“ณ วันน้ีจะประสบกับภัยอะไรท่ี 
รายแรง ความรักที่ปลูกไวนั้น 

จะเปนภูมิคุมกัน ใหเราตอสูกับ 
อุปสรรคจนประสบชัยชนะไดในที่สุด

” 

นายนิวัฒน รุงสาคร   
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร

 

การแกไขปญหาอุทกภัยครั้งรายแรงที่สุดในประเทศไทยป พ.ศ.๒๕๕๔

เรื่องเลาชาวคลองหลอด

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



๒๔ 

“การแกไขปญหาท่ีดินทํากินใน 
ระดับพ้ืนท่ีของอําเภอพุนพิน  
ท่ีใชเปนแนวทางตลอดมา 

จนประสบความสําเร็จในปจจุบัน 
คือการเตรียมความพรอม โดย 
นําเอาเหตุการณขอเท็จจริง 

ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห” 

นายไพศาล ตรีธัญญา 
นายอําเภอพุนพิน 

การแกไขปญหาที่ดินทํากิน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี

เรื่องเลาชาวคลองหลอด

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



เร่ืองเลาชาวคลองหลอด 

๒๕

“ประชาชนในหมูบานมีจิตสํานึก
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม และปญหา
โดยรวมของอําเภอดานการ 

ลักลอบตัดไมทําลายปา 
ลดนอยลงดวย” 

นายเกรียงศักดิ์  รักษศรีทอง 
นายอําเภอศรีบรรพต

 

กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



๒๖ 

“มีหนทางเดียวท่ีจะดําเนินการได 
คือการจัดชุดลาดตระเวนเฉพาะกิจ 
ไปตั้งฐานปฏิบัติการบริเวณพ้ืนท่ีปา 

ท่ีถูกบุกรุก  เพ่ือยึดพ้ืนท่ีคืน” 

นายสมศักดิ์ นิสัยสม  
 นายอําเภอขุขัน

โครงการปฏิบัติการปกปองพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ 

เรื่องเลาชาวคลองหลอด

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



๒๗

“จากการรวมคิดจนตกผลึกแลว 
จึงไดรวมกันยกรางเครื่องมือ

ภายใตช่ือโครงการอําเภอสัญจร 
กินนอนหมูบาน ประสานรวมใจ 

สรางใตสันติสุข”

ร.ต.ท.อาทิตย บุญญะโสภัต 
ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 ดานความมั่นคง

ประสบการณเมื่อครั้งดํารงตําแหนงนายอําเภอหนองจิก 



๒๘ 

“ในฐานะนายอําเภอเมืองปตตานี 
   จึงใชความรักในการแกไขปญหา” 

นายสามารถ วราดิศัย 
ผูวาราชการจังหวัดยะลา

การวางยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ ชาวตานีรักกัน มุงสูสันติสุข 

เรื่องเลาชาวคลองหลอด

ดานความมั่นคง



เร่ืองเลาชาวคลองหลอด 

๒๙

“ในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดใน
ระดับอําเภอ ไดมีนโยบายโดย

มุงเนนการบูรณาการ” 

นายจํานัล เหมือนดํา 
รองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส

การปฏิบัติงานดานความมั่นคงในบทบาทนายอําเภอสุไหงปาดี 

ดานความมั่นคง



๓๐ 

“ทําความเขาใจ หาวิธีการ 
และมาตรการในการสรางความ

รวมมือกับผูประกอบการ 
ประชาชน และแรงงานตางดาว 

เพ่ือสะทอนปญหา” 

นายประเสริฐ จิตมุง 
ปลัดจังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

การดําเนินงานการแกไขปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 

เรื่องเลาชาวคลองหลอด

ดานความมั่นคง



เร่ืองเลาชาวคลองหลอด 

๓๑

“สถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด ไดรับการรับรอง

มาตรฐาน ผูเขารับการบําบัดฟนฟู 
ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย

และจิตใจ” 

นายสกล  จันทรักษ 
ปลัดจังหวัดสตูล

การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

ดานความมั่นคง



๓๒ 

“ครอบครัวนํ้าดี  เยาวชนนํ้าดี 
และหมูบานนํ้าด ีหรือหมูบาน

เขมแข็งเอาชนะยาเสพติด 
อยางยั่งยืน” 

นายกิตติพันธ เพชรชู 
นายอําเภอลานสกา

การดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดตามยุทธการนํ้าดี ไลนํ้าเสีย

เรื่องเลาชาวคลองหลอด

ดานความมั่นคง



เร่ืองเลาชาวคลองหลอด 

๓๓

“นําหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

คือ การระเบิดจากขางใน และ การ
เขาใจ เขาถึง พัฒนา 

มาเปนหลักในการทํางาน” 

นายสมนึก  พรหมเขียว 
นายอําเภอสายบุรี

การแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

ดานความมั่นคง



๓๔ 

“ตองบูรณาการการทํางานรวมกัน
ของทุกฝาย เนนการประสานงานท่ี
รวดเร็วกับทุกสวนราชการในพ้ืนท่ี” 

นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ 
นายอําเภอยี่งอ

การรักษาความสงบเรียบรอย (โครงการยี่งอปลอดภัย)

เรื่องเลาชาวคลองหลอด

ดานความมั่นคง



เร่ืองเลาชาวคลองหลอด 

๓๕

 

“การนอมนําแนวพระราชดําริของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

เขาใจ เขาถึง และพัฒนา 
สามารถนํามาปรับใช 

ในหมูบานแหงน้ีไดเปนอยางดี” 

นายสิงหราช วงษเสง่ียม 
นายอําเภอดานมะขามเตี้ย

ดานอํานวยความเปนธรรม

การรองเรียนการเลือกผูใหญบาน



๓๖ 

 

“ทํางานอยางสรางสรรคเปดใจกวาง 
รับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย 

รูบทบาทหนาท่ีของตนมีความมุงมั่น 
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน เพ่ือใหการ

ทํางานสําเร็จลุลวง” 

นายสุรพงษ สายโอภาส 
นายอําเภอเมืองรอยเอ็ด

ประสบการณในการชวยเหลือราษฎรอําเภอเมืองรอยเอ็ด 

เรื่องเลาชาวคลองหลอด

ดานอํานวยความเปนธรรม



เร่ืองเลาชาวคลองหลอด 

๓๗

 

“มีการเช่ือมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงาน เพ่ือรับทราบระเบียบ
กฎหมาย ท่ีนําสูการออกไปปฏิบัติ

ภารกิจทุกครั้ง”

นายสรกฤช ช่ืนจิตต 
นายอําเภอจัตุรัส

ประสบการณการแกไขปญหาในพื้นที่อําเภอจัตุรัส

ดานอํานวยความเปนธรรม



๓๘ 

“หาขาวในเชิงลึกในพ้ืนท่ีท่ีเกิดปญหา 
วาเกิดจากปญหาความเดือดรอน 

ของประชาชนในพ้ืนท่ีจริง  
หรือเกิดจากความขัดแยงสวนตัว” 

นายศรีชัย  ตันฑะโภสณ 
นายอําเภอเทพสถิต

ปญหาขอพิพาทกรณีคัดคานการกอสรางลานรับซื้อมันสําปะหลัง 

เรื่องเลาชาวคลองหลอด

ดานอํานวยความเปนธรรม



เร่ืองเลาชาวคลองหลอด 

๓๙



๔๐ 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

การเสริมสรางคนดีโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 โดย นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ

  รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร

บทนํา 
  ดวยในสภาวะปจจุบัน

เสพติดไดแพรระบาดขึ้นอยางมาก
และเปนภัยคุกคามตอการดํารงชีวิต
ตามปกติสุขของประชาชน สราง
ความทุกขรอนแกประชาชนทุก
หมูบาน ทุกชุมชน ทุกตําบล และ
นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
เปนวิกฤตสําคัญสงผลกระทบและ

สรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชนจนยากเกินกวาที่
จะแกไขปญหาและเยียวยาไดตอไป ซึ่งรัฐบาลถือเปนวาระแหง
ที่ทุกภาคสวนในสังคมจะตองมีความสามัคคีรวมแรงรวมใจกันเรง
แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดมุงเนนการ
เสริมสรางหมูบานชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเองได 
เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน มุงเนนแกไข
ปญหาของผู เสพและผูติดยาเสพติด โดยนําเขาสูกระบวนการ
บําบัดรักษาแบบสมัครใจ เพื่อลดความตองการและลดจํา
ยาเสพติดไดอยางจริงจัง พรอมทั้งเรงรัดการจัดระเบียบสังคมและ

๔๑ 

การเสริมสรางคนดีโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ 
รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร 

ดวยในสภาวะปจจุบัน ปญหายา
เสพติดไดแพรระบาดขึ้นอยางมาก
และเปนภัยคุกคามตอการดํารงชีวิต
ตามปกติสุขของประชาชน สราง
ความทุกขรอนแกประชาชนทุก
หมูบาน ทุกชุมชน ทุกตําบล และ
นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จน
เปนวิกฤตสําคัญสงผลกระทบและ

สรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชนจนยากเกินกวาที่
จะแกไขปญหาและเยียวยาไดตอไป ซึ่งรัฐบาลถือเปนวาระแหงชาติ
ที่ทุกภาคสวนในสังคมจะตองมีความสามัคคีรวมแรงรวมใจกันเรง

พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดมุงเนนการ
เสริมสรางหมูบานชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเองได 
เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน มุงเนนแกไข
ปญหาของผู เสพและผูติดยาเสพติด โดยนําเขาสูกระบวนการ
บําบัดรักษาแบบสมัครใจ เพื่อลดความตองการและลดจํานวนผูเสพ
ยาเสพติดไดอยางจริงจัง พรอมทั้งเรงรัดการจัดระเบียบสังคมและ



๔๒ 

เสริมสรางภูมิคุมกันใหแกประชาชน และปราบปรามผูคานักคายา
เสพติด และผูมีอิทธิพลที่เกี่ยวของกับยาเสพติดอยางจริงจัง

ในระดับพื้นที่หมูบาน ชุมชน และตําบล ใหเกิดการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม เพื่อดําเนินการลดความตองการ
และลดจํานวนผูเสพและผูติดยาเสพติดใหเกิดผลอยางจริงจังและ
เปนรูปธรรมอยางชัดเจน จังหวัดกําหนดใหทุกอําเภอจัดทําคาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (๑ อําเภอ ๑ คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  ในการดํา
แกไขปญหาผูเสพและผู
ติดยาเสพติดในพื้นที่เพื่อ
ลดระดับของการแพร
ระบาดของยา เสพติด 
โดยการนําผูเสพและผูติด
ยา เสพติด เข าสู ร ะบบ

บําบัดรักษา โดยใหกํานัน ผูใหญบาน นําผูเสพและผูติดยาเขารับ
การบําบัดรักษา การจัดตั้งจุดตรวจปสสาวะหาสารเสพติดแลว
นําเขาคายบําบัด ตลอดจนการปราบปรามจับกุมเพื่อการบังคับ
บําบัดนั้น เกิดผลกระทบจากการตอตานของพอแมผูปกครองและ
ญาติพ่ีนองของผูติดและผูเสพ ที่ยังใหการปกปองอยางไมเขาใจ และ
ไมมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกัน 

หากเปนการสมัครใจก็จะดําเนินการผานทางสาธารณสุข
เพื่อเขารับการบําบัดรักษาในระบบ Matrix Program 
โรงพยาบาลสระบุรี แบบผูปวยนอก แตถาผานการเขาคายบําบัด
หรือโรงเรียนวิวัฒนพลเมือง หรือผ านการบําบัดรักษาโดย
โรงพยาบาลสระบุรีแลว หากไมมีระบบการติดตามชวยเหลือดูแลตอ

น และปราบปรามผูคานักคายา
เสพติด และผูมีอิทธิพลที่เกี่ยวของกับยาเสพติดอยางจริงจัง 

ในระดับพื้นที่หมูบาน ชุมชน และตําบล ใหเกิดการมี
สวนในสังคม เพื่อดําเนินการลดความตองการ

และลดจํานวนผูเสพและผูติดยาเสพติดใหเกิดผลอยางจริงจังและ
เปนรูปธรรมอยางชัดเจน จังหวัดกําหนดใหทุกอําเภอจัดทําคาย

คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 
ดําเนินการ 

แกไขปญหาผูเสพและผู
ดยาเสพติดในพื้นที่เพื่อ

องการแพร
ระบาดของยา เสพติด 
โดยการนําผูเสพและผูติด
ยา เสพติด เข าสู ร ะบบ

บําบัดรักษา โดยใหกํานัน ผูใหญบาน นําผูเสพและผูติดยาเขารับ
การบําบัดรักษา การจัดตั้งจุดตรวจปสสาวะหาสารเสพติดแลว

อการบังคับ
บําบัดนั้น เกิดผลกระทบจากการตอตานของพอแมผูปกครองและ

องผูติดและผูเสพ ที่ยังใหการปกปองอยางไมเขาใจ และ

หากเปนการสมัครใจก็จะดําเนินการผานทางสาธารณสุข
Program ของ

เขาคายบําบัด
หรือโรงเรียนวิวัฒนพลเมือง หรือผ านการบําบัดรักษาโดย

ไมมีระบบการติดตามชวยเหลือดูแลตอ
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ก็จะทําใหผูที่ผานการบําบัดฟนฟูแลวหวนกลับไปใชและเสพยาเสพ
ติดซ้ําอีก และถึงแมวาจะสรางระบบติดตามดูแลกลุมผูติดและผูเสพ
แตก็ยังเปนเรื่องของตางหนวย ตางทํา แตถาใหฝายปกครองเปน
ผูทําการติดตามดูแลเราก็จะนัดหมายใหมาพบทุกวันพุธ  

ฝ าย เจ าหน าที่ ตํ า รวจก็ เ ช น เดี ยวกัน  ก็ จะอบรมให
อาสาสมัครตํารวจควบคุมดูแล หรือเจาหนาที่ตํารวจบางนายที่มี
ความมุงมั่นแกไขปญหาก็จะใหมาคอยชวยงาน แตก็เกิดผลกระทบ
อีกวาเจาหนาที่ตํารวจมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด ดังนั้น หากเปน
การบําบัดรักษาโดยระบบ Matrix Program ก็จะใหเจาหนาที่
สาธารณสุขคอยติดตาม จึงเสมือนกับวาการติดตามชวยเหลือไมเปน
ระบบและไมครบวงจร ทําใหผูติดและผูเสพกลับไปใชยาเสพติดอีก
ซึ่งก็มีคําตอบวา “การดําเนินการฝกอบรมเขาคายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ถาผูติดหรือผูเสพที่ไดผานกระบวนการบําบัดพื้นฟู
แลว ผูติดหรือผูเสพไมหันกลับไปใชหรือเสพยาเสพติดซ้ําอีกเพียง
แค ๑๐ เปอรเซ็นต ก็ถือวาเกิดผลสัมฤทธิ์แลว” เพราะสภาพ
ครอบครัวไมพรอมและ
ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ข อ ง
ชุมชนก็ยังอยูในลักษณะ
เ ดิ ม  แ ม ว า จ ะ มี ก า ร
จัดทําคายในลักษณะให
ผูเขารับการบําบัดพื้นฟู
ได แก ไขตนเองอย า ง
ตอเนื่องก็ตาม ทําใหการ
แพรระบาดยาเสพติดยังไมสามารถลดจํานวนผูติดและผูเสพไดอยาง
จริงจัง 



๔๔ 

ทั้งนี้ในการดําเนินการแกไขปญหาโดยยึดพื้นที่แพรระบาด
ของยาเสพติดดําเนินการบําบัดรักษา และสรางความเขมแข็งของ
หมูบาน ชุมชนสามารถแกไขปญหายาเสพติดไดระดับหนึ่ง ผูติดและ
ผูเสพยังมีการหวนกลับไปเสพซ้ําอีก แมวาจะมีการควบคุมติดตาม
แลวก็ตาม แตไมไดบูรณาการระบบการติดตามชวยเหลือ อยางครบ
วงจร เปนการติดตามดูแลโดยแกนนําผูนําชุมชนในหมูบานชุมชน
เอง สถาบันครอบครัวยั งออนแออยู  ผูนํ าชุมชน ผู ใหญบาน 
ดําเนินการสรางความเขมแข็งของหมูบานไดเพียงแคระยะหนึ่งและ
ไมตอเนื่อง และยังปรากฏวาหมูบาน ชุมชน ยังมีการแพรระบาด
ของยาเสพติดอยูและยังมีเสียงสะทอนออกจากหมูบาน ชุมชน วา
เมื่อถูกจับแลวปลอยเขาคายแลวยังออกมาเสพอีก 

ดังนั้นเมื่อขาพเจานายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ ไดมาดํารง
ตําแหนงนายอําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จากประสบการณ
ในการทํางานที่ผานมา ไดเนนการปฏิบัติในการปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติดและการขับเคลื่อนแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึด
หลักการบริหารงานการพัฒนาการแกไขปญหาในเชิงบูรณาการเปน
หลักนั้น พบวามีขอมูลผูติดและผูเสพยาเสพติดในกลุมวัยรุนเยาวชน
จํานวนมากและที่นาเปนหวงที่สุดคือ กลุมของนักเรียนระดับมัธยม
ตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ และ ๓ จึงไดกําหนดมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติแกไขปญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ ดังนี้ 

๑)สรางความรูความเขาใจกระตุนใหเกิดพลังแผนดิน
รวมกันเขาใจ รวมกันรับผิดขอบ และรวมกันปองกันอยางจริงจัง ให
เกิดความตระหนักรวมกันวาปญหายาเสพติดเปนปญหาของทุกคน
ทุกภาคสวน ไมวาจะเปนขาราชการ เจาหนาที่ของทุกหนวยงาน ทุก
สวนราชการ ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัครตาง ๆ และ
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ประชาชนทุกคนตองมีหนาที่ ทั้งดานปราบปราม ดานปองกัน และ
ดานบําบัดพื้นฟู โดยมุงเนนการดําเนินการอยางจริงจังในการลด
ความตองการ และลดจํานวนผูเสพและผูติดยาเสพติด จนกระทั่งไม
มีผูติดและผูเสพยาเสพติดในพื้นที่หมูบาน ชุมชน และตําบลตางๆ
ของอําเภอเมืองสระบุรีอีกตอไป 

๒) การปราบปราม
จั บ กุ ม ผู ค า  นั ก ค า  แ ล ะ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
หมูบาน ชุมชน โดยมีนโยบาย
ให จั ดทํ า ค า ยปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม ณ ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ ๗ ตําบลหนองโน อําเภอเมืองสระบุรี  

๓) จัดระบบติดตามดูแลผูที่ผานระบบการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูแบบครบวงจร เพื่อปองกันมิใหผูที่ผานการฝกกอบรมเขาคาย
และบําบัดรักษาแลว หวนกลับไปพึ่งพาหรือหันกลับไปใชยาเสพติด
ซ้ําอีก โดยใชชื่อโครงการฝกอบรมเขาคายวา “โครงการเสริมสราง
คนดี เมืองสระบุรี” เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ ความเขาใจ
ความรูสึกที่ดีตอพอแม ผูปกครองและญาติพี่นอง วาบุตรหลานหรือ
บุคคลในครอบครัวที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ไมใชคนผิด ไมมีประวัติ
เสีย และไมใชขยะสังคม แลวใหนําลูกหลานไปเขารับการฝกอบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งการเขาคายนี้ ในชวงระหวาง ๘ คืน 9 วัน 
ไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการบําบัด
ฟนฟู และกําหนดกระบวนการติดตามดูแลชวยเหลืออยางเปนระบบ
ครบวงจร  



๔๖ 

สรางคนดีเมืองสระบุร ีดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจหอเพียง... 
จากสภาพปญหาการแพรระบาดยาเสพติดในพื้นที่ ยัง

ปรากฏขอมูลขาวสารการแพรระบาดในพื้นที่หมูบาน ชุมชนที่ได
ดําเนินการตามกระบวนการสรางความเขมแข็งของหมูบาน ชุมชน
แลว จึงมีคําถามวา “ประชาชนในหมูบาน ชุมชน ทุกคน ทุก
ครัวเรือน ไดตระหนักถึงปญหายาเสพติดเปนภัยคุกคามที่สราง
ความทุกขรอน เปนหนาที่ที่ทุกคนจะตองรวมกันแกไขปญหาเฝา
ระวังปองกันหรือไม หรือเปนหนาที่ของเจาหนาที่บานเมืองทั้ง
ตํารวจและฝายปกครองจะตองปองกัน ปราบปราม แตเพียงฝาย
เดียวเทานั้น”และก็มีเสียงสะทอนออกมาจากหมูบาน ชุมชนซึ่งได
ดําเนินการจับแลวปลอยเขาคายแลวแตกย็ังออกมาเสพซ้ําอีก 

ดังนั้น จึงไดเรงดําเนินการตามยุทธศาสตรพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด โดยกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด โดยมีกลยุทธ “ตนเอง ครอบครัว 
หมูบาน” รวมกันการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง
ใหมีความตระหนักวา “ปญหายาเสพติดเปนปญหาของทุกคนเปน
ปญหาของครอบครัวและเปนปญหาของหมูบานชุมชนที่จะตอง
รวมกันรับผิดขอบและแกไขปญหา บูรณาการทุกภาคสวนรวม
พลังประชาชน พลังสังคม เปนพลังแผนดิน เอาชนะยาเสพติด”
พรอมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติใหบังเกิดผลทั้งทางดานปราบปราม
และดานปองกัน รวมทั้งการบําบัดรักษาที่ตองบูรณาการอยางจริงจัง
และเปนรูปธรรม 

ใหกํ านัน ผู ใหญบาน คณะกรรมการหมูบ าน (กม. ) 
เครือขายผูประสานพลังแผนดิน (๒๕ ตาสับปะรด) ปฏิบัติตาม
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ภาระหนาที่อยางซัดเจน 
ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสระบุรี ดําเนินการคัด

กรองผูติดและผูเสพ และบําบัดรักษาฟนฟูพรอมทั้งการติดตามอยาง
เปนระบบ 

ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสระบุรี ดําเนินการ
สรางกระบวนการสรางความเขมแข็ง ของหมูบาน ชุมชน และ
ขับเคลื่อนขยายผลกองทุนแมของแผนดิน 

ใหศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอเมืองสระบุรี ดําเนินการประสานการดําเนินการโรงเรียนสี
ขาว และสรางภูมิคุมกันในโรงเรียน 

ใหสถานีตํารวจภูธรเมืองสระบุรี เรงรัดปราบปรามจับกุม 
ผูคา นักคาอยางจริงจัง 

ใหเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สนับสนุน
สงเสริมการสรางความเขมแข็งของหมูบาน ชุมชน และสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือสรางภูมิคุมกันใหแกหมูบาน ชุมชน 

กระตุนการสรางแรงจูงใจใหทุกคนตระหนักถึงภัยอันตราย
จากปญหายาเสพติด วาเปนภัยคุกคามที่ทุกคนจะตองรวมกันแกไข
ปญหา ชวยกันประชาสัมพันธเรงรัดในการดูแลบุตรหลานหรือญาติ
พี่นองและคนในครอบครัว หากเกี่ยวของกับยาเสพติด ใหนําเขา
ฝกอบรมเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาตนเองและแจงขอมูลเบาะแส
การคายาเสพติด รวมทั้งจัดประชุมชี้แจงสรางความเขาใจในบทบาท
หนาที่ เพิ่มศักยภาพใหแกคณะกรรมการหมูบาน (กม.) และ
เครือขายผูประสานพลังแผนดิน (๒๕ ตาสับปะรด) ซึ่งทําใหเกิดผล
ของความรวมมือในการแกไขปญหา โดยนําบุตรหลาน ญาติ พี่นอง
และคนในครอบครัวเขารับการฝกอบรม เขาคายปรับเปลี่ยน



๔๘ 

พฤติกรรมตามหลักสูตร ๘ คืน ๙ วัน และจัดทําระบบการติดตาม
ฟนฟูชวยเหลือดูแลอยางครบวงจรหลักจากผานการฝกอบรมเปน
รายบุคคล โดยบูรณาการทุกภาคสวนและใชศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงหมูที่ ๗ ตําบลหนองโน ของปราชญชาวบาน เพื่อ
ดําเนินโครงการคายบําบัดฟนฟู โดยใชชื่อ “โครงการเสริมสรางคน
ดีเมืองสระบุรี” เพื่อใหเปนการสรางเจตคติที่ดีและแรงจูงใจกับพอ
แมผูปกครองนําลูกหลาน ญาติ พี่นอง คนในครอบครัวเขาบําบัด
ฟนฟูเนื่องจากวาบางคนยังมีความคิดปกปองลูกหลาน โดยเกรงวา
จะเสียประวัติ เสียการเรียน เสียการทํางาน เสียหนาตาในสังคม 
และสังคมไมยอมรับ เปนตน กลยุทธสําคัญคือ ผูติดและผูเสพ ที่เขา
คายในรุนจะตองเปนผูที่อยูอาศัยในตําบลเดียวกัน หากนําผูเขา
บําบัดพื้นที่อื่นที่หลากหลายมารวมกันจะทําใหการติดตามดูแล
ชวยเหลือไมสมบูรณ 

กระบวนการในการฝกอบรมเขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จะเปนการฝกอบรมใหเกิดการเรียนรูพิษภัยและผลกระทบตอ
รางกาย ครอบครัว และสังคม ทักษะการใชชีวิต พึ่งตนเอง รูจักคิดมี
สติที่จะแกไขพัฒนาตนเองโดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางการฝกอบรมเรียนรู ออกกําลังกายใหเกิดวินัยแกตนเอง 
เรียนรูเกษตรยั่งยืนในพื้นที่จริง และการสงเสริมการเกษตร ปศุสัตว 
และประมง แบบเศรษฐกิจพอเพียง ความสําคัญของสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ตลอดจนการยืดถือกระแสพระราช
ดํารัสนําไปปฏิบัติ การสรางกระบวนการความคิดแยกแยะความ
ถูกตองและความไมถูกตองอยางมีเหตุผล รวมทั้งการดําเนินชีวิต
ดวยความรักความสามัคคี พรอมทั้งกิจกรรมชุมชนสัมพันธ และ
ครอบครัวสัมพันธ ลักษณะของการใชชีวิตอยูในคายจะพักกินนอน
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๔๙ 

อยูอยางครอบครัวเดียวกันและที่สําคัญคือวิทยากรกระบวนการ
และวิทยากรพี่เลี้ยง จะมีหนาที่ 

๑.วิทยากรกระบวนการไมวาจะเปนปลัดอําเภอ เจาหนาที่
ตํารวจ เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่ทหาร หรือวิทยากรจาก
ปราชญชาวบานในหมูบานศาลเจา หมูที่  ๗ ตําบลหนองโน 
ตลอดจนวิทยากรกระบวนการทุกคนจะมีความรักความเอื้ออาทร
ใหกับผูเขารับการบําบัดทุกคนแบบญาติพ่ีนอง เสมือนหนึ่ง บุคคลใน
ครอบครัว และใหพอแมผูปกครองญาติพ่ีนองไดเขามาเยี่ยมและรวม
กิจกรรมไคโดยตลอด 

๒. กํานัน ผูใหญบาน จะเปนวิทยากรพี่เลี้ยงที่จะตองเขา
พักหลับนอนดูแลผู เขารับการบําบัดดวย เพี่อจะไดคอยดูแล
ชวยเหลือในชวงระหวางเขาคายฝกอบรมจนกระทั่งอบรมบําบัด
ฟนฟูเสร็จ และจะตองเปนผูที่จะคอยติดตามดูแลชวยเหลืออยาง
ตอเนื่องหลังจากกลับคืนสูครอบครัวและหมูบาน ชุมชน แลวอยาง
นอย ๘ สัปดาห และตลอดไป 

สุดทายในระหวางการฝกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะให
คิดพัฒนาตนเองวาจะทําอะไรใหกับตนเอง เพื่อนํามาเปนขอมูลของ
การติดตามชวยเหลือดูแลฝกอาชีพเพิ่มเติม เพิ่มทักษะอาชีพให
มั่นคงตอไป กระบวนการฝกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปน 
“คนดีเมือง สระบุรี” ใหสําเร็จอยางแทจริงนั้น จะตองมีระบบการ
ติดตามดูแลชวยเหลือหลังจากการบําบัดฟนฟูอยางครบวงจรและ
จริงจัง 



 ๕๐ 

การติดตามดูแลชวยเหลือ 
ผูที่เขารับการฝกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะมีอายุ

ตั้งแต ๑๓ ป จนถึง ๕๐ ป มีทั้งทีก่ําลังเรียนหนังสือชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ ๒ ระดับอาชีวะ หรือทํางานโรงงาน รับจาง ขับรถยนต หรือไมมี
อาชีพ มีปญหาครอบครัว และเกือบจะทุกคนไมวาจะเปนครอบครัว
แตกแยกและตองอาศัยอยูกับปูยาตายาย ไมไดอยูกับบิดาหรือ
มารดาเนื่องจากเกิดการหยารางกัน ครอบครัวยากจนไมไดเรียน
หนังสือ พอแมผูปกครองไมมีเวลาดูแลอยางใกลชิด เกิดการติด
เพื่อน เพื่อนชวน อยากลอง ดังนั้นหากสภาพแวดลอมยังคงเดิม 
แบบนี้ และครอบครัวหมูบาน ชุมชนไมชวยกันดูแล แมวาผูติดและผู
เสพจะผานกระบวนการบําบัดพื้นฟูแลวก็ตาม ก็อาจมีโอกาสกลับไป
ใชยาเสพติดซ้ําอีกได เพราะผลจากการเสพยาเสพติดก็คือสมองติด
ยาไปแลว หากกลับเขาไปสูสิ่งแวดลอมเดิมสมองก็อาจจะสั่งใหคิดถึง
ยาเสพติดอยู การติดตามดูแลชวยเหลือจึงตองเปนเรื่องที่ทุกภาค
สวนตองชวยกันติดตามดูแลชวยเหลืออยางใกลชิดในระยะ๓ - ๔ 
เดือน ไมวาจะเปนการฝกอบรมเขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๘ คืน 
๙ วัน หรือการบําบัดในโรงเรียนวิวัฒนพลเมือง ๑๒๐ วัน หรือ
วิทยาลัยลูกผูชายก็ตาม  

ดังนั้น คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จัดทําขึ้นจะใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนกระบวนการบําบัดฟนฟู และผูนํา
ไดแก กํานัน ผูใหญบาน จะตองเปนวิทยากรพี่เลี้ยงตลอด ๘ คืน ๙ 
วัน เพื่อที่จะไดทําหนาที่ติดตามดูแลชวยเหลือตอไปหลังจากผาน
การบําบัดฟนฟู รวมทั้งพอแมผูปกครองจะตองหาโอกาสมาเยี่ยม
และรวมกิจกรรมในสถานที่ฝกอบรม เพราะการติดตามดูแล
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ชวยเหลือหลังการบําบัดจะไมใชเปนเพียงหนาที่หลักของสาธารณสุข
เทานั้น 

การติดตามดูแลเชิงรุกแบบบูรณาการ 

ความสําเร็จของการบูรณาการ 
จากการดําเนินการตามยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยา

เสพติดอยางจริงจังในการลดความตองการและลดจํานวนผูติดยา
เสพติดได เปนผลที่นาภูมิใจอยางยิ่ งในการจัดการฝกกอบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของผูติดยาเสพติดแบบสมัครใจ โดยใชศูนย
การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ ๗ ตําบลหนองโน อําเภอเมือง 
สระบุรี จังหวัดสระบุรี เปนคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางปฏิบัติ  

กระบวนการฝกอบรมและสรางระบบการติดตามชวยเหลือ 
แบบบูรณาการทุกภาคสวนมีสวนรวมกันอยางจริงจังแบบ
ไดดําเนินการแลวจํานวน ๓ รุน จํานวน ๑๕๐ คน ทุกภาคสวน

๕๑ 

เพียงหนาที่หลักของสาธารณสุข

จากการดําเนินการตามยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยา
เสพติดอยางจริงจังในการลดความตองการและลดจํานวนผูติดยา
เสพติดได เปนผลที่นาภูมิใจอยางยิ่ งในการจัดการฝกกอบรม

ครใจ โดยใชศูนย
ตําบลหนองโน อําเภอเมือง 

และนําหลัก

กอบรมและสรางระบบการติดตามชวยเหลือ 
นอยางจริงจังแบบครบวงจร

คน ทุกภาคสวน



 ๕๒ 

รวมกันบูรณาการติดตามดูแลชวยเหลือ มีผลใหผูผานการบําบัด
ฟนฟู ๙๙ เปอรเซ็นต ไดหยุดคิดและเลิกเสพยาเสพติด และเขา
ศึกษาตอในโรงเรียน สถานศึกษา หรือเขาเรียนใน กศน. 
ในสถานประกอบการตาง ๆ ที่ผูประกอบการรับเขาทํางานอยาง
เต็มที่ ตลอดจนมีการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โดยเฉพาะความสําเร็จของผู
ที่ ผ า น ก า ร บํ า บั ด ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรมของตําบลกุดนกเปลา ได
เขารับการอบรมเรียนรูเกษตรกรคลื่น
ลูกใหม และไดรับการคัดเลือกที่จะ
รับการศึกษาฝกอบรมเรียนรูเกษตร
อยางยั่งยืน สรางอนาคตตนเองไดสําเร็จ และกลุมผูผานการบําบัด

ป รั บ เ ปลี่ ย นพฤติ ก ร รมขอ งตํ า บ ล
ดาวเรืองและตําบลนาโฉง ไดมีการจัดตั้ง
กลุมเยาวชนคนดี ปลูกพืชผักสวนครัว 
เลี้ยงไก เพาะเห็ด เลี้ยงกบ เพื่อสราง
อาชีพการเกษตรอยางยั่งยืนใหกับตนเอง
และไดรวมกับทีมวิทยากรกระบวนการ

อาสาสมัครเขามาเปนวิทยากรพี่เลี้ยงชวยเหลือการแกไขปญหายา
เสพติดตอไป ถือเปนความสําเร็จของผูที่ผานการบําบัดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ที่สามารถแกไขปญหาของตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง 
และไมหันกลับไปพ่ึงพาหรือใชยาเสพตดิอีกไดอยางยั่งยืน 

อยางไรก็ดีถือเปนความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด แกไขปญหาของผูเสพ
และผูติดยาเสพติด นําผูติดและผูเสพยาเสพติดเขาคายปรับเปลี่ยน

บูรณาการติดตามดูแลชวยเหลือ มีผลใหผูผานการบําบัด
เลิกเสพยาเสพติด และเขา

. เขาทํางาน
ในสถานประกอบการตาง ๆ ที่ผูประกอบการรับเขาทํางานอยาง
เต็มที่ ตลอดจนมีการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

อยางยั่งยืน สรางอนาคตตนเองไดสําเร็จ และกลุมผูผานการบําบัด
ป รั บ เ ปลี่ ย นพฤติ ก ร รมขอ งตํ า บ ล
ดาวเรืองและตําบลนาโฉง ไดมีการจัดตั้ง
กลุมเยาวชนคนดี ปลูกพืชผักสวนครัว 
เลี้ยงไก เพาะเห็ด เลี้ยงกบ เพื่อสราง

งยืนใหกับตนเอง
และไดรวมกับทีมวิทยากรกระบวนการ

แกไขปญหายา
เสพติดตอไป ถือเปนความสําเร็จของผูที่ผานการบําบัดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ที่สามารถแกไขปญหาของตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง 

 
อยางไรก็ดีถือเปนความสําเร็จในการดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด แกไขปญหาของผูเสพ
และผูติดยาเสพติด นําผูติดและผูเสพยาเสพติดเขาคายปรับเปลี่ยน
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๕๓ 

พฤติกรรมแลวบูรณาการ ติดตามชวยเหลือดูแลเพื่อปองกันไมใหหัน
กลับไปพึ่งพาหรือกลับไปใชยาเสพติดซ้ําอีกสามารถบรรลุผลอยาง
สมบูรณ ทั้งนี้ความสําเร็จในการแกไขปญหานี้ บังเกิดผลเปน
รูปธรรม จากการบูรณาการทุกภาคสวนและทุกคนในสังคมให
ตระหนักวา เปนหนาที่ของทุกคนในสังคมที่จะตองรวมกันแกไข
ปญหายาเสพติดอยางจริงจัง... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๔ 

การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษา การสงเสริมบอแกสชีวภาพจากมูลโคเพื่อใช

เปนแกสหุงตมภายในครัวเรือน 
     โดย นายสมหวัง เรืองเพ็ง
            นายอําเภอเมืองนราธิวาส
 

ความเปนมา/สภาพปญหาที่
เกิดขึ้น    
 ศูนยเรียนรูโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ระดับ
อําเภอ เกิดจากเจตนารมณใน
การนอมนําเอาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและตนแบบการพัฒนาจากโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริมาประยุกตใชในระดับพื้นที่ ภายใตกรอบ
การดําเนินงานแบบบูรณาการ สอดประสานความรวมมือ รวมใจ 
รวมคิด รวมทํา รวมรับประโยชน ของทุกภาคสวน โดยยึดประชาชน
เปนศูนยกลาง ตามหลักการใหประชาชนพึ่งพาตนเอง พอประมาณ 
มีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดี ลดการพึ่งพิงปจจัยภายนอก สรางแมแบบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ เรียบงาย ทําไดจริง คํานึงถึง
ศักยภาพ ภูมิปญญา ภูมิสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
ในทองถิ่นเปนหลัก  

ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอระ
แงะ ตั้งอยูที่บานแกแมเกา ม.๙ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะจ
นําโดย นายมุกตา ปาโอะ ซึ่งเปนผูใหญบานและปราชญชาวบาน 

การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษา การสงเสริมบอแกสชีวภาพจากมูลโคเพื่อใช

ย นายสมหวัง เรืองเพ็ง 
นายอําเภอเมืองนราธิวาส 

สภาพปญหาที่

ศูนยเรียนรูโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ระดับ
อําเภอ เกิดจากเจตนารมณใน
การนอมนําเอาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและตนแบบการพัฒนาจากโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริมาประยุกตใชในระดับพื้นที่ ภายใตกรอบ
การดําเนินงานแบบบูรณาการ สอดประสานความรวมมือ รวมใจ 
วมคิด รวมทํา รวมรับประโยชน ของทุกภาคสวน โดยยึดประชาชน

เปนศูนยกลาง ตามหลักการใหประชาชนพึ่งพาตนเอง พอประมาณ 
มีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดี ลดการพึ่งพิงปจจัยภายนอก สรางแมแบบ

กิจกรรม ที่ เรียบงาย ทําไดจริง คํานึงถึง
ม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอระ
ระแงะจ.นราธิวาส 

นําโดย นายมุกตา ปาโอะ ซึ่งเปนผูใหญบานและปราชญชาวบาน 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

นายอับดุลฮาดี บือราเฮง เกษตรอาสา นางรุสละ ฮาลุมะ ผูนําสตรี 
และนายสาอารี บินนิเลาะ ประธานกลุมออมทรัพย มีกิจกรรมที่
นาสนใจ อันไดแก การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงแพะ การเลี้ยง
ปลา การเพาะเห็ด และที่สําคัญคือ บอแกสชีวภาพสาธิต 
บอ กาวแรกของอําเภอระแงะ ซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนราธิวาส ๓ บอ และโครงการ
สนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอําเภอ
อีก ๖ บอ รวมเปน ๙ บอแรก ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
 บอแกสชีวภาพตนแบบนี้ ไดรับความรูและแรงบันดาลใจมา
จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานพลังงานทด
ภายในศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี และศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยทราย จ.เพชรบุรี แรกเริ่มมีการลองผิดลองถูก 
เรียนรู ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง คนหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพจนใน
ที่สุ ด ได ระบบหมักบม
แกสชี วภาพที่ สมบู รณ
และประสบผลสํ า เ ร็ จ 
เปนบอแรกของอําเภอระ
แงะ โดยประยุกตใชถุง
หมั กแก สชี วภาพพี วี ซี
สํา เร็จรูปเปนแกนของ
ระบบ ในยุคที่ราคาพลังงานทั้งระบบสูงขึ้นและเขาสูภาวะลอยตัว 
การพัฒนาสงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากทรัพยากรหรือวัสดุที่มี
อยูแลวในครัวเรือน นํามาใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมและ
ยั่งยืน จึงเปนทางออกหรือทางรอดที่สําคัญของชุมชนและไดรับ
ความสนใจไมนอยจากเกษตรกรผูเขาดูงานในศูนยเรียนรูแหงนี้

๕๕ 

า นางรุสละ ฮาลุมะ ผูนําสตรี 
และนายสาอารี บินนิเลาะ ประธานกลุมออมทรัพย มีกิจกรรมที่
นาสนใจ อันไดแก การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงแพะ การเลี้ยง
ปลา การเพาะเห็ด และที่สําคัญคือ บอแกสชีวภาพสาธิต ๑ ใน ๙ 
บอ กาวแรกของอําเภอระแงะ ซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

บอ และโครงการ
สนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอําเภอ

๒๕๕๖ 
บอแกสชีวภาพตนแบบนี้ ไดรับความรูและแรงบันดาลใจมา

จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานพลังงานทดแทน
จันทบุรี และศูนย

เพชรบุรี แรกเริ่มมีการลองผิดลองถูก 
เรียนรู ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง คนหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพจนใน

ระบบ ในยุคที่ราคาพลังงานทั้งระบบสูงขึ้นและเขาสูภาวะลอยตัว 
การพัฒนาสงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากทรัพยากรหรือวัสดุที่มี
อยูแลวในครัวเรือน นํามาใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมและ

ทางออกหรือทางรอดที่สําคัญของชุมชนและไดรับ
ความสนใจไมนอยจากเกษตรกรผูเขาดูงานในศูนยเรียนรูแหงนี้ 



 ๕๖ 

 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส การเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมืองเปนหนึ่ง
ในอาชีพที่พบเห็นไดทั่วไป พบมากในเขตอําเภอรือเสาะ บาเจาะ 
และระแงะ เฉพาะในสวนของอําเภอระแงะ จากขอมูลสถิติของศูนย
สารสนเทศการปศุสัตว กรมปศุสัตว พบวาในป พ.ศ.๒๕๕๕ มี
เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ ๒,๒๐๖ครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๑๑.๐๓ 
ของจํานวนครัวเรือนทั้ งหมดในอําเภอ กระจายในทุกตําบล 
หนาแนนในตําบลมะรือโบตก บองอ และบาโงสะโต มีจํานวนโคเนื้อ
ทั้งหมด ๘,๔๔๖ตัว เฉลี่ยครัวเรือนละ ๓.๘๓ ตัว แตผลผลิตเนื้อวัวที่
ไดมีคุณภาพและปริมาณต่ํา น้ําหนักตัวนอยผอมแหง เนื่องจากการ
เลี้ยงไมมีประสิทธิภาพ ใชเวลานาน และไมมีกระบวนการปรับปรุง
สายพันธุ ไมมีการพัฒนาหรือจัดหาพืชอาหารโคที่ดี และไมมีการใช
ประโยชนจากผลพลอยไดคือมูลโค นอกจากนี้ ในเกษตรกรรายที่พัก
อาศัยอยูใกลถนน โคจะเดินเพนพานและนอนบนทองถนน สราง
ปญหากีดขวางการจราจร ทําใหเกิดอุบัติเหตุเปนอันตรายตอผูสัญจร
ไปมายามวิกาล และมีมูลโคทิ้งเกลื่อนกลาด สรางทัศนะอุจาด 
สกปรกและเปนแหลงเพาะเชื้อโรค แมลงวัน สัตวพาหะ อีกดวย 
 การแกปญหาการเลี้ยงโคที่ไมคุมทุน ตองแกที่หวงโซการ
ผลิตทั้งระบบ และสรางมูลคาเพิ่มใหทุกขั้นตอน โดยใชกุญแจสําคัญ
ที่ไดจากศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของอําเภอ
เอง นั่นคือการติดตั้งบอแกสชีวภาพใหครัวเรือนเกษตรกรผูเลี้ยงโค 
กลาวคือ การมีบอแกสชีวภาพนั้น ผูเลี้ยงโคจําเปนตองสรางคอกไว
เลี้ยงโคโดยเฉพาะเพื่อใหงายตอการเก็บมูลไปหมักในบอเมื่อวัวอยูใน
คอกแลวตองมีแปลงปลูกหญาสายพันธุที่ดี เชน เนเปยรปากชอง 1 
กินีสีมวง และรูซี่ ไวเปนอาหารแกโคซึ่งจะทําใหโคโตเร็ว มีน้ําหนัก
ตัวมาก เปรียบเทียบกับที่เลี้ยงจากระบบเดิมเกษตรกรจะไมมีรายได
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ใดๆเขามาจนกวาจะถึงเวลาจําหนายโค แตเมื่อมีบอแกสชีวภาพ ซึ่ง
ใหแกสชีวภาพสําหรับการหุงตมอาหารทดแทนแกสบรรจุถังแอลพีจี 
เปนการลดรายจาย เทากับเพิ่มรายไดใหเกษตรกรตลอดเวลา 
กลาวคือ ในครัวเรือนสมาชิก ๕ –  ๖ คน ตองใชแกสแอลพีจี 
น้ําหนัก ๑๕ กก. ราคาถังละ ๔๒๐ บาท จํานวน ๒ ถังตอเดือน คิด
เปนคาใชจายเดือนละ ๘๔๐ บาท หรือ ๑๐,๐๘๐บาทตอป ในขณะ
ที่ตนทุนบอแกสอยูที่ ๖,๐๐๐บาทตอบอ จึงสามารถคืนทุนไดใน

เวลาเพียง ๘ เดือน ทั้งนี้ โดยมี
อายุการใชงานนานถึง ๕
 ในปงบประมาณ พ
๒๕๕๗ ในฐานะนายอําเภอใน
ขณะนั้น  จึ งไดจัดทํ ากิจกรรม
โครงการสงเสริมบอแกสชีวภาพ

เพื่อวิถีพอเพียง ซึ่งตอบโจทย ๓ ขอพรอมกัน นั่นคือ หนึ่ง
ขับเคลื่อนศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
อําเภอ สอง เปนกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศ
พอเพียง และสาม เปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน มีการดําเนินการสงเสริมการติดตั้งบอแกสชีวภาพ 
จํานวน 20 บอ ใหแกเกษตรกรกลุมเปาหมายในตําบลมะรือโบตก
และตําบลบองอ รวม ๒๐ ครัวเรือน โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณไปยังจังหวัด ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
กลางของรัฐบาล หมวดรายจายอื่น รายการคาใชจายในการ
สนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนเรงดวนของประชาชนใน
จังหวัด จํานวน ๑๐๐,๐๐๐บาท โดยผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส
เปนผูลงนามอนุมัติ ตัวโครงการมีระบบการทํางานแบบหุนสวนการ

๕๗ 

ใดๆเขามาจนกวาจะถึงเวลาจําหนายโค แตเมื่อมีบอแกสชีวภาพ ซึ่ง
ใหแกสชีวภาพสําหรับการหุงตมอาหารทดแทนแกสบรรจุถังแอลพีจี 
เปนการลดรายจาย เทากับเพิ่มรายไดใหเกษตรกรตลอดเวลา 

คน ตองใชแกสแอลพีจี 
ถังตอเดือน คิด

บาทตอป ในขณะ
บาทตอบอ จึงสามารถคืนทุนไดใน

เดือน ทั้งนี้ โดยมี
๕ ป  

บประมาณ พ.ศ.
ในฐานะนายอําเภอใน

ขณะนั้น  จึ งไดจัดทํ ากิจกรรม
โครงการสงเสริมบอแกสชีวภาพ

หนึ่ง เปนการ
ขับเคลื่อนศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ

เปนกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
เปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชน มีการดําเนินการสงเสริมการติดตั้งบอแกสชีวภาพ 
บอ ใหแกเกษตรกรกลุมเปาหมายในตําบลมะรือโบตก

ครัวเรือน โดยขอรับการสนับสนุน
ะมาณจากงบ

กลางของรัฐบาล หมวดรายจายอื่น รายการคาใชจายในการ
สนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนเรงดวนของประชาชนใน

บาท โดยผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส
เปนผูลงนามอนุมัติ ตัวโครงการมีระบบการทํางานแบบหุนสวนการ



 ๕๘ 

พัฒนา รวมรู รวมคิด รวมนํา รวมทํา รวมติดตาม และรวมรับ
ประโยชนระหวางภาครัฐกับประชาชนโดยอําเภอเปนผูจัดหาถุงหมัก
พีวีซีสําเร็จรูป ราคาชุดละ ๕,๐๐๐บาท ประชาชนเปนผูลงแรงขุด
บอดินหรือกอผนังอิฐบลอกและจัดหาวงบอซีเมนตทางเขาออกของ
มูลโค รวมคาใชจายไมเกิน ๑,๐๐๐บาทดวยตนเอง และตนทุนที่ต่ํา 
การติดตั้งงายไมซับซอน ไดประโยชนเปนรูปธรรมทันที คือ ชวย
ประหยัดคาแกสแอลพีจีซึ่งในปจจุบันกําลังทยอยขึ้นราคาและอาจ
สูงมากกวาราคาปจจุบันอีกเทาตัว เมื่อแลวเสร็จจึงพบวาโครงการ
ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี เปนหนึ่งในโครงการแหงความ
ภาคภูมิใจของทุกคนภายในอําเภอระแงะ  
 
แนวทางปฏิบัติ/การแกไขปญหา  
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบงเปน ๕ รวม อันไดแก รวมรู 
รวมคิด รวมนํา รวมทํา และรวมติดตาม รายละเอียดดังนี้ 

รวมรู 
 ๑.เขารวมและสงตัวแทนปลัดอําเภอรวมการประชุม
คณะกรรมการหมูบาน (กม.) และคณะกรรมการตําบล (กต.) เพื่อ
รับฟงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งพบวาในกลุม
เกษตรกรผูเลี้ยงโคประสบปญหารายไดไมคุมทุนและไมสม่ําเสมอ 
ตองใช เวลาในการเลี้ยงนานแตผลผลิตที่ ไดกลับไมมีคุณภาพ 
ปริมาณเนื้อนอย รายรับไมพอตอรายจาย อีกทั้งมีปญหาคาครองชีพ
ที่สูง ราคาแกสหุงตมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กอปรกับรายไดหลักจากการ
กรีดยางพาราและทําสวนผลไม ราคาผลผลิตไมแนนอนและมี
แนวโนมต่ําลงโดยตลอด ยิ่งชวงฤดูมรสุมฝนตกหนัก จะกรีดยาง
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ไมได ครอบครัวจึงขาดรายได คุณภาพชีวิตย่ําแยเปนปญหาที่ขอให
ภาครัฐชวยแกไข โดยเรงดวน 
 ๒.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุมตัวอยางถึงใน
ครัวเรือน สํารวจสภาพความเปนอยู พฤติกรรม และการจัดการ
รายรับรายจาย พบวาหลายครอบครัวมาตรฐานการดํารงชีวิตไมดี
นัก ขัดตอหลักสุขอนามัย ดอยการศึกษา ไมมีการทําบัญชีครัวเรือน 
ไมมีการวางแผนการใชจาย รายไดไมพอยังชีพ ไมมีเงินออม ขาด
ภูมิคุมกันอยางสิ้นเชิงตอกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
สําหรับครัวเรือนที่เลี้ยงโค ใชวิธีการปลอยใหโคหากินหญาและพืช
พันธุตามอิสระในปาละเมาะ ทุงโลง ลานกวาง ทุงนา สวนยาง และ
แมกระทั่งริมถนน โคจึงปลอยมูลเรี่ยราด ไมมีการเก็บทําความ
สะอาด ไมมีการรวบรวมไวตากแหงทําปุยคอก ไมมีการบริหาร
จัดการใดๆ 
 ๓.สํารวจเสนทางถนนในชวงกลางวัน โคจะเดินกีด
ขวางทางจราจร สวนชวงกลางคืน โคจะนอนเปนกลุมอยูบนผิวถนน
เสี่ยงตอการทําใหเกิดอุบัติเหตุแกผูสัญจรไปมา โดยเฉพาะผูขับขี่ที่ใช
ความเร็วสูง อาจพุงชนปะทะกับวัว จนสรางความเสียหายแกชีวิต
และทรัพยสินอยางรายแรงได ซึ่งที่ผานมาเคยเกิดอุบัติเหตุรถชนกับ
โคหรือหักหลบโคมาหลายกรณีแลว ทั้งในถนนสายหลักและรอง 

รวมคิด 
 ๑.เขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอและ
คณะกรรมการบริหารราชการอําเภอ (กบอ.) เสนอขอเท็จจริงและ
ปญหา เพื่อขอคําแนะนํา ความคิด ความเห็นจากหัวหนาสวน
ราชการที่เกี่ยวของ อาทิ เกษตรอําเภอ ปศุสัตวอําเภอ ประมง
อําเภอ สาธารณสุขอําเภอ ผูอํานวยการโรงเรียน ผูอํานวยการ
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โรงพยาบาล ผูอํานวยการ รพ.สต. ผูบริหารองคกรปกคร
ทองถิ่น ตลอดจนทหาร ตํารวจ ผลคือไดรับการจุดประกายความคิด
จากปศุสัตวอําเภอเกี่ยวกับบอแกสชีวภาพตนแบบ ซึ่งตั้งอยูในศูนย
เรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอระแงะ  
 ๒.ศึกษาดู งานศูนย เรียนรู โครงการอัน เนื่องมาจาก
พระราชดําริ ระดับอําเภอ ที่บานแกแมเกา ม.๙    ต.ตันหยงมัส อ
ระแงะ จ.นราธิวาส พบวา ที่บานเลขที่ ๑๒๔/๒ ซึ่งเปนบานของ
ผูใหญบานที่เปนปราชญชาวบานและสถาปนิก มีการติดตั้งบอแกส
ชี วภาพอยู  มี ก าร เลี้ ย ง โคและ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ โคที่
เลี้ ยงมีคุณภาพดี  มีการทําคอก
มาตรฐานที่งายตอการเก็บมูล มี
แปลงปลูกหญาเนเปยรใกลบาน
สําหรับใชเปนอาหารโคโดยเฉพาะ 
ระบบบอแกสถูกหลั กวิ ชาการ 
มั่นคงแข็งแรง ใสมูลโคผสมน้ําในอัตราสวน ๑:๑ ทุกระยะ 
สัปดาห ครั้งละ ๓ ถังหรือเทากับ ๖๐ ลิตร ปริมาณสํารองแกสในบอ
มีไมต่ํากวา ๕ ลบ.ม. ใชปรุงอาหารสําหรับสมาชิก ๕ - ๖ 
3 มื้อตลอดเดือน แรงดันแกสจะต่ํากวาถังแกสแอลพีจีอยูบาง แตไม
เปนปญหา สามารถใชในการตม ผัด แกง ทอด นึ่ง และตุนซึ่งตองใช
เวลานานได ครัวเรือนลดรายจายในการซื้อแกสแอลพีจีลงอยางนอย 
๒ ถังตอเดือน เทียบเทาการประหยัดเงิน ๔๒๐ บ. X ๒
บ./เดือน และโคมีน้ําหนักมากขึ้น โตเร็วขึ้น ขายไดราคาสูงขึ้นเฉลี่ย
ตัวละ ๒,๔๐๐ –  ๔,๘๐๐บ.โดยประมาณ  

ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนทหาร ตํารวจ ผลคือไดรับการจุดประกายความคิด
จากปศุสัตวอําเภอเกี่ยวกับบอแกสชีวภาพตนแบบ ซึ่งตั้งอยูในศูนย
เรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอระแงะ   

ศึกษาดู งานศูนย เรียนรู โครงการอัน เนื่องมาจาก
ตันหยงมัส อ.

ซึ่งเปนบานของ
เปนปราชญชาวบานและสถาปนิก มีการติดตั้งบอแกส

ทุกระยะ ๑ 
ลิตร ปริมาณสํารองแกสในบอ

 คนไดครบ 
มื้อตลอดเดือน แรงดันแกสจะต่ํากวาถังแกสแอลพีจีอยูบาง แตไม

เปนปญหา สามารถใชในการตม ผัด แกง ทอด นึ่ง และตุนซึ่งตองใช
เวลานานได ครัวเรือนลดรายจายในการซื้อแกสแอลพีจีลงอยางนอย 

๒ถัง =๘๔๐ 
เดือน และโคมีน้ําหนักมากขึ้น โตเร็วขึ้น ขายไดราคาสูงขึ้นเฉลี่ย
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 ๓.นําเอาองคความรูและแนวทางการแกไขปญหาเขาไป
เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการหมูบานและคณะกรรมการตําบลอีก
ครั้ง เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน ปรากฏวามีผูใหความ
สนใจหลายราย โดยเฉพาะในทองที่ตําบลมะรือโบตกและบองอ ซึ่ง
มีผูเลี้ยงโคเปนจํานวนมาก และมีการแสดงความจํานงใหภาครัฐเขา
ใหความชวยเหลือเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนเปนการเรงดวน 

รวมนํา 
 ๑ .จัดทําขอ เสนอโครงการเพื่ อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัดนราธิวาส โดยกําหนดใหโครงการมีลักษณะ
แบบหุนสวนการพัฒนา รัฐราษฎรรวมมือกัน ภาครัฐจัดซื้อถุงหมัก
แกสพีวีซีสําเร็จรูป ซึ่งพิสูจนแลววาติดตั้งงาย ทนทานมากกวา ๕ ป 
มีระบบนําสงแกสและเพิ่มแรงดัน รวมถึงระบบนิรภัยที่ไดมาตรฐาน 
สวนภาคประชาชนชวยกันลงแรงขุดบอดิน ขนาดกวาง ๑.๕ ม. ยาว 
๕ ม. ลึก ๐.๗๕ ม. หรือใชการกออิฐยกเปนผนังบอขนาดเดียวกันก็
ได และจัดหาวงบอซีเมนตเพ่ือใชประกอบเปนทางเขาออกของมูลโค 
พรอมปูนซีเมนตยาแนวอิฐและติดตั้งวงบอ ตลอดจนรวมลงแรง
ติดตั้งโดยไมใชการจางเหมาแรงงาน  
 เสนอขอเสนอโครงการในนามนายอําเภอระแงะ ไปยังปลัด
จังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด และผูวาราชการจังหวัดตามลําดับ 
จังหวัดพิจารณาแลวเห็นวา โครงการบอแกสชีวภาพเพื่อวิถีพอเพียง
สอดคลองกับยุทธศาสตรขับเคลื่อนศูนย เรียนรู โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งของ
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองและจังหวัดนราธิวาส 
อีกทั้งสามารถจัดอยูในหมวดการแกไขปญหาความเดือดรอนเรงดวน
ของประชาชนไดดวย จึงอนุมัติโครงการโดยนํางบประมาณจาก
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งบประมาณรายจายประจําปของรัฐบาล กรณีงบรายจายอื่น 
รายการคาใชจายในการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอน
เร งด วนของประชาชนในจั งหวัด  มาสนับสนุนเปนจํ านวน 
๑๐๐,๐๐๐บ. (หนึ่งแสนบาทถวน) 
 ๒.จัดและเปนประธานการประชุมชุดปฏิบัติการประจํา
ตําบลเพื่อคัดเลือกเกษตรกรกลุมเปาหมายของโครงการจากตําบล
มะรือโบตก จํานวน ๑๐ ครัวเรือน และตําบลบองอ จํานวน ๑๐ 
ครัวเรือน รวมเปน ๒๐ ครัวเรือน โดยพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตน
ของผูเสนอตัว ๙ ประการ อันไดแก 
 - เปนเกษตรกรผูเลี้ยงโครายยอย  
 - มีโคที่เลี้ยงอยูเปนประจํา จํานวนอยางนอย ๒ ตัว 
 - มีพื้นที่หลังบานใกลหองครัวที่สามารถขุดหรือกอผนังบอ
แกสได 
 - มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมทําคอกเลี้ยงโคโดยเฉพาะ 
 - มีพ้ืนที่โลงที่ไมไดใชประโยชน ดินและน้ําอุดมสมบูรณเพื่อ
ใชปลูกหญาเลี้ยงโค. 
 - มีความมุงมั่น ตั้งใจที่จะรวมโครงการอยางจริงจัง 
 - สามารถจัดหาวงบอซีเมนต ปูน อิฐบล็อก และมีกําลัง
แรงงานเพียงพอ 
 - มีฐานะปานกลางถึงยากจน และมีคุณภาพชีวิตไมดีนัก
หรือตกเกณฑ จปฐ  
 - มีความสนใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
ตระหนักในคุณคาของการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง 
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 เมื่อไดรายชื่อผูผานการพิจารณาแลว สงใหคณะกรรมการ
หมูบานทําการประชาคมเพ่ือขอคํารับรองจากหมูบานวา ผูไดรับการ
คัดเลือกรายนั้นๆ มีคุณสมบัติเหมาะสมจริง และชาวบานใกลเคียง
พรอมใหการสนับสนุน เชนในการลงแรงติดตั้ง พรอมชวยกัน
สอดสองดูแลบํารุงรักษาไมใหเกิดความเสียหายตอระบบบอแกส 
พรอมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ในการแกไขปญหาของชุมชนโดยชุมชนเอง และพรอมกาวไปสูการ
เปนชุมชนที่มีระบบการจัดการพลังงานทดแทนในครัวเรือนที่
เขมแข็งอยางยั่งยืนตอไป 

รวมทํา 
 ๑.ประชุมชี้แจงกลุมเปาหมายผูไดรับการคัดเลือกใหรวม
โครงการ ณ หองประชุมที่วาการอําเภอ แจกแจงขอตกลง เงื่อนไข
ในการดําเนินโครงการทั้งหมด และใหเกษตรกรเตรียมพื้นที่ วัสดุ
อุปกรณไวใหพรอม 
 ๒.จัดอบรมใหความรู โดยไม ใช งบประมาณเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พลังงาน
ทดแทน เทคนิควิธีการเลี้ยงโคที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ การ
ติดตั้งบอแกสชีวภาพและระบบนําสงแกสที่ถูกวิธี   มีการนําอุปกรณ
มาสาธิตพรอมแสดงกรรมวิธีโดยละเอียด การผสมมูลโคกับน้ํา การ
ใสวัตถุดิบลงในบอแกส ปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
หมักบม ขอควรระวัง ทั้งยังมีการทัศนศึกษา ณ ศูนยเรียนรูโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอระแงะ ที่บานแกแมเกา ซึ่งมีการ
ติดตั้งบอแกสชีวภาพตนแบบอยางสมบูรณ ใชงานอยูจริง พรอมถาม
ตอบขอสงสัยทุกประเด็นโดยไดรับการเอื้อเฟอวิทยากรเปน
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นักวิชาการสัตวบาลจาก ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนราธิวาส 
และปศุสัตวอําเภอระแงะ พรอมทีมงานผูเชี่ยวชาญครบครัน 
 ๓. จัดซื้ออุปกรณถุงหมักแกสชีวภาพพีวีซีสําเร็จรูป จาก
ผูคาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งไดรับการรับรองในคุณภาพและ
มาตรฐานจากกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ และเปน
โมเดลเดียวกับที่ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1จากการประกวด
สิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป พ.ศ. 
๒๕๕๑ จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และทําการสง
มอบใหแกกลุมเปาหมายทั้ง ๒๐ ครัวเรือน ครัวเรือนละ ๑ ชุด 
 ๔.จัดทีมวิทยากรรวมกับชุดปฏิบัติการประจําตําบลมะรือ
โบตกและบองอ ออกสนับสนุนการติดตั้งในพื้นที่ของครัวเรือน 
แนะนําวิธีการติดตั้งที่ถูกตอง ทบทวนการบริหารจัดการระบบแกส
ชีวภาพและการเลี้ยงโคทั้งระบบตามหลักการ “ ปลูกหญาสวนครัว 
เลี้ยงวัวหลังบาน ไดพลังงานทดแทน” ตามที่ไดรับการอบรมมา 
และเปนพี่เลี้ยงชวยแกไขปญหาเบื้องตนเมื่อผูติดตั้งประสบปญหา
อุปสรรคในระยะเริ่มแรก ตลอดเวลา ๓ เดือน และในที่สุดบอแกส
ชีวภาพก็เสร็จสมบูรณ ใชงานไดจริงทั้ง ๒๐ บอ 

รวมติดตาม 
 ๑. นําชุดปฏิบัติการประจําตําบล กํานันผูใหญบาน กม. 
รวมตรวจติดตามผลการดําเนินงานของบอแกสชีวภาพของแตละ
ครัวเรือน เปนที่ปรึกษาชวยเหลือกลุมเปาหมายเมื่อประสบปญหา
อุปสรรคใหม หลังบอแกสผานการใชมาระยะหนึ่ง 
 ๒.เก็บรวบรวมสถิติ ขอมูล ภาพถาย และรายงานผล
ความสําเร็จโครงการไปยังจังหวัดซึ่งเปนผูอนุมัติงบประมาณและ
มอบหมายให กํานันผูใหญบานและกม.เปนผูดูแลความเปนไปของ
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โครงการในพื้นที่ ประสานระหวางเกษตรกรกับภาครัฐในระยะยาว
ตอไป 

ผลสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ๑.กิจกรรมภายในศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอระแงะไดรับการขับเคลื่อนและขยายผลให
แพรหลายไปสูวงกวาง กลาวคือ กิจกรรมบอแกสชีวภาพสาธิตใน
ศูนยเรียนรู ซึ่งตั้งอยูที่บานแกแมเกา ม.๙ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส ไดกลายเปนตนแบบบอแกสชีวภาพซึ่งขยายผลไปสูพื้นที่
ตําบลมะรือโบตก ๑๐ หลังคาเรือน ตําบลบองอ ๑๐ หลังคาเรือน 
รวมเปน ๒๐ หลังคาเรือน ซึ่งในบรรดาบอแกสชีวภาพทั้ง ๒๐ แหงนี้
ก็กลายเปนตนแบบประจําหมูบานตําบล เปนแหลงเรียนรู แหลง
ศึกษาการพัฒนา มีผูเขามาศึกษาดูงาน และแสดงความสนใจที่จะ
นําไปทดลองปฏิบัติในครัวเรือนของตนหรือตองการรับการสนับสนุน
สงเสริมจากภาครัฐ อีกเปนจํานวนมาก 
 ๒.เกษตรกรผูเลี้ยงโค ๒๐ ครัวเรือน ไดรับการติดตั้งบอแกส
ชีวภาพ ในพื้นที่ขนาดกวาง ๑.๕ ม. ยาว ๕ ม. ความลึกหรือสูง 
๐.๗๕ ม. เพื่อผลิตแกสชีวภาพซึ่งมีกาซมีเทนเปนองคประกอบหลัก 
ใชในการประกอบอาหารทดแทนแกสหุงตมหรือแอลพีจี (Liquid 
Petroleum Gas) ซึ่งมีโพรเพนและบิวเทน เปนองคประกอบหลัก 
บอแกสชีวภาพนี้มีระบบศูนยกลางเปนถุงหมักพีวีซี รวมกับระบบ
นําสงแกส ระบบเพิ่มแรงดัน ระบบนิรภัย และระบบหัวจายแกส
ครบวงจร โดยมีวัตถุดิบเปน มูลโคผสมน้ําอัตราสวน ๑: ๑ใส
สวนผสมครั้งแรก ๒๐๐ ลิตร หมักบมใชเวลาครั้งแรกภายใน ๒๑ วัน 
ไดผลผลิตเปนแกสชีวภาพ เปลวไฟสีน้ําเงิน ปริมาตร ๒ ลบ.ม. และ
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ถาใสตอเนื่องเปนประจําทุกสัปดาห สัปดาหละ ๖๐ ลิตร จะได
ปริมาตรสํารองสูงถึง ๕ ลบ.ม. ใชในการหุงตมอาหารไดทุกประเภท 
สําหรับสมาชิก ๕ –  ๖ คนในครัวเรือน ครบทั้ง ๓ มื้อ     
 ๓.ลดรายจายคาครองชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงโคลง เดือน
ละ ๔๒๐ –  ๘๔๐ บาท โดยเปรียบเทียบจากราคาแกสแอลพีจีถังละ 
๔๒๐ บาท โดยไมมีคาใชจายใดๆเกิดขึ้นภายหลังติดตั้ งแลว 
เนื่องจากมูลโคเปนผลพลอยไดปกติของการเลี้ยงโค ซึ่งมีปริมาณ
เฉลี่ยวันละ ๘ กก.ตอโค ๑ ตัว 
 ๔.ลดการใชทรัพยากรน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติทั้งที่มา
จากภายในประเทศและนําเขาจากภายนอกประเทศ     ลดการขาด
ดุลการคา ครัวเรือนละ ๑๕ กก. จํานวน ๒ ถัง เทากับ ๓๐ กก. รวม 
๒๐ ครัวเรือน เทากับ ๖๐๐ กก.ตอเดือน หรือ ๗,๒๐๐กก.ตอป 
 ๕.ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการระบบพลังงานทดแทน
หรือพลังงานทางเลือกที่มั่นคงยั่งยืน พึ่งพาตนเองได    และมี
ภูมิคุมกันที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบพลังงาน
ในครัวเรือนปจจุบันตองพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติฟอสซิลซึ่งมีแตจะ
หมดไป แตระบบพลังงานทดแทนนี้สามารถหมุนเวียนหาไดใชไดไม
จบสิ้น คาใชจายต่ํา นําไปสูการพึ่งตนเอง มีภูมิคุมกัน เพราะไมวา
ราคาตลาดของแกสหุงตมจะสูงขึ้นเพียงใด เกษตรกรจะไมไดรับ
ผลกระทบ 
 ๖.มลภาวะอันเกิดจากความสกปรกของมูลบนที่สาธารณะ
และกลิ่นมูลสัตวลดลง เนื่องจากเกษตรกรตองสรางคอกไวสําหรับ
เลี้ยงโคโดยเฉพาะ จะใชวิธีการเลี้ยงแบบปลอยอิสระมิได มูลโค 
ความสกปรกและกลิ่นมูลบนถนนจึงหายไป สภาพแวดลอมสะอาด
ขึ้นและสุขอนามัยของชุมชนดีขึ้น  
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 ๗.ไดน้ําปุยอินทรียเขมขนสําหรับใสบํารุงพืชเปนผลพลอย
ได ในระบบบอแกส จะมีน้ําปุยอินทรียเขมขนอุดมดวยแรธาตุ ไหล
ออกจากทอลนทางออกของระบบ ซึ่งสามารถนํามาใชใสบํารุงพืช
พันธุธัญญาหาร พืชผักสวนครัว ตนยาง ตนลองกอง และผลไมอื่นได
ทันที หรือจะนํามาเจือจางผสมน้ํากอนก็ได  
 ๘.ปญหากีดขวางทางจราจรของโคที่ถูกปลอยอิสระลดลง 
เพราะผูเลี้ยงตองเลี้ยงโคไวในคอก เพื่อความสะดวกในการเก็บมูล 
โดยปกติเดิม โคจะถูกปลอยใหเดิน หากิน นอน เพนพาน บางสวน
กีดขวางทางจราจร ทําใหเกิดอุบัติเหตุรายแรง สรางความเสียหาย
แกชีวิตและทรัพยสินของผูใชรถสัญจรไปมา กระทบตอสวัสดิภาพ 
ความปลอดภัยของชุมชนโดยรวม การเลี้ยงโคไวในคอกจึงชวย
แกปญหานี้โดยตรง 
 ๙.การเลี้ยงโคใหประโยชนตลอดวงจรการเลี้ยงและสราง
ผลตอบแทนที่คุมคาคุมทุน การเลี้ยงแบบเดิมที่ไมใชประโยชนจาก
มูลโค เกษตรกรจะมีรายไดเฉพาะตอนจําหนายโคไปซึ่งใชเวลานาน
หลายเดือนตอหนึ่งครั้งตอตัว แตการเลี้ยงแบบใหม เกษตรกรจะได
แกสชีวภาพไวหุงตนในครัวเรือนทุกวัน ไดประโยชนตลอดวงจรการ
เลี้ยง นอกจากนี้คุณภาพและปริมาณเนื้อโคที่ไดจะดีขึ้น เพราะเลี้ยง
ถูกหลักวิชาการเกษตรและกินหญาเนเปยรซึ่งมีธาตุอาหารกากใยสูง 
เฉพาะในดานราคาโคมีชีวิต จะสรางน้ําหนักวัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตัวละ 
๓๐ –  ๖๐ กก. ราคาจําหนาย กก.ละ ๘๐ บาท คิดเปนมูลคาที่
เพิ่มขึ้น ๒,๔๐๐–  ๔,๘๐๐บาทตอตัว ผลรวมสุทธิของผลตอบแทนจึง
คุมคาคุมทุนกวาเดิมมาก 
 ๑๐.ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู มีสวนรวมและสรางแรง
บันดาลในการสรางนวัตกรรมที่ใชแกปญหาภายในชุมชนเอง บอ
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แกสชีวภาพและระบบการเลี้ยงโคแบบใหมคือนวัตกรรมที่ชาวบาน
ตนแบบไดทดลองปฏิบัติจริงในพื้นที่  เกิดกระบวนการเรียนรู 
ทดลอง ลองผิดลองถูก แกปญหาการเลี้ยงโคที่ไมคุมทุนและชวยลด
รายจายของครัวเรือน เปนการแกปญหาของชุมชน โดยชุมชนมีสวน
รวม และเพ่ือชุมชนเอง 
 
สรุปวิธีการทํางานที่นําไปสูความสําเร็จ 
 ๑.ถาประชาชนบางสวนไมมั่นใจวารัฐจะชวยแกไขปญหา
ความเดือดรอนได และไมยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับ
สภาพความเปนอยู พฤติกรรม รายรับรายจายที่เปนจริง เมื่อไดรับ
การสํารวจจากเจาหนาที่รัฐ 
 แนวทางแกไขคือ สรางความสนิทสนมเปนกันเอง เพื่อให
ชาวบานคุนเคยและไววางใจ และอาศัยผูนําสี่เสาหลักในพื้นที่ อัน
ไดแก ผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนาหรือผูนําทางจิตวิญญาณ 
และผูนําตามธรรมชาติหรือปราชญชาวบาน   ซึ่งลวนเปนบุคคลที่
ชาวบานใหความเคารพนับถือ และทั้งหมดรวมอยูในคณะกรรมการ
หมูบาน เปนผูเชื่อมประสานและสรางความมั่นใจใหประชาชนยอม
เปดเผยขอมูลที่จําเปนของตนและครัวเรือน เมื่อไดรับการสํารวจ
วิเคราะหวิถีชีวิต ความเปนอยู การใชจายเงิน และมีความเชื่อมั่นวา 
ภาครัฐสามารถบูรณาการความชวยเหลือเพื่อแกไขปญหาของ
ชาวบานไดจริง ทั้งนี้ มีการนําตัวอยางความสําเร็จในทองที่อื่นมา
เสนอใหกลุมเปาหมายรับรูรับทราบอยางเปนรูปธรรมดวย 
 ๒.หัวหนาสวนราชการ มีความเชี่ยวชาญสันทัดในดาน
ตางๆกันตามสังกัดกระทรวง ทบวง กรม แตเปนความชํานาญแบบ
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แยกสวน ลึกแตไมกวาง การแกไขปญหาใหแกประชาชนรวมถึงการ
นํานโยบายไปปฏิบัติขับเคลื่อนในพ้ืนที่จึงมีความจํากัดและติดขัด ไม
สามารถเขาถึงปญหาเชิงโครงสราง ไมสามารถสรางการพัฒนาที่เปน
ระบบ มั่นคงและยั่งยืนได 
 แนวทางแกไขคือ ใชการบูรณาการความคิด ความรูความ
เขาใจ กําลังแรงกายแรงใจและทรัพยากรรวมกัน      ผานกลไกการ
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําอํา เภอ และการประชุม
คณะกรรมการบริหารราชการอําเภอประจําเดือน ระดมความคิด
ความเห็น สรางความตระหนักในทุกปญหาของประชาชนวาเปน
ปญหาของสวนราชการทุกหมูเหลา โดยมีนายอําเภอเปนผูนํา ผู
กํากับทิศทางใหเกิดเอกภาพ เปรียบสวนราชการเปนเสมือน
องคประกอบของรถยนต บรรทุกโดยสารผูโดยสารซึ่งคือประชาชน 
ทุกองคประกอบตองทํางานรวมกัน ปะติดปะตอและประสาน
สอดคลองกันเปนหนึ่งเดียว โดยมีนายอําเภอและปลัดอําเภอซึ่งเปน
ผูชวย ทําหนาที่เปนคนขับ นําพาประชาชนใหไปถึงจุดหมาย และ
เดินทางกาวผานนานาอุปสรรคระหวางทางไปใหจงได 
 ๓.ที่ทําการปกครองอําเภอ เปนราชการบริหารสวนภูมิภาค
ที่ไมมีงบประมาณเปนของตนเองอยางกระทรวง กรม จังหวัด และ 
อปท. แตมีภารกิจเชิงยุทธศาสตรมากมาย เพราะเปนหนวยรองรับ
นโยบายจากสวนกลางและจังหวัดไปปฏิบัติและสัมผัสใกลชิดกับ
ประชาชน เปนผูใหบริการแกประชาชนโดยตรง งบประมาณที่ได
เกือบทั้งหมดถูกกําหนดกรอบการใชจายมาแลว ยกเวน งบจาก
โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายใน
ระดับอําเภอ ซึ่งนายอําเภอมีอํานาจพิจารณาที่อิสระมากขึ้น แตดวย
จํานวนเพียงปละ ๗๕๐,๐๐๐บาท (ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ.
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๒๕๕๗) โดยอําเภอระแงะจัดสรรไปใน ๑๙ โครงการ กระจาย
ครอบคลุมเกือบทุกมิติของการพัฒนา อยางไรก็ตามก็ยังไมเพียงพอ
ตอกิจกรรมโครงการหลายเรื่อง รวมถึงการสงเสริมบอแกสชีวภาพนี้
ดวย 
 แนวทางแก ไขคือ อํา เภอเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณไปยังหนวยงานที่มีงบประมาณ ในที่นี้คือจังหวัด
นราธิวาส ซึ่งผูวาราชการจังหวัดไดมอบนโยบายไว หากอําเภอใดมี
ความตองการในการแกไขปญหาความเดือดรอนเรงดวนของ
ประชาชนและสามารถตอบโจทยนโยบายของจังหวัดและรัฐบาลได 
ก็ใหนําเสนอขึ้นมา อําเภอระแงะเสนอไปทั้งสิ้น ๓ โครงการ และ
ไดรับการอนุมัติงบประมาณ ครบทั้ง ๓ รายการ อันไดแก  
 -โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตสายบานไทยปลักเข 
ต.ตันหยงมัส ระยะทาง ๒ กม.  
 -โครงการเกษตรอาหารกลางวันสถาบันปอเนาะมะหัดดา
รุลมูฮายีรีน ต.บาโงสะโต   
 -โครงการสงเสริมบอแกสชีวภาพเพื่อวิถีพอเพียง  
ต.มะรือโบตก และ ต.บองอ  
 ๔.ในภาพรวม งบประมาณของทั้งประเทศมีจํากัด ไม
สามารถนําไปใชจายในทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรม ไดหมด ตอง
มีการจัดลําดับความสําคัญเรงดวนกอนหลัง และในบรรดาโครงการ
ที่ไดรับงบประมาณนั้น ตองจัดสรรอยางคุมคาทุกบาททุกสตางค ไม
มีการใชจายอยางฟุมเฟอย 
 แนวทางแกไขคือ อําเภอตระหนักถึงความจํากัดของ
งบประมาณของประเทศ จึงออกแบบสรางสรรคโครงการใหอยูใน
รูปหุนสวนการพัฒนา รัฐราษฎรลงทุนรวมกัน อําเภอจัดหาใหเพียง
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ความรูและวัสดุถุงหมักแกสชีวภาพ สวนองคประกอบที่เหลือ ทั้ง
การเตรียมบอ ทางเขาออกของระบบ และการบริหารจัดการ เปน
หนาที่ความรับผิดชอบของชาวบาน ซึ่งในบั้นปลายทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชนตางมีสวนชวยในการประหยัดงบประมาณและ
ทรัพยากรรวมกันโดยประชาชนประหยัดคาใชจายในครัวเรือน 
ประเทศประหยัดทรัพยากรธรรมชาติชนิดสิ้นเปลืองและลดการ
นําเขาน้ํามันดิบจากตางประเทศได ทําใหมีเงินตราเหลือไปใชใน
กิจการอื่นที่เปนประโยชนตอไป 
 ๕.จากประสบการณที่ผานมา ในบรรดาผูประสบความ
เดือดรอน มีผู “ อยากได” จํานวนมาก แตมีผู “ อยากทํา” จํานวน
นอย การคัดกรองกลุมเปาหมาย จึงเปนหัวใจของความสําเร็จ 
เพราะกลุมเปาหมายเกษตรกรผูเลี้ยงโคที่ตั้งใจจริง พยายามวิริยะ
อุตสาหะ จะทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ ทั้งในระยะสั้น กลาง
และยาว ปญหาที่เผชิญจึงไดแก จะคัดกรองกลุมเปาหมายของ
โครงการอยางไร 
 แนวทางแก ไข  คือ ใชกระบวนการคัดกรอง 2 ชั้ น 
กลาวคือ  
 - การกําหนดคุณสมบัติ เบื้องตนที่ชัดเจน โดยใหชุด
ปฏิบัติการประจําตําบลเปนผูคัดกรองจากผูรับสมัครกอน  

- การสงรายชื่อใหคณะกรรมการหมูบานทําการประชาคม
เพื่อขอคํารับรองจากหมูบานวา ผูจะไดรับการคัดเลือกรายใดหรือ
ครัวเรือนนั้นๆ มีคุณสมบัติครบถวน เหมาะสมจริง เปนผู “อยาก
ทํา” จริง และชาวบานใกลเคียงพรอมใหการสนับสนุน สรางใหทุก
คนในหมูบานตําบลมีความรูสึกมีสวนรวมและเปนสวนหนึ่งของ
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กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาและแกไขปญหาของชุมชน
รวมกัน 
 ๖การอบรมไมสรางความรูความเขาใจที่เพียงพอตอการ
นําไปปฏิบัติของกลุมเปาหมาย และเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ 
 แนวทางแกไขคือ จัดโครงการอบรมระยะเวลา ๑ วัน โดย
ไมใชงบประมาณ จึงไมเปนการสิ้นเปลือง และในการอบรม อาศัย
ทีมวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนราธิวาส 
และทีมงานปศุสัตวอําเภอ ความรูที่ไดจึงชัดเจน ครบถวน ถูกตอง 
และเพียงพอในภาคทฤษฎี เสริมดวยการสาธิตการประกอบชุดถุง
หมักแกสชีวภาพและการทัศนศึกษาดูงานบอแกสชีวภาพตนแบบ
ของจริงภายในศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอระแงะ เพื่อใหกลุมเปาหมายผูเขารับการอบรม เห็นตัวอยาง
รูปธรรม มีการอธิบายองคประกอบ เทคนิควิธีการโดยละเอียด และ
ผูรับการอบรมสามารถซักถามขอสงสัยและไดรับคําตอบทันที 
นอกจากนี้ในขั้นการดําเนินการเตรียมบอ ติดตั้งถุงหมักและหมักบม
แกส มีการจัดชุดปฏิบัติการประจําตําบลรวมกับทีมวิทยากรออกให
การสนับสนุนการติดตั้งในพื้นที่ของครัวเรือน ๒๐ แหงเปาหมาย
และชวยแกไขปญหาอีกดวย 
 ๗กิจกรรมโครงการบอแกสชีวภาพเพื่อวิถีพอเพียงนี้ มี
ขนาดไม ใหญ ทั้ ง ในแงพื้นที่ เพราะปฏิบัติ ในทองที่ เพียง ๒๐ 
ครัวเรือนใน ๗ หมูบานใน ๒ ตําบล และในแงงบประมาณเพราะมี
คาใชจายทั้งโครงการเพียง ๑๒๐,๐๐๐ บาท แตเปนโครงการที่
ซับซอน ลงลึกถึงรายละเอียดวิถีการดําเนินชีวิต เนื่องจากมิไดเปน
เพียงการสรางระบบพลังงานทดแทนไวใชในครัวเรือนเทานั้น แต
แทจริงคือ การ “ปฏิรูป” หรืออาจถึงขั้นการ “ปฏิวัติ” ระบบการ
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เลี้ยงโคจากแบบดั้งเดิมไปสูแบบใหม ฉะนั้นจึงเปนการยากที่จะ
บรรลุผลไดโดยงาย ตองเผชิญกับแรงเสียดทานภายใน ภายนอกและ
เงื่อนไขแวดลอมหลายประการ 
 แนวทางแกไขคือ ตองใชความรูความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะหลายอยางในการดําเนินโครงการประกอบกัน ระดม
ทรัพยากร สรรพกําลังทั้งหมดที่มีอยูในอําเภอเพื่อผลักดันหนุนเนื่อง
ใหการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้ภายใตกรอบระยะเวลา
จํากัดคือ ๖ เดือน และใชชุดปฏิบัติการประจําตําบล กํานัน
ผูใหญบาน ตลอดจนคณะกรรมการหมูบาน คอยเปนพี่เลี้ยงแก
กลุมเปาหมาย กระตุน สงเสริม ใหกําลังใจ และใหความชวยเหลือ
ในการแกไขปญหาอุปสรรค  ใหผานพนไปอยูโดยตลอดแมกระทั่ง
ทุกวันนี้ 
 
ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ (Key Success Factors) 
 ๑.การมุงผลสัมฤทธิ์ 
  มีความมุ งมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ ราชการใหดีและเกิน
มาตรฐานที่เปนอยู กลาวคือ ในภารกิจการขับเคลื่อนศูนยเรียนรู
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมถึงกิจกรรมตามรอยพอ
หลวง ปวงประชาเปนสุข นั้น มักมีตัวชี้วัดอยูที่จํานวนมวลชนที่เขา
รับการศึกษาดู งานในศูนย เรี ยนรู โครงการอัน เนื่ องมาจาก
พระราชดําริ  ซึ่ ง เปนเพียงขั้น เริ่มตนหรือบันไดกาวแรกของ
กระบวนงานทั้งหมด และมักจะจบลงอยางเปลาประโยชน ไมมีการ
สานตอ ในขณะที่กิจกรรมสงเสริมบอแกสชีวภาพเพื่อวิถีพอเพียงนี้ 
ตั้งเปาใหมีการนํากิจกรรมภายในศูนย ไปทดลองปฏิบัติจริง ทําจริง 
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ทํากอน ทําทันที และไดประโยชนจริงทันทีในพื้นที่ จาก ๑ บอใน
ศูนย ขยายผลเปน ๒๐ บอใน ๒ ตําบล ๗ หมูบาน ๒๐ ครัวเรือน 
นอกจากนี้  โดยเนื้องานและหลักการของกิจกรรมนั้นเปนการ
สรางสรรคผลงานเพื่อพิชิตปญหาระบบการเลี้ยงโคที่มีประสิทธิภาพ
ต่ํา ชวยลดคาครองชีพ และเปนการวางรากฐานระบบพลังงาน
ทดแทนในครัวเรือนที่มีความมั่นคงในระยะยาว ซึ่งในทองที่อําเภอ
ระแงะมิเคยปรากฎมากอนอีกดวย 
 ๒.ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
  มีความสนใจใฝ รู  สั่ งสมความรู ความสามารถผ าน
กระบวนการศึกษาคนควาจากหนังสือ ตํารา อินเทอรเน็ต ผูรู 
ปราชญชาวบาน นักวิชาการปศุสัตว ขาราชการภายในและภายนอก
หนวยงาน และพัฒนาความสามารถตนเองอยางตอเนื่อง จน
สามารถนําเอาองคความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีดานการผลิต
แกสชีวภาพมาประยุกตสงเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผูเลี้ยงโค
ได การดําเนินโครงการ/กิจกรรมนี้เปนการสรางเสริมประสบการณ 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ 
และตอบสนองความตองการของประชาชน มีการพอกพูนความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการนโยบาย การเสนอโครงการ การ
จัดซื้อจัดจางวัสดุ การเบิกจายงบประมาณ และการสรุปประเมินผล
นโยบายอยางครบวงจร ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในโอกาสอื่นได 
 ๓.การทํางานเปนทีม 
  มีความตั้งใจที่จะทํางาน “รวม” กับผูอื่น เปนสวนหนึ่งของ
ทีมผูปฏิบัติโครงการ บางโอกาสอยูในฐานะหัวหนาทีม บางโอกาส
อยูในฐานะลูกทีม พยายามสรางสัมพันธภาพที่ดีในทีม มีความ
เชื่อมั่นในระบบการทํางานและศักยภาพของทีม ยกตัวอยางเชน 
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การทํางานรวมกับ กม. ชุดปฏิบัติการประจําตําบล หัวหนาสวน
ราชการ ทีมวิทยากรผูเชี่ยวชาญ เปนตน มีการรับฟงความคิดเห็น 
เรียนรูรวมกัน ตัดสินใจ วางแผน ดําเนินการรวมกัน และชี้ใหเห็น
ประโยชนที่จะไดรับรวมกัน 
 ๔.สภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
  มีความตั้งใจที่จะรับบทบาทการเปนผูนําของกลุมหรือ
ทีมงาน กําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีการ เพื่อใหทีมสามารถ
ปฏิบัติการไดอยางราบรื่น สอดคลอง มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ โดยปรากฏชัดในการนําและกํากับดูแล
ชุดปฏิบัติการประจําตําบล มีการจัดประชุมมอบหมายหนาที่ความ
รับผิดชอบใหผูที่เหมาะสม รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ใหกําลังใจ
สมาชิกในทีม ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี ปฏิบัติตอทุกคนดวยความ
ยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล อธิบายใหลูกทีมรับรูและเขาใจ
วิสัยทัศนและเปาหมายของโครงการตลอดจนของหนวยงานภาครัฐ
โดยรวม โดยเฉพาะประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โนมนาวใหสมาชิกเกิดความรูสึกเต็ม
ใจและกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานใหตอบสนองตอวิสัยทัศน 
เปาประสงคและประสบผลสําเร็จในขั้นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆอยางไม
หยุดนิ่ง 
 ๕.การวางกลยุทธภาครัฐ 
  มีความเขาใจวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร 
กลยุทธ และนโยบายของภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ รัฐบาล 
กระทรวง กรม กลุมจังหวัด จังหวัด และอําเภอ ซึ่งเปนมิติบนลงลาง 
และระดับชุมชน หมูบาน ตําบล ซึ่งเปนมิติลางขึ้นบน และนํามา
ประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของานที่รับผิดชอบได มีการใช



 ๗๖ 

ทฤษฎีแนวคิดทั้งแบบเรียบงายและแบบซับซอนในการออกแบบ 
พัฒนา วางเปาหมายและกลยุทธของหนวยงานที่ทําการปกครอง
อําเภอ และนําแนวทางการปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ (Best 
Practice) ซึ่งปรากฏในศูนยเรียนรู รวมกับองคความรูในงานวิจัยมา
ประยุกตใชกําหนดกลยุทธของแผนงานโครงการ ทั้งนี้โดยใชมุมมอง
แบบเปนองครวม (Holistic) ไมแยกสวน ประสานแงมุมทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 
เขาดวยกัน เพื่อการสรางกลยุทธที่แยบคาย ชัดเจน ทรงพลัง และ
สามารถเอาชนะปญหาอุปสรรคและกระแสแหงความเปลี่ยนแปลง
ในปจจุบัน ตลอดจนสามารถคาดการณแนวโนมที่จะเกิดขึ้น สราง
เปนภาพตอแหงอนาคตได 
 ๖.ศักยภาพเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง 
  ตองใชความสามารถในการกระตุน ผลักดันภาคสวนของ
โครงการ โดยเฉพาะครัวเรือนเปาหมายทั้ง 20 แหง ไปสูการ
ปรับเปลี่ยนที่เปนประโยชนและขามพนจากปญหาอุปสรรคที่เคย
เผชิญ พยายามสื่อสารใหกลุมเปาหมายเขาใจถึงความจําเปนและ
อรรถประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงจากแบบดั้งเดิมเปน
แบบใหม ซึ่งตองมีกระบวนการบริหารจัดการเกิดขึ้นหลายอยาง 
ตองสรางความมีวินัย ใสใจ ใฝรู โนมนาวชี้แจงและใหกําลังใจแก
กลุมเปาหมายรวมถึงทีมงานใหเห็นความแตกตางของสิ่งที่ปฏิบัติอยู
เดิมกับนวัตกรรมใหม อันเรียกไดวาเปนการ “ปฏิรูป” หรืออาจถึง
ขั้นการ “ปฏิวัติ” ระบบความคิดเพื่อสิ่งที่ดีกวา และคอยให
คําปรึกษา เปนพี่เลี้ยงแกกลุมเปาหมายตลอดการเดินทางไปสู
จุดหมาย 
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 ๗.การประยุกตใชหลักการบริหารความเสี่ยง 
  ตองใชความรูเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งอาจมาจาก
ปจจัยภายในและภายนอกระบบการผลิตแกส ภายในประกอบการ
ดําเนินงาน เชน กรณีการชํารุดเสียหายถูกทําลายฉีกขาด ซึ่งจะสราง
ปญหาใหแกครัวเรือน จึงใชแนวทางปองกันความเสี่ยงโดยการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑถุงหมักชีวภาพระหวางตรวจรับใหสมบูรณ 
ทดลองสูบลมเขา สํารวจอุปกรณประกอบทุกชิ้นอยางละเอียด และ
วางแผนใหทุกครัวเรือนเปาหมายเตรียมถังแกสแอลพีจีไวใน
ครัวเรือนดวยอยางนอย 1 ถัง เพื่อเปนพลังงานสํารองฉุกเฉิน กรณี
เกิดการระเบิดของแกสมีเทน ซึ่งโอกาสเปนไปไดนอยมากเพราะ
คุณสมบัติของแกสมีเทนไดแก ไมมีสี ไมมีกลิ่น ติดไฟได และเบากวา
อากาศ ทันทีที่มีเทนหลุดจากระบบออกสูภายนอก จะลอยขึ้นและ
สลายไปในทันที ไมสามารถทําใหเกิดการระเบิดได ตางจากแกส
แอลพีจี ซึ่งมีโพรเพนและบิวเทนหนักกวาอากาศ แตเพื่อมาตรฐาน
ความปลอดภัยสูงสุด ไดมีการติดตั้งระบบวาลวนิรภัยคอยดักจับแกส
ที่หลุดออกนอกระบบทําใหไมเกิดอันตรายใดๆ สวนความเสี่ยง
ภายนอก กรณีน้ําทวม ปองกันความเสี่ยงโดยเบื้องตนเลือกทําเล
ที่ตั้งเปนที่ดอนน้ําทวมไมถึงหรือหากน้ําทวม ระบบก็ยังคงทํางาน
ตอไปไดตามปกติ แตสวนของทางเขา-ออก ซึ่งเปนทอพีวีซี ตองยก
ใหสูงกวาระดับน้ําไวกรณีลมพายุ  การติดตั้งที่แนนหนา โอกาสที่จะ
ถูกลมพัดปลิวไปมีนอยมาก และปองกันไดโดยการยึดขอบบอไวดวย
เชือก ไม ตะแกรงหรือตาขายรอบบอ 
 ๘.ภูมิสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น 
  ตองเขาใจเงื่อนไขวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิสังคม ตั้งแตขั้น
การสํารวจปญหาในชุมชน คนหาจุดแข็งจุดออน และธรรมชาติของ
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ภูมิศาสตร ภูมิสังคม ชีวิตความเปนอยูของชุมชนทองถิ่น ซึ่งใน
เบื้องแรก การนิยมเลี้ยงวัวคือฐานคติเริ่มตนของโครงการ และใน
ขั้นตอนการดําเนินการ ก็ตองออกแบบใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
คนมุสลิมพื้นเมือง ละเวนการปฏิบัติที่ขัดหรือแยงกับความคิดความ
เชื่อ คานิยมของอิสลาม พยายามใชภาษามลายูถิ่นในการสื่อสาร
และใชกํานันผูใหญบานซึ่งชาวบานใหความเคารพนับถือ เปนผูเชื่อม
ประสานความเขาใจ ความไววางใจของกลุมเปาหมายที่มีตอการ
ดําเนินงานของเจาหนาที่รัฐและภาครัฐโดยรวม 
  ๙.การบริหารงานมวลชน 
  ตองใชทักษะในการบริหารงานมวลชน ควบคุมกํากับดูแล 
ประสานงานขอความชวยเหลือจากมวลชนในพื้นที่โดยชี้แจง ชักจูง
ใหเห็นความสําคัญของนโยบายรัฐเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ความ
นาสนใจของกิจกรรมภายในศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริอําเภอระแงะ การเปดโอกาสรับฟงความทุกขรอนของ
ประชาชนในเวทีประชุมกม. กํานันผูใหญบาน สรางบรรยากาศของ
การรูรักสามัคคี รวมกันแกไขปญหาของครัวเรือนและชุมชน ชวยกัน
ระดมความคิดความเห็น แสวงหาทางออกรวมกัน สงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน จิตอาสาพัฒนาทองที่ ทําความสะอาด
บานเรือน ถนนหนทาง ควบคู ไปกับการชวยเหลือเพื่อนบาน
ผูเขารวมโครงการดวยความเต็มใจและยินดี ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมา
ชวยสรางใหเกิดภาพลักษณของรัฐบาลเพื่อประชาชนในใจของ
มวลชน ลดทอนเหตุปจจัยแหงความหวาดระแวงไมไววางใจของผู
เห็นตาง ลดปญหาเหตุการณความไมสงบและการใชความรุนแรงลง
ไดดวย 
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ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดีเดน
ตนแบบ(ระดับจังหวัด) 

                  โดย นายธวัชชยั  แทเท่ียง
                           นายอําเภอขนอม
 

ที่มา 
 พระบาทสมเด็จพระ
เ จ า อยู หั ว ได พ ร ะร าช ทาน
พระราชดําริใหจัดตั้งศูนยศึกษา
การพัฒนาอัน เนื่ อ งมาจาก
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ขึ้ น  

กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาค ทําหนาที่เสมือน “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่
มีชีวิต” ที่รวบรวมสรรพวิชาในการศึกษาคนควา ทดลอง วิจัย 
วิธีแกไขปญหาดานการเกษตร ที่ครอบคลุมปญหาเรื่องน้ํา ดิน และ
ปาไม ตามลักษณะที่แตกตางกันในแตภูมิภาคเปน “ตนแบบของ
ความสําเร็จ” ใหแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไปไดศึกษาหาความรู 
นอมนําไปปฏิบัติเพื่อชวยเหลือตนเองไดอยางยั่งยืน 

 กรมการปกครองไดกําหนดให เปนนโยบายเนนหนัก
ประจําป ๒๕๕๓ ในการขยายผลการดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริไปสูประชาชน โดยใหทุกอําเภอจัดตั้งศูนย
เรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริระดับอําเภอขึ้น และ
จังหวัดพิจารณาคัดเลือกเปนศูนยฯ ดีเดนระดับจังหวัด จํานวน 
ศูนย และกรมการปกครองไดจัดทําโครงการ ๘๔ ศูนยการเรียนรู
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริระดับอําเภอตนแบบ เฉลิมพระ

๗๙ 

ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดีเดน

โดย นายธวัชชยั  แทเท่ียง 
นายอําเภอขนอม 

พระบาทสมเด็จพระ
เ จ า อยู หั ว ได พ ร ะร าช ทาน
พระราชดําริใหจัดตั้งศูนยศึกษา
การพัฒนาอัน เนื่ อ งมาจาก
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ขึ้ น  ๖  แ ห ง 

พิพิธภัณฑธรรมชาติที่
าคนควา ทดลอง วิจัย 

วิธีแกไขปญหาดานการเกษตร ที่ครอบคลุมปญหาเรื่องน้ํา ดิน และ
ตนแบบของ

ใหแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไปไดศึกษาหาความรู 

รองไดกําหนดให เปนนโยบายเนนหนัก
ในการขยายผลการดําเนินงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริไปสูประชาชน โดยใหทุกอําเภอจัดตั้งศูนย
เรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริระดับอําเภอขึ้น และ
จังหวัดพิจารณาคัดเลือกเปนศูนยฯ ดีเดนระดับจังหวัด จํานวน ๑ 

ศูนยการเรียนรู
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริระดับอําเภอตนแบบ เฉลิมพระ



 ๘๐ 

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
ผลโครงการดังกลาวใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น 
 
แนวคิด 
 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้น
เปนกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 
ครบ ๕๐ ป เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ เปนพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 การจัดตั้งศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยเผยแผวิธีคิด วิธีทรง
งาน และแนวทางในการชวยเหลือราษฎรของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ใหราษฎรไดรับความรูความเขาใจอยางถูกตอง เพื่อนอม
นําไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพและดําเนินชีวิตอยางถูกตอง
เหมาะสมอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน 

กลยุทธในการดําเนินงาน 

 ๓.๑ สภาพปญหา 
 อ า ชี พ ห ลั ก ข อ ง
ราษฎรในอําเภอ คือ อาชีพ
เกษตรกรรม ไดแก การทํา
นาและการปลูกพืชไร ปญหา
ที่ สํ า คั ญ เ กิ ด จ า ก ก า ร ใ ช

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
๒๕๕๔ เพื่อขยาย

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้น
เปนกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 

เปนพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง

การจัดตั้งศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยเผยแผวิธีคิด วิธีทรง
งาน และแนวทางในการชวยเหลือราษฎรของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ใหราษฎรไดรับความรูความเขาใจอยางถูกตอง เพื่อนอม

ชีพและดําเนินชีวิตอยางถูกตอง



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๘๑ 

ปุยเคมีและสารพิษในการเกษตรทําใหตนทุนการผลิตสูง ดินเสื่อม
โทรม  สุขภาพออนแอเกิดภาวะหนี้สิน 

 ๓.๒  แนวทางแกไขปญหา 
 (๑) รณรงคใหความรูแนวพระราชดําริแกคณะกรรมการ
หมูบานและราษฎร 
 (๒)  สรางจิตสํานึก
แกราษฎรใหนอมนําแนว
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ม า ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน 
  (๓)  จัดตั้งกลุม 
อาชีพตาง ๆ เพื่อรองรับ 
การสนับสนุน  จากสวน 
ราชการหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (๔)  จัดตั้งศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 (๕)  เพิ่มพูนความรูและทักษะแกคณะกรรมการศูนยและ
ผูนําอาชีพ  โดยการอบรมใหความรูและไปศึกษาดูงานศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริและหมูบานหรือบุคคล
ตนแบบดานตาง ๆ  

๓.๓ สถานที่ดําเนินงาน 
 บานยางยวน หมูที่ ๕ ตําบล ดอนตรอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

สรุปวิธีการทํางานที่นําไปสูความสําเร็จ 



 ๘๒ 

 (๑)  นํานโยบายเนนหนักในการจัดตั้งศูนยฯ เสนอตอสวน
ราชการและทุกภาคสวน 
 (๒)  ชุดปฏิบัติการระดับตําบลคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
มีกิจกรรมตาง ๆ ที่สมควรจัดตั้งศูนยเรียนรูฯ ระดับตําบลๆ ละ ๑  
หมูบาน 

(๓)  คณะทํางานระดับอําเภอคัดเลือกศูนยเรียนรูจํานวน ๑ 
แหง  เปนศูนยระดับอําเภอสงเขารับการคัดเลือกระดับจังหวัด 
 (๔) สนับสนุนการดําเนินงานแกคณะกรรมการศูนยเรียนรูฯ
อยางตอเนื่อง 

กิจกรรมดีเดน 
 (๑) ดานการอนุรักษดินและน้ํา  ไดแก  
 -  การรณรงคไมเผาตอซัง การปรับปรุงโดยใชพืชตระกูลถั่ว 
 -  การทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 
 -  การปลูกหญาแฝกและปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรต ิ
 -  การผลิตขาวอินทรีย (ORGANIC RICE)OTOP ระดับ๕ 

ดาว ป ๒๕๕๓ 
 (๒) ดานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ไดแก  
 -  การทําบัญชีครัวเรือน 
 -  การจัดตั้งกลุมออมทรัพย 
 - การเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกผักปลอดสารพิษ การ
เลี้ยงปลา การเพิ่มรายได ลดรายจาย เชนการเพาะเห็ด การทํา
น้ํายาเอนกประสงค เลี้ยงโค เลี้ยงเปด ฯลฯ 
 (๓)  ดานสงเสริมการเรียนรู  ไดแก   



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๘๓ 

 -  เปนศูนยฝกอบรมของทุกหนวยงาน เชน กศน. /ธกส. /
พช. /เกษตร ฯลฯ 
 -  เปนจุดสาธิตการประกอบอาชีพของทุกหนวยงาน 
-  เปนศูนยรวมความรูเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ทุกดานทีเ่หมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

(๔ )  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จทรงงานเพื่อตรวจเยี่ยมและใหคําแนะนํา เมื่อวันที่  ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ 

ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ (KEY SUCCESS FACTORS) 

 ๑  นายอําเภอตองกําหนดเปนนโยบายสําคัญของอําเภอ 
 ๒  ตองมีทีมงานที่เขมแข็งจริงจังทั้งระดับอําเภอและตําบล 
 ๓  ทุกภาคสวนตองมีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้ ง
เหมือนกัน 
 ๔  ตองมีการวางแผนการทํางานรวมกันอยางจริงจัง 
 ๕  ตองมีคณะผูนําของหมูบานที่เขมแข็ง 
 ๖  ตองมีการประชุมประเมินผลและแกไขปญหาอยาง
ตอเนื่องทุกระยะ 
 ๗  ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานระดับจังหวัดตองใหการ
สนับสนุนอยางจริงจัง 
 
 
 
 
 



 ๘๔ 

การใชแนวทางของโครงการปดทองหลังพระ 
สืบสานแนวพระราชดําริแกไขปญหาในพ้ืนที่บานปาง  
ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

                                    โดย  นายสราวุฒิ วรพงษ 
                                                    นายอําเภอไชยปราการ 
 

ความเปนมา : สภาพปญหาที่
เกิดขึ้น 
 อําเภอไชยปราการ เปน
พื้ น ที่ ซึ่ ง มี ค ว า ม สํ า คั ญ เ ชิ ง
ภูมิศาสตร เพราะเปนแหลงตนน้ํา

ที่เปนหัวใจสําคัญของระบบน้ําในจังหวัดเชียงใหม ปจจุบันอําเภอ
ไชยปราการ ยังประสบกับปญหาหลายดาน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดลอม จากการที่ปาตนน้ําถูกบุกรุกเพื่อใชเปนพื้นที่
ทํากิน เกิดอากาศเสียเพราะหมอกควันจากการเผาเศษวัชพืชเพื่อ
เตรียมพื้นที่การเกษตร ดินเสื่อมคุณภาพดวยสารพิษตกคางจากการ
ใชสารเคมีเกษตรที่เขมขน น้ําปนเปอนสารเคมี ประชาชนขาด
ความรูที่จําเปนในการยังชีพ  ปญหาความยากจน และปญหาหนี้สิน 
เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ดังกลาว  อําเภอไชยปราการจึงได
นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ของพระบาทสมเด็จ พระ
เจาอยูหัว มาดําเนินการแกไขปญหา โดยนอมนําโครงการปดทอง
หลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ มาขยายผลในพื้นที่นํารอง คือ 
บานปาง หมูที่ 8 ตําบลหนองบัวเพื่อความอยูดีมีสุขของประชาชน 
และเปนการแกไขปญหาที่ยั่งยืน  



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

 โครงการปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ  มี
วัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาความยากจน     และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนทองถิ่น ควบคูกับการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  โดยประยุกตหลักการองคความรู  6 มิติ 
เกษตร ป า  สิ่ งแวดลอม พลั งงานทดแทน)   และแนวทาง
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนหลักในการ
ปฏิบัติ งาน ตลอดจนองคความรู ของสมเด็จพระนาง เจ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการปรับปรุงดิน และนาขั้นบันได  
รวมทั้งประสบการณจากโครงการพัฒนาดอยตุง ฯ ของสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี  มาประยุกตใชในการแกไขปญหาความ
ยากจน และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  

 หลักการดําเนินงานของโครงการปดทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระราชดําริ ชาวบานในพื้นที่จะตองพรอมที่จะลุกขึ้นมาทํางาน
ดวยตนเอง ตามหลักการทรงงาน “ ระเบิดจากขางใน” และเชื่อมั่น
ศรัทธาแนวพระราชดําริ  โดยเนนการทํางานแบบมีสวนรวม 

แนวทางของโครงการปดทอง
หลังพระไมใชระบบอุปถัมภ ไม
เนนการแจกของ นอกจาก
ถายทอดองคความรู ในการ
ทํางาน และโครงการจะรวมทํา
ดวยเมื่อชาวบานมีความพรอม

 

 

๘๕ 

โครงการปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ  มี
วัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาความยากจน     และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนทองถิ่น ควบคูกับการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ

มิติ (น้ํา ดิน 
และแนวทาง

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนหลักในการ
ปฏิบัติ งาน ตลอดจนองคความรู ของสมเด็จพระนาง เจ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการปรับปรุงดิน และนาขั้นบันได  
รวมทั้งประสบการณจากโครงการพัฒนาดอยตุง ฯ ของสมเด็จพระ

นทราบรมราชชนนี  มาประยุกตใชในการแกไขปญหาความ

หลักการดําเนินงานของโครงการปดทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระราชดําริ ชาวบานในพื้นที่จะตองพรอมที่จะลุกขึ้นมาทํางาน

และเชื่อมั่น
ศรัทธาแนวพระราชดําริ  โดยเนนการทํางานแบบมีสวนรวม 

แนวทางของโครงการปดทอง
หลังพระไมใชระบบอุปถัมภ ไม
เนนการแจกของ นอกจาก
ถายทอดองคความรู ในการ
ทํางาน และโครงการจะรวมทํา
ดวยเมื่อชาวบานมีความพรอม 



 ๘๖ 

สรุปปญหาความตองการของชุมชน 
 1)  การจัดการระบบแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และระบบ
กักเก็บน้ํา 
 2)  การสงเสริมการเกษตร  ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี และการจัดหาตลาดรองรับ   
 3)  การปรับปรุงคุณภาพดินใหมีความอุดมสมบูรณ 
 4)  การอนุรักษปาตนน้ําบนน้ํารู การจัดการพื้นที่ปาและ
การใชประโยชนที่ดิน 
 5)  การลดรายจาย ปลูกผักทานเอง เลี้ยงสัตวไวในบริโภค
ในครัวเรือน เพื่อเพิ่มรายไดและปลดหนี้   
 
แนวทางปฏิบัติการแกไขปญหา 

สอดคลองกับองคความรูตามแนวพระราชดําริ ๖ มิติ น้ํา 
ดิน เกษตร ปา พลังงานทดแทน สิ่งแวดลอม และภูมิสังคม องค
ความรูที่เปนสากล องคความรูครูภูมิปญญาทองถิ่น 

 ชาวบ านร วมคิด  ร วมทํ า  และเปน เจ าของตั้ งแต
กระบวนการสํารวจ การกอสราง (ไมมีการจางเหมาและไมมี
คาแรงงาน)รูวิธีซอม บํารุงรักษาและการบริหารจัดการในระยะยาว 

 บูรณาการทํางานทุกหนวยงานในพื้นที่ เดียวกัน โดย
จําแนกภารกิจของผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก หนวยงานราชการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ ชาวบาน
ในพ้ืนที่ 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๘๗ 

 การจัดทํางบประมาณตามหลักการทรงงาน ประหยัด 
เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด โดยไมอิงกับปฏิทินงบประมาณของ
ราชการ แตใหสอดคลองกับปฏิทินการเกษตรของชาวบาน 

วัดผลสําเร็จของโครงการ/แผนงาน ตรงที่ชาวบานได 
อะไรในระดับอยูรอด พอเพียงและ ยั่งยืน 

ระยะแรกของการ
ดําเนินงาน คณะทีมงานไดทํา
ความเขาใจ แนวคิดหลักการ 
และวิ ธี การทํางานในพื้นที่
โครงการฯ ใหชาวบานไดรับ
ทราบ ประชุมราษฎรในพื้นที่
เปาหมาย สรางความเขาใจ
แนวทางการทํางาน คนหาทีมอาสาสมัครปดทองหลังพระในพื้นที่ 
สํารวจขอมูลที่เปนจริงในพื้นที่ทุกมิติของหมูบาน วิเคราะหขอมูล 
จําแนกปญหา/ความตองการของราษฎร ประชุมราษฎรตรวจสอบ
และใหความเห็นชอบตอแผนการพัฒนา การสํารวจขอมูลสวนใหญ
ใหชาวบานปรึกษากันและทําขอมูลเอง โดยมี เจาหนาที่และ
คณะกรรมการหมูบาน(กม.) เปนพี่ เลี้ยง สํารวจขอมูลสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ของราษฎรแบบการมีสวนรวม สํารวจและวัด
ปริมาณน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่โครงการ หลังจากนั้นนํา
ขอมูลดังกลาวมารวมกันวิเคราะห สังเคราะหขอมูล ไดพบปญหาใน
แตละมิติ เรียงลําดับความสําคัญ ดังนี้ 

1. น้ําเพื่อการเกษตร จัดระบบน้ําใหทั่วทั้งพื้นที่ที่สูงกวา
ระดับน้ํา 
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2. การเกษตร สงเสริมการเลี้ยงปลา หมู ไก กบ และปลูก
พืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และมีตลาดรองรับ 

3. ปรับปรุงคุณภาพดินใหมีความสมบูรณ เสริมธาตุอาหาร
ในดินที่ขาดสําหรับพืชที่ปลูกในพื้นที ่

4. อนุรักษปาตนน้ําบนน้ํารู แยกพื้นที่การเกษตรใหชัดเจน 
หามมีการบุกรุกปาเพ่ิม 

5. ลดรายจาย ปลูกผักกินเอง เลี้ยงสัตวไวบริโภคใน
ครัวเรือน เพ่ิมรายไดเพ่ือปลดหนี้ 

หลังจากการสํารวจขอมูล วิเคราะหขอมูล และรูปญหาที่
แทจริงของชุมชนแลว ชุมชนจึงไดจัดเวทีเพื่อจัดทําแผนการ
ดําเนินการในระยะเรงดวน (Quick win) ขึ้นตามมิติตางๆ ดังนี้ 

มิติท่ี  1  มิติน้ํา (การพัฒนาระบบน้ํา) 
1. โครงการขุดสระเก็บน้ําความจุ 35,000 ลูกบาศกเมตร 
2. โครงการขุดสระเก็บน้ําความจุ 19,200 ลูกบาศกเมตร 
3. โครงการวางระบบทอเชื่อมระหวางสองสระ ขนาด 6 

นิ้ว ยาว 2,100 เมตร 
4. โครงการวางทอสงน้ําเขาในหมูบาน 

มิติท่ี  2  มิติดิน (การปรับปรุงคุณภาพดิน) 
1. โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ประกอบดวยกิจกรรม  

- ตรวจวิเคราะหดิน 
 - ฝกอบรมสาธิตการตรวจวิเคราะหดิน 
 - การทําปุยหมักแบบไมกลับกอง 
2. ฝกอบรม อาสาสมัครพัฒนาหมูบาน เทคนิคการเก็บ

ขอมูลพื้นฐาน 
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มิติท่ี  3  มิติเกษตร 
1. โครงการขุดนาขั้นบันได 
2. โครงการสงเสริมการเลี้ยงหมูเหมยซาน 
3. จัดกิจกรรมดานการเกษตร 
4. จัดฝกอบรมการเลี้ยงไกกระดูกดํา 

มิติท่ี  4  มิติปา 
1. โครงการอนุรักษฟนฟูปาตนน้ํา 
2. โครงการสรางฝายชะลอน้ํา 
3. โครงการทําแนวกันไฟ 

มิติท่ี  5  มิติสิ่งแวดลอม 
1. โครงการธนาคารใบไม ลดปญหาหมอกควัน/ลดภาวะ 

โลกรอน 

มิติท่ี  6  มิติพลังงานทดแทน 
1. ทดลองการทําบอแกสชีวภาพ โดยใชมูลสุกร 

การสรางความเขมแข็งชุมชน 

1. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 
2. โครงการคุมบาน ประชาเปนสุข 
3. โครงการศูนยเรียนรูมีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. สรุปวิธีการทํางานที่นําไปสูความสําเร็จ 

 1) สํารวจและวิเคราะหขอมูลของพ้ืนที่ในทุกมิติ  
 2) วิเคราะหปญหาและความตองการของชาวบาน  
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 3) อาสาสมัครพัฒนาหมูบาน คณะทํางานระดับอําเภอ 
ปรึกษาหารือกัน และทําเมนูโครงการพัฒนาใหชาวบานเลือก 
 4) คณะทํางานระดับอําเภอ ชวนชาวบานคุยเพื่อปรับวิธี
คิด ใหอยูแบบพึ่งพาตนเอง  
 5) คัดเลือกครัวเรือนตนแบบเพื่อทําแผนชีวิตชุมชน ที่มา
จากความตองการของชาวบาน  
 6) คณะทํางานระดับอําเภอ ผูนําชุมชน ลงไปทําแผนชีวิต
ของชุมชน รายกลุม (สายน้ํา/บาน/ถนน/แปลงนา)  
 7) จัดทําเปนแผนชีวิตของชุมชน ที่มีปฏิทินการผลิตทั้งป 
และปริมาณการผลิต ตนทุน และมูลคา  
 8) นําแผนงานโครงการ ที่หนวยงานราชการคิดไวมาปรับ
ใหสอดคลองกับแผนชีวิตของชุมชน  
 9) จัดทําเปนแผนปฏิบัติการ ที่ เปนของชาวบานและ
หนวยงาน ที่ระบุผูรับผิดชอบ เพ่ือใหไดผลตามปฏิทินการผลิต  
 10) ทํากิจกรรมที่สรางศรัทธา (Quick win) ทําแลวเห็นผล  
 11) สงเสริมใหเกิดกิจกรรมที่เปนความรวมมือของชุมชน  
 12) ติดตามใหเปนไปตามแผนงาน โดยสวนราชการมีการ
รายงานทุกเดือน และติดตามผลทุก 3 เดือน 
 
4. ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ (Key Success Factors) 
 เขาใจ ศึกษาและสํารวจขอมูลที่เปนจริงของชุมชนทุก
ดาน ทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม โดย
การคนหาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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เขาถึง สื่อสารสรางความเขาใจและความมั่นใจของชุมชน 
รวมกันวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน ใหชุมชนมี
สวนรวมในการสํารวจขอมูล และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา

พัฒนา พัฒนาระบบน้ําและระบบชลประทานในพื้นที่ 
สงเสริมใหชุมชนมีขาวเพียงพอตอการบริโภคตลอดป พัฒนา
ตนแบบกองทุนพัฒนาพันธุพืช กองทุนปศุสัตว กองทุนอาชีพ 
สงเสริมให “ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก” ปาเศรษฐกิจ 
และปาใชสอย การจัดทําบัญชีครัวเรือน สงเสริมศักยภาพและความ
เขมแข็งของชุมชน 

สรางใหชาวบานในพื้นที่มีความพรอมที่จะลุกขึ้นมาทํางาน
ดวยตนเอง ตามหลักการทรงงาน “ระเบิดจากขางใน
“เชื่อมั่นศรัทธาแนวพระราชดําริ” เนนการทํางานแบบมีสวนรวม 
ไมแจกของ เนนถายทอดองคความรู และรวมทําเมื่อชาวบานมี
ความพรอมทํางานแบบองครวม วัดผลที่ “ชาวบานไดอะไร
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สื่อสารสรางความเขาใจและความมั่นใจของชุมชน 
รวมกันวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน ใหชุมชนมี
สวนรวมในการสํารวจขอมูล และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 

พัฒนาระบบน้ําและระบบชลประทานในพื้นที่ 
ชุมชนมีขาวเพียงพอตอการบริโภคตลอดป พัฒนา

ตนแบบกองทุนพัฒนาพันธุพืช กองทุนปศุสัตว กองทุนอาชีพ 
ปาเศรษฐกิจ 

และปาใชสอย การจัดทําบัญชีครัวเรือน สงเสริมศักยภาพและความ

ที่มีความพรอมที่จะลุกขึ้นมาทํางาน
ระเบิดจากขางใน” และ 

เนนการทํางานแบบมีสวนรวม 
ไมแจกของ เนนถายทอดองคความรู และรวมทําเมื่อชาวบานมี

ชาวบานไดอะไร” 
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การขยายผลศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริระดับอําเภอ ลงสูพื้นที่ระดับตําบล

      โดย นายศักดิ์ชาย  วงศกนิษฐ
       นายอําเภอสันปาตอง
 

ที่มา  

 กรมการปกครอง 
ไดดําเนินการขับเคลื่
ศูนยเรียนรูโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

ระดับอําเภอ ปงบประมาณ พ.ศ.2557  กําหนดใหทุกอําเภอจัดตั้ง
ศูนยเรียนรูฯ ระดับอําเภอเพื่อถายทอดองคความรูในการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและแนวพระราชดําริไปสู
ประชาชนในพื้นที่ และอําเภอไดดําเนินงาน  “ตามรอยพอหลวง 
ปวงประชาเปนสุข” โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปเปนแนวทางในการดํารงชีวิต   
มุงเนนในกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ประกอบดวย  กิจกรรมพัฒนา
ดานการเกษตร   กิจกรรมสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม  และ กิจกรรมเฉ
เกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ 

 

การขยายผลศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริระดับอําเภอ ลงสูพื้นที่ระดับตําบล 

นายศักดิ์ชาย  วงศกนิษฐ 
นายอําเภอสันปาตอง 

รมการปกครอง 
ไดดําเนินการขับเคลื่อน
ศูนยเรียนรูโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
กําหนดใหทุกอําเภอจัดตั้ง

ศูนยเรียนรูฯ ระดับอําเภอเพื่อถายทอดองคความรูในการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและแนวพระราชดําริไปสู

อยพอหลวง 
โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปเปนแนวทางในการดํารงชีวิต   
กิจกรรม ประกอบดวย  กิจกรรมพัฒนา

ดานการเกษตร   กิจกรรมสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม  และ กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ 
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แนวคิด  
 ๑ .  เ พื่ อ ใ ห ก า ร
ขับเคลื่อนโครงการดังกลาว
บรรลุ วั ตถุประสงคและ
เ ป า ห ม า ย ที่ กํ า ห น ด
คณะกร รมกา รบ ริ ห า ร
อําเภอ (กบอ.) จึงไดจัดการ
ประชุมเพื่อพิจารณาคนหา

หมูบานเปาหมาย จํานวน  1 หมูบาน ในทุกตําบลของอําเภอสันปา
ตอง (ยกเวนตําบลมะขุนหวาน ซึ่งเปนที่ตั้งของศูนยเรียนรูฯ ระดับ
อําเภอ) ที่มีศักยภาพที่จะเปนหมูบานตนแบบ เพื่อเปนที่ตั้ ง
ศูนยกลางรวบรวมองคความรู  เปนแหลงเรียนรูสําหรับประชาชน 
และเปนศูนยกลางในการบูรณาการสวนราชการในพื้นที่ระดับตําบล  
ในแนวทางการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการทรงงาน ฯลฯ เมื่อพิจารณาไดหมูบานแลว      จึง
ไดแจงใหชุดปฏิบัติการประจําตําบล รวมลงพื้นที่ดําเนินการรวมกับ
คณะกรรมการหมูบาน   ดังนั้น อําเภอสันปาตอง จึงได
เรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระดับตําบล
10 แหง คือ  
 (1) ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลยุหวา
สถานที่ตั้ง บานกิ่วแลหลวง หมูที่ 4     
 (2) ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลน้ําบอ
ลวงสถานที่ตั้ง บานหนองไหว หมูที่ 6    

๙๓ 

เ พื่ อ ใ ห ก า ร
ขับเคลื่อนโครงการดังกลาว
บรรลุ วั ตถุประสงคและ
เ ป า ห ม า ย ที่ กํ า ห น ด 
คณะกร รมกา รบ ริ ห า ร

จึงไดจัดการ
ประชุมเพื่อพิจารณาคนหา

หมูบาน ในทุกตําบลของอําเภอสันปา
ยกเวนตําบลมะขุนหวาน ซึ่งเปนที่ตั้งของศูนยเรียนรูฯ ระดับ

ที่มีศักยภาพที่จะเปนหมูบานตนแบบ เพื่อเปนที่ตั้ ง
บรวมองคความรู  เปนแหลงเรียนรูสําหรับประชาชน 

และเปนศูนยกลางในการบูรณาการสวนราชการในพื้นที่ระดับตําบล  
ในแนวทางการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการทรงงาน ฯลฯ เมื่อพิจารณาไดหมูบานแลว      จึง

รวมลงพื้นที่ดําเนินการรวมกับ
คณะกรรมการหมูบาน   ดังนั้น อําเภอสันปาตอง จึงไดตั้ง “ศูนย
เรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระดับตําบล”รวม 

ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลยุหวา

ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลน้ําบอ



 ๙๔ 

 (3) ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลแมกา
สถานที่ตั้ง บานแมของกลางหมูที่ 9   
 (4) ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลทุง
ตอมสถานที่ตั้ง บานปาลาน หมูที่ 2     
 (5) ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลทุง
สะโตกสถานที่ตั้ง บานปาจี้ หมูที่ 1     
 (6) ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลบาน
กลางสถานที่ตั้ง บานตนกอกหมูที่ 4     
 (7) ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลทาวัง
พราวสถานที่ตั้งบานตนแหนหลวง หมูที่ 1    
 (8) ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลมะขาม
หลวงสถานที่ตั้ง บานมะขามหลวง หมูที่ 2  
  (9) ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลบานแม
สถานที่ตั้ง บานเปยง  หมูที่ 13            
 (10) ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลสัน
กลางสถานที่ตั้ง บานแมกุงบก หมูที่ 2    

 2. เพื่อไดการบริหารงานศูนยไดบรรลุวัตถุประสงคอยางเปน
รูปธรรม อําเภอสันปาตอง จึงไดดําเนินการแตงตั้งวิทยากรศูนย
เรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริประจําตําบลพรอมผู
ชวยเหลือวิทยากร  เพื่อดําเนินการบริหารศูนยเรียนรู  ดูแล ให
คําปรึกษา และจัดใหใหมีองคประกอบ  เพื่อใหความรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน ฯลฯ  ในศูนยเรียนรูฯ ประจํา
ตําบล  การอํานวยการกําหนดแนวทางการสงเสริม ใหความรู  จัด
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน   การพัฒนา ปรับปรุง ศูนยเรียนรู รวมถึง
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๙๕ 

การประสานเชื่อมโยงเครือขาย ระหวางกันทั้งในระดับตําบลและ
อําเภอ รวมทั้งศูนยการศึกษาพัฒนาฯ ศูนยเรียนรูหรือศูนยอื่น ๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน    โดยมีปลัดอําเภอผูรับผิดชอบประจําตําบลเปน
หัวหนาคณะวิทยากร 

  ๓. มีแนวทางใหคณะวิทยากรศูนยเรียนรูประจําตําบล 
ดําเนินการโดยทุกหนวยงานจะตองบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 นํามาสนับสนุนศูนยเรียนรูฯ 
และจะตองมีการประสาน  เชื่อมโยงเครือขาย การเรียนรูระหวาง
กัน ทั้งในระดับตําบลและอําเภอ โดยวิทยากรของศูนยเรียนรูประจํา
ตําบลตองเปนตัวกลไกหลักในการขับเคลื่อน และพรอมที่จะนํา
ความรูที่สะสมนํามาขยายผลแกเกษตรกรและผูเขารวมกิจกรรม 
พรอมทั้ง สงเสริมใหเกิดการถายทอดความรูและสามารถพัฒนาให
เกิดความยั่งยืน 

กลยุทธการดําเนินงาน  
เ พื่ อ ทํ า ใ ห ศู น ย

เ รี ย น รู โ ค ร ง ก า ร อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ประจําตําบลสามารถเปน
ศูนยกลางแหลงเรียนรู ใน
พื้นที่ระดับตําบล นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปเปนแนวทางในการ
ดํารงชีวิตไดอยางสมบูรณ  นายอําเภอไดใชยุทธศาสตรพระราชทาน



 ๙๖ 

ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “เขาใจ  เขาถึง  พัฒนา” 
และหลักในการทํางาน 3 บ. คือ 

1.  บ.บุก  คือ การทํางานเชิงรุก 
2 .  บ .บู รณาการ   คือการลดความซ้ํ าซอนของการ

ปฏิบัติงานของสวนราชการในอําเภอทั้งสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 
มาทํางานประสานกัน ทั้งดานบุคลากร การบริหารจัดการ  วัสดุ
อุปกรณในการทํางานและเงินงบประมาณ  ทั้งนี้ นายอําเภอจะตอง
มีความสามารถในการโนมนาว หรือ จูงใจทุกภาคีใหเกิดความ
กระตือรือรนในการทํางาน และมีความรับผิดชอบตองานที่ทํา และ
จะตองบริหารงานเปนทีมโดยใหทุกคนมีสวนรวมคิด รวมวางแผน 
รวมทํา และรวมประเมินผล 

3. บ. บวก  คือ  การคิดเชิงบวก สงผลใหเกิดการมองโลก
ในแงด ีทําใหมีพลังใหเกิดความคิดสรางสรรคและพลังขับเคลื่อนเพื่อ
ฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ ไปไดดวยดี 
  

ผลการปฏิบัติ  

อําเภอสันปาตอง ไดทําการมอบปาย “ศูนยเรียนรูโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระดับตําบล”รวม 10 แหง ในวันมหา
ม ง ค ล  วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม  2557  เพื่อเปนการเปดศูนย
เรียนรูฯประจําตําบลทุกแหง อยางเปนทางการ และประชาสัมพันธ
ใหทุกภาคสวนรับทราบและรวมสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย   
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พิธีมอบปาย “ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริประจําตําบล
เมื่อวันที่12  สิงหาคม  2557  โดยนายอําเภอสันปาตอง มอบใหแกกํานันทกุตําบล และ

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูสนับสนุนการขับเคล่ือนศูนยเรียนรูฯ
 

ประโยชนที่ประชาชนไดรับ 
จากการตั้ ง“ศูนย เ รี ยนรู โ ครงการอัน เนื่ องมาจาก

พระราชดําริประจําตําบล” 
๑. เปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ   ในการเผยแพรพระ
เกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค รวมทั้งเปน
การสรางความภูมิใจ ความผูกพันระหวางสถาบันพระมหากษัตริย
กับพสกนิกรชาวไทยในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

๒. ทําใหประชาชนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
วิธีคิด วิธีทรงงาน แนวทางการดําเนินงานตามโครงการชวยเหลือ
ราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อนําเปนแนวทางปฏิบัติ
และดําเนินชีวิตที่เหมาะสม 

๓. ทําใหศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประจําตําบล เปนศูนยกลางขององคความรูและเครือขายในการ

๙๗ 

 
ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริประจําตําบล” 

โดยนายอําเภอสันปาตอง มอบใหแกกํานันทกุตําบล และ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูสนับสนุนการขับเคล่ือนศูนยเรียนรูฯ 

ศูนย เ รี ยนรู โ ครงการอัน เนื่ องมาจาก

เปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ   ในการเผยแพรพระ
เกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค รวมทั้งเปน
การสรางความภูมิใจ ความผูกพันระหวางสถาบันพระมหากษัตริย

ทําใหประชาชนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
วิธีคิด วิธีทรงงาน แนวทางการดําเนินงานตามโครงการชวยเหลือ
ราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อนําเปนแนวทางปฏิบัติ

ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เปนศูนยกลางขององคความรูและเครือขายในการ



 ๙๘ 

ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื้นที่ และเปนศูนยกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองคความรู
ของเกษตรกรและสมาชิกจากท่ีตางๆ ที่ผานการฝกอบรม 

๔. เปนตัวแบบใหแกศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ไดนําไปปรับใชในการขับเคลื่อนขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริอยางยั่งยืนในพื้นที่อ่ืนภายในอําเภอ 
 

 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงาน  
ปญหาที่ประสบเปนประจํา  คือ ความตอเนื่องของการ

ฝกอบรมในศูนยเรียนรูฯ ที่จําเปนจะตองมีการฝกอบรมที่กาวหนา 
การพัฒนาองคความรูและการติดตามผล ซึ่งหากมีการสนับสนุน
งบประมาณอยางตอเนื่องจากองคกรภาครัฐวิสาหกิจ อาทิ ธนาคาร
เกษตรและสหกรณ   และการสรางภูมิความรูใหกับเกษตรกรใน
ตําบล หมูบาน ใหรวมกันพัฒนาศูนยเรียนรูฯ ใหยั่งยืนตอไป 

 

เหตุผลในการถายทอดประสบการณสําคัญ 
 จากการตั้งศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประจําตําบล คือ การดําเนินกิจกรรม “ตามรอยพอหลวง ปวง
ประชาเปนสุข”  โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โครงการ  อันเนื่องมาจากพระราชดําริไปเปนแนวทางในการ
ดํารงชีวิตโดยขยายผลการเรียนรูของชุมชน จากรวมมือของผูนํา
ทองที่   ผูนําทองถิ่น และคณะกรรมการหมูบานสนองตอบจะ
ดําเนินการตามนโยบาย รวมทั้งการบูรณาการสวนราชการตางๆ 
และ จูงใจทุกภาคีใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน และมี
ความรับผิดชอบตองานที่ทํา และจะตองบริหารงานเปนทีมโดยให
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ทุกคนมีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมทํา จนสามารถทําใหเกิดศูนย
เรียนรูอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 ๑๐๐ 
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ประสบการณการทํางานของขาพเจาในฐานะนักปกครอง
(เมื่อครั้งดํารงตําแหนง นายอําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน 
นายอําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรแีละนายอําเภออูทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี) 
     โดย นายสมชาย เลิศพงศภากรณ

   ผูวาราชการจังหวัดอุทัย

ภ า พ ส ลั ว ข อ ง 
“จิ ตวิญญาณแห งนั ก
ปกครอง”  แม จ ะ
สิ่งของที่จับตองได แตเรา
ก็สัมผัสรับรูไดวาสิ่
อยูจริงและอยูคูสังคมไทย
มาช านาน  สิ่

สังเกตไดจากการถายทอดเจตนารมณ เปนคุณลักษณะนักปกครอง 
อํานาจหนาที่ในการดูแล และปกปองราษฎรในพื้นที่ตางพระเนตร
พระกรรณ ผานพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๗ คัมภีรชองนักปกครอง จิตวิญญาณแหงนัก
ปกครองสอดแทรกระหวางบรรทัดทุกมาตรา หนึ่งรอยกวาปมาแลว
ที่ไดจารึกไวในแผนดิน จากชีวิตของนักปกครอง รุนตอรุน ถูก
ถายทอดเปน กฎหมายสําคัญในการบริหารราชการแผนดิ
เนื่องมาจากอุดมการณ ความรักประชาขน ถายทอดเปนลักษณะ 
ความคิด ความตั้งใจ และประสบการณการทํางาน ของบรรพซนนัก
ปกครอง ขาพเจาขอสดุดีวีรชนนักปกครอง ทั้งหยาดเหงื่อ 

๑๐๑ 

ประสบการณการทํางานของขาพเจาในฐานะนักปกครอง 
อนาหมื่น จังหวัดนาน 

ออูทอง 

โดย นายสมชาย เลิศพงศภากรณ 
อุทัยธานี 

 
ภ า พ ส ลั ว ข อ ง 

จิ ตวิญญาณแห งนั ก
แม จ ะมิ ใ ช

งของที่จับตองได แตเรา
ก็สัมผัสรับรูไดวาสิ่งนั้นมี
อยูจริงและอยูคูสังคมไทย

นาน  สิ่ งนั้ น อาจ
ายทอดเจตนารมณ เปนคุณลักษณะนักปกครอง 

องราษฎรในพื้นที่ตางพระเนตร
พระกรรณ ผานพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ พระ

คัมภีรชองนักปกครอง จิตวิญญาณแหงนัก
หนึ่งรอยกวาปมาแลว

ในแผนดิน จากชีวิตของนักปกครอง รุนตอรุน ถูก
ายทอดเปน กฎหมายสําคัญในการบริหารราชการแผนดิน ก็

ทอดเปนลักษณะ 
ความคิด ความตั้งใจ และประสบการณการทํางาน ของบรรพซนนัก

ยาดเหงื่อ น้ําตา 



 ๑๐๒ 

ชีวิต เลือดเนื้อ และจิตวิญญาณแหงนักปกครองชองทานเหลานั้น 
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อันเปนแบบอยางของความมานะ บากบั่น

พ า ก เ พี ย ร  ค ว า ม
เสี ย ส ละ  และคว าม
รับผิดชอบ ซึ่งขาพเจา
ยึดถือเปนแบบอยางใน 
การดําเนินชี วิต และ
แ น ว ก า ร ทํ า ง า น 
นับตั้งแตเริ่มรับราชการ
ใ น ฝ า ย ป ก ค ร อ ง ใ น

ตําแหนงปลัดอําเภอศรีมหาโพธ จังหวัด ปราจีนบุรี จนมาถึงวันนี้ 
เปนปสุดทายที่จะครบวาระเกษียณอายุราชการในตําแหนงผูวา
ราชการจังหวัดอุทัยธานี 

ขาพเจาเห็นวา นักปกครองที่ดี ควรเปนแบบอยางที่ดีแก
ราษฎร และสวนราชการตาง ๆ ในพ้ืนที่ นายอําเภอควรเปน
แบบอยางที่ดีของขาราชการ ลูกจาง หัวหนาสวนราชการ ผูบริหาร
ทองถิ่นในพ้ืนที่ กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ทั้งการครองตน ครองคน 
และครองงาน เชน ไมดืมสุราเปนอาจิณ รักครอบครัว ไมมีปญหา
หนี้สินลนพันตัว เรียบงาย ประหยัด มีอัธยาศัยไมตรีดีตอนรับแขก 
กํานัน ผูใหญบาน ตลอดจนราษฎรมีกิจธุระพบหาไดทุกเมื่อ ไมปด
ประดูหองทํางาน ไมเที่ยวเตรกลางคบื ทํางานขยันอยางตอเนื่อง สั่ง
สมประสบการณการทํางาน ใสใจในรายละเอียด อดทน และรอคอย
ความสําเร็จยอมมีมาไมวันใดก็วันหนึ่ง 

 
๑. หลักการปฏิบัติตน ปฏิบัติราชการจนเปนทีย่อมรับ 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๑๐๓ 

นับจากการเขารับราชการ ขาพเจาไดตั้งปณิธานกับตนเอง
อยูเสมอวา จะมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติ หนาที่ที่รับผิดชอบ ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ทํางานราชการดวยความละเอียดรอบคอบ อยางมีสติ 
เ พื่ อ ชื่ อ เ สี ย ง ที่ ดี แ ก ค ร อ บ ค รั ว  แ ล ะ ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง 
กระทรวงมหาดไทย แมวาวิกฤตศรัทธาของประขาซนตอกรมการ
ปกครองจะกอตัวมากขึ้นและตอเนื่อง ขาพเจาก็ไมยอทอในการ
ทํางาน และยึดมั่นวาจะขอเปนขาราชการอาชีพ เปนแบบอยางที่ดี 
ไมใชอาชีพขาราชการตามแนวปาฐกถาพิเศษของ ฯพณฯ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี กลาวไวเมื่อ วันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๔๔ ณ วิทยาลัยการปกครอง ตอนหนึ่งคือตั้งใจมุงมั่น
ทํางานดวยความชื่อสัตยสุจริต เสียสละ อุทิศตน อุทิศเวลา อุทิศ
เรื่องสวนตัวใหแกหนวยงานอยางเต็มที่ เห็นความสําคัญ และ
ภาคภูมิ ในเกียรติ  ศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ เคารพ
ผูบังคับบัญชาอยางจริงใจ และประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดีแก
ผูใตบังคับบัญชาเสมอมา 

ในป ๒๕๓๘ ขาพเจาใชความพยายามสอบคัดเลือกเขา
ศึกษาหลักสูตรนายอําเภอจนประสบความสําเร็จ โดยเชื่อมั่นวา
กรมการปกครองมีระบบคุณธรรมที่ดีในการสอบคัดเลือกเขาศึกษา
หลักสูตรนายอําเภอ และขาพเจาไดรับความรูประสบการณจากการ
อบรมสั่ งสอนจากคณาจารยของวิทยาลัยการปกครอง อยาง
มากมาย ตลอดจนไดกลาวคําปฏิญาณของนักปกครองทุกเชาตลอด
ระยะเวลา ๗ เดือน ขณะเขารับการศึกษาอบรมในโรงเรียน
นายอําเภอ วา 

ขอที่  ๑ ขาพเจาจะรักษาไวซึ่ งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีองคพระมหากษัตริยเปนประมุข 



 ๑๐๔ 

ขอที่ ๒ ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 
ยุติธรรม และเสียสละเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ความเจริญ
ของประเทศซาต ิ

ขอที่ ๓ ขาพเจาจะยึดมั่นในศีลธรรมและคุณธรรมของนัก
ปกครอง 

ขาพเจาจึงมีจิตสํานึกในหนาที่วา เมื่อกลาวคําปฏิญาณ
อยางไรไวแลวจะตองมีสัจจะตอตัวเองที่ตองประพฤติปฏิบัติตน
เปนขาราชการที่ดีของกรมการปกครองใหได แมวาขาพเจาจะเหลือ
ระยะเวลารับราชการอีกไมถึง ๑๒ ป (นับแตป ๒๕๓๘) แตก็มีความ
ภาคภูมีใจในตําแหนงที่ไดรับ ตลอดจนคํานึงถึงอยูตลอดเวลาวาจะ
ปฏิบัติหนาที่ ใหดีที่สุด เพื่อประโยชนสุขแกประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบอยางเต็มกําลังความสามารถจนถึงป ๒๕๔๔ กรมการ
ปกครองไดมีคําสั่งใหขาพเจาเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง รุนที่  ๔๑ ตั้ งแตวันที่   ๒๐ สิงหาคม - ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และทุกเขาเชนกันที่ไดกลาวคําปฏิญาณของนัก
ปกครองเชนเคย เหมือนเม่ือครั้งเขาศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ
เมื่อป ๒๕๓๘ อีก เหมือนกับเปนการตอกย้ําปณิธานแกตัวเองวาตอง
ยึ ด มั่ น คํ า ป ฏิ ญ า ณ
ดังกลาวตอไปจนกวา
จ ะ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ
ราชการเพื่อประโยชน
แ ก ค ร อ บ ค รั ว 
ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ
ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง 
กระทรวงมหาดไทย แมวาความเติบโตกาวหนาในชีวิตราชการของ
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ขาพเจาในสังกัดกรมการปกครองเปนไปอยางเรื่อยๆ ไมมีเสนทาง
โลดโผนรวดเร็วก็ตาม ขาพเจาก็ยังมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่น
ศรัทธาในระบบความกาวหนาของวิถีชีวิตราชการของกรมการ
ปกครอง ตลอดจนเชื่อวาหากทําดีอยูเสมอเชื่อวาจะไดดีสักวันหนึ่ง
ในชีวิตราชการแนนอน 
๒. การสะสมกลยุทธการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชาที่ผานมาในอดีต 

ขาพเจาไดรับประสบการณในการทํางานของผูบังคับบัญชา
ที่ผานมาหลายทาน และแตละทานไดแนะนําความรูการปฏิบัติ
ราชการ ตลอดจนเปนขอสังเกตการทํางานแกขาพเจาไดเปนอยางดี 
อาทิเชน 

๒.๑ ร.ต.ต.ธนะพงษ จักกะพาก อดีตผูวาราชการจังหวัด
นาน และอดีตนายอําเภอเมืองปราจีนบุรี ป พ.ศ. ๒๕๒๔ คือกล
ยุทธการทํางานเชิงรุกเขาถึงประชาชนโดยการนําการพัฒนา
หมูบานตัวอยาง เปนกลวิธี เพื่อดึงประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาหมูบาน เปนศูนยรวมภารกิจของทุกกระทรวง ทบวง 
กรม ลงไปในหมูบาน เชน ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ทําปุยหมักเอง 
สรางบานสวยงามนาอยูนาอาศัย ปลูกดอกไมริมรั้ว มีที่ทิ้งขยะ
ประจําทุกหลังคาเรือน ตลอดจนการทํางานตองคํานึงถึงคุณธรรม
ของนักปกครอง และตองมีท้ังศาสตรและศีลควบคูกันดวย 

๒.๒ นายเสริมศักดิ์ พงษพานชิ อดีตรัฐมนตรีชวยวาการ 
กระทรวงมหาดไทย อดีตผูวาราชการจังหวัดขอนแกน และอดีตผูอํา
นายการสํานักสอบสวนและนิติการ ในป พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยเนนการ
ทํางานที่รวดเร็ว ฉับไว ตามหลัก “๓ ร” ของ นายวิญู อังคณา
รักษ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง ที่ขาพเจาจดจําไวอยูเสมอ คือ 

“ตองรอบรูการงานสารพัด ตองรวดเร็วเรงรัดงานทั้งหลาย 



 ๑๐๖ 

ตองริเริ่มหลายแบบใหแยบคาย ทุมใจการสุดชีวิตพิชิตงาน” 
๒.๓ นายสมชาย ชุมรัตน อดีตปลัดกระทรวงแรงงานอดีต

ผูวาราชการจังหวัดสระแกว และอดีตนายอําเภอวัฒนานคร เมื่อป
พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยเนนหนักในการมอบอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการทํางานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเต็มที่ การทํางานเชิงรุก
โดยเฉพาะการเขาถึงประชาชน เชน โครงการพบปะยามค่ํา ทุกวัน
อังคารและวันพฤหัสบดี โดยพบผูนําในพื้นที่ คณะกรรมการหมูบาน
และประชาชน เสร็จแลวจะนอนพักคางแรม ณ พื้นที่ โดยไมเลือกที่
พักไมวาจะเปนศาลาวัด บานผูใหญบานหรือบานกํานัน ตลอดจนใช
เทคนิคการประสานงานนอกแบบพิธีการกับหนวยราชการในพ้ืนที่ 

๒.๔นายวีระ รอดเรอืง อดีตผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ -๒๕๔๒ ไดแนะนํากลยุทธในการทํางานใหรูจัก
คําวา “ให” และ“เสียสละ”มีคุณธรรมชวยเหลือตอผูใตบังคับบัญชา
อยางตอเนื่อง ตลอดจนใหคํานึงวา ทํางานราชการไมใหเกิดความ
เดือดรอนแกประชาชน และคํานึงถึงเกียรติศักดิ์ศรีที่ไดรับ เชน 
เครื่องราชอิสริยาภรณทุกชั้นที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว จึงทําใหขาพเจาตองตระหนักและสํานึกในหนาที่ถึง
การเปนขาราชการที่ดีจะตองรับใชประชาชน และตองปฏิบัติงานใน
หนาที่รับผิดขอบตางพระเนตรพระกรรณใหดีที่สุดสมเกียรติทีไ่ดรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณในแตละระดับชั้น 

๒ .๕นายวงศศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย  อดีตอธิบดีกรมการ
ปกครอง อดีตผูวาราชการจังหวัดราชบุรี ไดใหหลักในการปฏิบัติงาน
วา “ผูปฏิบัติงานตองมีอนุสรณแหงความดีไวใหประชาชนเกิด
ความรัก และประทับใจ และเปนประโยชนตอสังคม โดย
ตั้งเปาหมายกิจกรรมไวที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน เพราะเวลามีนอย 
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การเดินทางในชีวิตราชการอีกยาว จึงขอใหมีความขยันอดทน
และพยายามใหถึงที่สุด ” 
 
๓. วิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน และการบริหารการพัฒนาอําเภอ 

ภายใตกระแสความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ และปญหา
จริยธรรมของกลุมบุคคลในภาคสวนตาง ๆ ปญหายาเสพติด ความ
สงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความโปรงใสใส
ใจในการบริหารงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนความตองการรู
ขอมูลขาวสารของทางราชการ เพื่อตรวจสอบการทํางาน ซึ่งกระแส
เหลานี้ทาทายประสิทธิภาพการบริหารราชการ โดยเฉพาะราชการ
สวนภูมิภาคและทองถิ่น 

การปรับปรุงวิสัยทัศน กระบวนการทํางานในเชิงรุกการ
ปลูกฝงจิตสํานึกใหขาราชการในสังกัดกรมการปกครองทุกระดับ 
การปรับบทบาท วิธีคิด วิธีทํางาน อยางมีคานิยม คุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และมีความรับผิดขอบงานในหนาที ่
ตลอดจนมีความใสใจในการทํางาน เพื่อประโยชนสวนรวมกับการ
เสริมสรางใหชุมชนเขมแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) อันจะสงผลใหประชาชนไดรับการบริการที่ดี
มีคุณภาพเพิ่มขึ้นจากขาราชการในสังกัดกรมการปกครอง ซึ่งเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนใหกรมการปกครอง เปนองคกรหลักใน
การใหบริการประชาชน และแกไขปญหาความเดือดรอนในดานตาง 
ๆ ของประชาชน เพื่อสรางศรัทธาและเปนที่พึ่งแกประชาชนไดทุก
สภาวการณ และยั่งยืนตลอดไป 



 ๑๐๘ 

 
๔. ความคาดหวังและเปาหมายในการปฏิบัติงาน 

การเขาสูสังคมพื้นฐานความรู (Knowledge based society) 
ทําใหมีการเชื่อมโยงตอปญหาภาครัฐ ซึ่งเปนความทาทายตอการ
ทํางานของขาราชการฝายปกครองทุกระดับ ที่ตองถูกตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานจากประชาชนและสื่อมวลชนอยูตลอดเวลาความมุงหวัง
ในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผลสําเร็จและเปนประโยชนตอกรมการ
ปกครอง มีดังนี ้

๔.๑ ความคาดหวัง ตองเปนที่พึ่งของประชาชนใ
เรื่องตามบทบาท อํานาจหนาที่ และภารกิจ เพื่อสรางศรัทธาความ
เชื่อมั่นที่จะอํานวยความยุติธรรม ความสุขสวัสดีแกประช
เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําความรู ประสบการณในการทํางาน และ
เปนตัวอยางที่ดีในการบริหารราชการบานเมืองแกขาราชการใน 
พื้นท่ี 

๔.๒ เปาหมาย
ในการปฏิบัติงาน ตอง
ส ร า ง จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ตอบสนองความตองการ
ของ ประชาชนอยางใส
ใจ และมีวิถีการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนอํานวยการใหมี
ความสงบ เรียบรอย และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ตองมีจิตสํานึกรวมกันที่จะอํานวยประโยชนตอทางราชการ และ
สงเสริมพัฒนาความรูแกทุกฝายใหเปนทีมที่มีประสิทธิภาพตอการ
ใหบริการประชาขน 

(Knowledge based society) 
ภาครัฐ ซึ่งเปนความทาทายตอการ

องถูกตรวจสอบการ
อมวลชนอยูตลอดเวลาความมุงหวัง

ในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผลสําเร็จและเปนประโยชนตอกรมการ

องประชาชนในแตละ
เพื่อสรางศรัทธาความ

ชาชน ตอง
ษาใหคําแนะนําความรู ประสบการณในการทํางาน และ

เปนตัวอยางที่ดีในการบริหารราชการบานเมืองแกขาราชการใน 

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนอํานวยการใหมี
ความสงบ เรียบรอย และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ตองมีจิตสํานึกรวมกันที่จะอํานวยประโยชนตอทางราชการ และ

ประสิทธิภาพตอการ
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5. กลยุทธการปฏิบัติงาน และการประสานงาน 

ความรูความสามารถในการตัดสินใจอยางรวดเร็ว และ
อยางมืออาชีพ ปฏิบัติไดจริง ไดแก เปนผูนําของคนที่มีความรู และ
มีการเรียนรู พัฒนาตนเองตลอดเวลา เปนผูสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานที่เนนความสุจริต เนนความสามารถและผลงาน ตลอดจน
เสริมสรางสภาพแวดลอม นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานอยาง
เหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนพัฒนาระบบฐานขอมูล เครือขาย
ขอมูลใหทุกสวนราชการ และประชาชน สามารถนําไปใชประโยชน 

 
๖. กลยุทธการพัฒนาองคกรในภาพรวม 

การพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ และมีความเปนเลิศ 
จําเปนตองอาศัยหลักการบริหาร จัดการองคกรโดยมุงผลสําเร็จของ
งาน และเปนประโยชนตอประชาชน โดยมกีลยุทธ เชน 

๖.๑ สรางวัฒนธรรมองคกรใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
โดยเนนใหบุคลากรในหนวยงานเรียนรูตลอดเวลา และสรางความ
พึงพอใจแกประชาชนในฐานะเปนผูรับบริการ พรอมทั้งมีความ
มุงมั่นและใสใจตอการบริหารคุณภาพโดยรวมหรือทั่วทั้งองคกร 
(TQM principles) คือ มีคุณภาพ รวดเร็ว ยืดหยุน ในการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน และลดคาใชจายจากความ
สูญเสียใหลดเหลือนอยที่สุด 

๖.๒ สนับสนุนการมอบอํานาจและการกระจายอํานาจใน
การตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการ ตลอดจนการกระจายทรัพยากรทางการ
บริหารราชการสวนภูมิภาค เปนไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน 
เพื่อใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาอยาง



 ๑๑๐ 

แทจริง 
๖.๓ นําระบบบริการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐0๒ 

หรือระบบกิจกรรม ๕สมาพัฒนาองคกรใหเปนองคกรหลักที่ทันสมัย 
รวดเร็วตอการใหบริการประชาชน โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ปรับใชใหกวางขวางในทุกระดับขององคกร มีระบบสารสนเทศ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนและมีแผนแมบท 
แผนปฏิบัติการขององคกรใหเปนเครื่องมือในการบริหาร 

 
๗. ความประพฤตแิละการวางตัวในตําแหนง 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายของทางราชการ และสรางความพึง
พอใจแกประชาชนใหมีความรักความศรัทธาตอผูนําขององคกร
ระดับอําเภอ ตลอดจนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาใหงานของ
องคกรประสบความสําเร็จอยางมาก คือ ความประพฤติและการ
วางตัวในตําแหนง 

๗ .๑ มีทัศนะคติที่ ดีต อองคกร เพื่ อนร วมงาน และ
ประชาชน โดยระลึกวาตนเองมิใชนายประชาชน เราเปนเพื่อน เปน
พี่ เปนนอง เปนญาติ ที่รวมมือกันอยางจริงจัง และเหนียวแนนใน
การพัฒนาชนบท 

๗.๒ ประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริต และเปน
ตัวอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา ทั้งในหนาที่การงานและชีวิตสวนตัว 
โดยยึดหลักทศพิธราชธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน : แบบพอมีพอกินหมายความวาอุมชู
ตัวเองได  ใหมีพอเพียงกับตนเอง ตามพระราชดํารัสในองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ) และมีคุณธรรมนักปกครอง 

๗.๓ มีความสํานึกในหนาที่ ในฐานะเปนผู ใหบริการ
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ประชาชนอยางมืออาชีพ มีเกียรติและความภาคภูมิใจแกครอบครัว
และหนวยงาน ตลอดจนทุมเทการงานดวยความรัก มุงมั่นใหการ
ทํางานประสบผลสําเร็จ และเกิดความสุขแกประชาชน 
๘. วิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงวิธีการทํางานใหทันสมัย รวดเร็ว และเสริมสราง
ทัศนคติคานิยมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีมาตรฐานทาง
ศีลธรรม คือความซื่อสัตยสุจริต และความละอายตอความผิด โดย
ใหสอดคลองกับโครงสราง ภารกิจ อํานาจหนาที่บทบาท นโยบาย 
วิสัยทัศนของกรมการปกครอง เพื่อตอบสนองกับความตองการชอง
ประชาชน และนโยบายชองรัฐบาล ดังนี้ 

๘.๑ การใหบริการ และการแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในเชิงรุกดวยความสะดวก ทันสมัย รวดเร็ว เปนธรรม 
และมีเอกภาพ เพื่อใหกรมการปกครองเปนสถาบันหลักการบริหาร
จัดการการปกครองที่ดีในราชการสวนภูมิภาค และราชการสวน
ทองถิ่น 

๘.๒ สงเสริมสนับสนุนใหระบบงานราชการสวนภูมิภาค
และราชการสวนทองถิ่น มีการเปดเผยขั้นตอนการบริหารงานที่
ชัดเจนและตรวจสอบได พรอมกับเสริมสรางกลไกของสังคม 
ประชาคม องคกร ประชาชน ภาคธุรกิจ องคกรพัฒนาเอกชนใหเขา
มามสีวนรวมใหขอเสนอแนะและรวมตัดสินใจในการบวนการพัฒนา 

๘.๓ เสริมสรางกลไกการบริหารการอํานวยความยุติธรรม
และเปนที่พึ่งแกประชาชนดวยการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมรัฐ 
หรือมีหลักธรรมาภิบาล 

 
 



 ๑๑๒ 

๙. ยุทธศาสตรเพื่อเอาชนะใจประชาชน 
จากปณิธานของขาพเจ าที่จะรักษาสัจจะตอตัว เอง 

ครอบครัว และหนวยงาน ความมุงมั่นความเอาใจใสรับผิดชอบตอ
งานในหนาที่ราชการ ผสมผสานกับประสบการณการทํางานที่ไดรับ
จากผูบังคับบัญชาที่ผานมาในอดีต ไดนํามาปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ตําแหนงนายอําเภอครั้ง
แรก ณ อํา เภอนาหมื่น 
จังหวัดนาน เมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โดยมี
ยุทธศาสตรเพื่อเอาชนะใจ
ประชาชน ดังนี้ 

๙ .๑  โ ครงการ
พบปะยามค่ํา เปนโครงการแรกที่ดําเนินการเมื่อครั้งดํารงตําแหนง
นายอําเภอ โดยนายอําเภอเปนผูนําหัวหนาสวนราชการตาง ๆ 
ปลัดอําเภอ รวมกับคณะกรรมการหมูบาน สมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ออกหนวยบริการเคลื่อนที่ภาคค่ํา ทุกวัน
อังคารและวันพฤหัสบดี เพื่อใหบริการประชาชนในเชิงรุก และ
รับทราบปญหาในพื้นที่ ตลอดจนประชาสัมพันธขาวสารของทาง
ราชการใหประชาชนไดรับทราบ และใหเห็นวาอําเภอไมทอดทิ้ง
ประชาชน และเปนที่พ่ึงแกประชาชนไดทุกเรื่อง 

๙.๒ โครงการเขาวัดฟงธรรมทุกวันพระ เปนโครงการที่
ขาพเจาภาคภูมิใจ และมีสวนรวมทําบุญทุกครั้งทุกวันพระกับ
ชาวบาน โดยดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๓ และสํานึกวาทุกวัน
พระ นายอําเภอจะตองไปรวมทําบุญกับใชโอกาสตรวจสอบการ
ทํางานของเพื่อนขาราชการในพื้นที่ ตลอดจนการปฏิบัติงานของ
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กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ 
และรับรูปญหาความเดือดรอนของราษฎรอยางตอเนื่องทุกครั้ง 

๙.๓ โครงการนายอําเภอพบนักเรียนหนาเสาธง ตั้งแตป 
พ.ศ.๒๕๔๔ เปนโครงการที่ขาพเจา เห็นวานายอําเภอเปนตัวแทน
ของรัฐบาล และทุกกระทรวง ทบวง กรม และประชาชน จึงจําเปน
ที่จะตองไปเลาประสบการณการทํางาน การศึกษาเลาเรียนที่ผานมา 
และสรางจิตสํานึกที่ดีเพื่อปลูกฝงใหนักเรียนไดตระหนักถึงหนาที่ที่
รับผิดชอบ ไดประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีของสังคม ทั้งนี้ยังไดน้ําใจ
และความใสใจในการทํางานของคณะครูอาจารยในโรงเรียนเพื่อ
รับทราบปญหาการทํางานดานการศึกษาและประสานการทํางาน
รวมกับประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล ประชาคมอําเภอ เพื่อ
พัฒนาการศึกษาใหสูความเปนเลิศในอนาคต 

๙.๔ โครงการประชุมสภากาแฟทุกวันพุธ เพื่อใชเวทีการ
ประชุมนอกแบบ และเปนการประสานงานภายในใหกระชับ และ
เกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยถือวาขาราชการทุกสวน
ราชการเปนทีมขาราชการอําเภอเดียวกันไมมีสังกัด มีเปาหมาย
เดียวกันเพ่ือบําบัดทุกขบํารุงสุขแกประซาน 

นายอําเภอคือผูนําแหงความเปลี่ยนแปลง เปนตัวอยางที่ดี 
ตองมีวิสัยทัศน สามารถสรางสรรคกลยุทธในการทํางาน ประสาน
ความรวมมอืทุกภาคสวนเพื่อบรรลุภารกิจตามเปาหมายของจังหวัด
และอําเภอ อยางเปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ (Efficiency) เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด (Effectiveness) เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความสําเร็จในการบริหารงาน
ของนายอําเภอจะเกิดขึ้นไดการคัดสรรนายอําเภอตองไดผูมี
คุณสมบัติแหงความเปนผูนํา มีความพรอม และมีความเหมาะสมใน



 ๑๑๔ 

การปฏิบัติหนาที่ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม 
และจังหวัด ตองมีความตอเนื่อง จริงจัง มีระบบการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในดานงบประมาณ การมอบอํานาจ
ในการตัดสินใจ ที่สอดคลองกับบทบาทภารกิจหนาที่ของนายอําเภอ 
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ประสบการณเมื่อครั้งดํารงตําแหนง “นายอําเภอ
                                         โดย  นายสามารถ ลอยฟา
                                                ผูวาราชการจังหวดัจันทบุรี
 

         นักปกครองในตําแหน ง
นายอําเภอ มีบทบาทภารกิจหนาที่
ที่สําคัญในการ “บําบัดทุกข บํารุง
สุข” ใหกับราษฎรในพื้นที่  กระผม
ใน ฐ านะที่ เ ค ยดํ า ร ง ตํ า แหน ง
นายอําเภอมาเปนเวลา 

เคยไดรับรางวัลนายอําเภอดีเดน “แหวนเพชร” จํานวน 
ครั้งแรก ป 2542    เมื่อครั้งดํารงตําแหนงเปนนายอําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง  และครั้งที่สอง ป พ.ศ.2546 เมื่อครั้งดํารงตําแหน
เปนนายอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  จึงขอนําเสนอสวนหนึ่งของ
ประสบการณการแกไขปญหาในพื้นที่ที่สําคัญ อันอาจจะกอใหเกิด
ประโยชนใหกับนักปกครองรุนตอไป 

 Model  การแกไขปญหายาเสพติด 
 เปนที่ทราบกันดีวาปญหาสังคมที่สําคัญของประเทศ 
เปนปญหาที่ยืดเยื้อ ยาวนาน บอนทําลายเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของประเทศ คือ ปญหายาเสพติด  การแกไขปญหามี
หลากหลายวิธีคิด หลากหลายวิธีการทํางาน  เรียกไดวา 
สําเร็จ”  กระผมไดเกาะติดปญหาและใหความสําคัญกับการแกไข
ปญหายาเสพติดมาอยางยาวนาน ตั้ งแตครั้ งดํารงตําแหน ง
นายอําเภอ เคยรณรงครวมกันแกไขปญหารวมกับขาราชการ กํานัน 
ผูใหญบาน องคกรภาคเอกชน และราษฎรในพื้นที่ เปนที่พึงพอใจ

๑๑๕ 

นายอําเภอ” 
โดย  นายสามารถ ลอยฟา 

ผูวาราชการจังหวดัจันทบุรี 

นักปกครองในตําแหน ง
นายอําเภอ มีบทบาทภารกิจหนาที่

บําบัดทุกข บํารุง
ใหกับราษฎรในพื้นที่  กระผม

ใน ฐ านะที่ เ ค ยดํ า ร ง ตํ า แหน ง
นายอําเภอมาเปนเวลา 10 ปเศษ  

จํานวน 2 ครั้ง 
เมื่อครั้งดํารงตําแหนงเปนนายอําเภอเกาะคา 

เมื่อครั้งดํารงตําแหนง
เปนนายอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  จึงขอนําเสนอสวนหนึ่งของ
ประสบการณการแกไขปญหาในพื้นที่ที่สําคัญ อันอาจจะกอใหเกิด

เปนที่ทราบกันดีวาปญหาสังคมที่สําคัญของประเทศ 
เปนปญหาที่ยืดเยื้อ ยาวนาน บอนทําลายเศรษฐกิจ สังคม และ

การแกไขปญหามี
หลากหลายวิธีคิด หลากหลายวิธีการทํางาน  เรียกไดวา “ไมมีสูตร

คัญกับการแกไข
ปญหายาเสพติดมาอยางยาวนาน ตั้ งแตครั้ งดํารงตําแหน ง
นายอําเภอ เคยรณรงครวมกันแกไขปญหารวมกับขาราชการ กํานัน 
ผูใหญบาน องคกรภาคเอกชน และราษฎรในพื้นที่ เปนที่พึงพอใจ



 ๑๑๖ 

ของประชาชนในอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และอําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก     
 
การแกไขปญหายาเสพติด 
 ๑) “สรางชุมชนเขมแข็ง”  อําเภอจะตองเปนผูจุด
ประกาย ขายความคิด ติดอาวุธทางปญญา กับทุกสวนราชการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และประชาชนรวมดวยชวยกัน 
ใหตระหนักถึงปญหาและรวมมือกันอยางจริงจัง            
 2) “มังกรตางถิ่น  ไมสูงูดินถิ่นนี้”  ปญหาทุก
ปญหาไมมีใครรูดีเทาชาวบานในพื้นที่ โดยเฉพาะกํานัน ผูใหญบาน 
ดังนั้น การแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน จะประสบผลสําเร็จได
ตองทําใหทุกคนในหมูบานเขามามีสวนรวม 
 3) “จุดแตกหักอยูที่หมูบาน”  การแกไขปญหายา
เสพติดของอําเภอเนนการสรางหมูบาน ใหเขมแข็ง โดยดําเนินการคล
อบคลุมในทุกพื้นที่ กํานัน ผูใหญบาน ประธานชุมชน ผูนําทองถิ่น
ผูนําทองที่ ตองรูและเขาใจปญหา ที่สําคัญทุกคนตองมีขอมูลรายชื่อ
ผูคา ผูเสพ และกลุมเสี่ยง ในพื้นที่ของตนเอง  ตองเกาะติดปญหา
และติดตามอยางใกลชิดทุกเดือน         
 4) มาตรการการปราบปรามตองเด็ดขาด   ตํารวจ
เปนเจาภาพรับผิดชอบในมาตรการปราบปราม โดยดําเนินการอยาง
เด็ดขาดกับผูคา/ผูเสพ ในพื้นที่ และนายอําเภอ ปลัดอําเภอ กํานัน 
ผูใหญบาน  จะตองเอาจริงเอาจังกับมาตรการปราบปรามโดย
ทํางานแบบคูขนาน       
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 5) ม า ต ร ก า ร ก า ร บํ า บั ด รั ก ษ า ต อ ง เ ข ม ข น
สาธารณสุขอําเภอเปนเจาภาพรับผิดชอบในมาตรการบําบัดรักษา
และฟนฟู ดําเนินการอยางเขมขนในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
และนําเขาสูกระบวนการสมัครใจบําบัด โดยมีกองรอยอาสารักษา
ดินแดนดําเนินการอบรมผูเสพ กลุมเสี่ยง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อยางตอเนื่อง      
 6) มาตรการแจก“ใบเหลือง/ใบแดง”โดยใหอําเภอ
มีการกําหนดมาตรการทางการบริหาร 

-  กรณีที่ลู กของกํานัน ผู ใหญบ าน ผู ช วย
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตร
กํานัน ลูกของสมาชิกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีพฤติการณขายหรือเสพยาเสพติด 
ตองแจงใหนายอําเภอทราบเพื่อดําเนินการ

แกไข หากไมแจงใหทราบแลวถูกเจาหนาที่ตรวจพบและถูกจับกุม  
จะถือวาบกพรองในหนาที่จะใชมาตรการแจก “ใบแดง”
ลาออกหรือเสนอผูวาราชการจังหวัดใหสั่งใหพนจากตําแหนง 

- กรณีที่ถามีคนในหมูบานถูกจับ
ขอหาขายหรือเสพยาเสพติด โดยถูกจับใน
หมูบาน และกํานัน ผู ใหญบาน ไมทราบ
หรือไมเคยมีการแจงขอมูล  อําเภอจะมีการ
แจก “ใบเหลือง” เพื่อเปนการสงสัญญาณให
เห็นวาหมูบานของตนเองออนแอ และกระตุนเตือนใหหมูบาน
กําหนดมาตรการในการแกไขปญหาดวยพลังของชุมชนเอง

๑๑๗ 

ง เ ข ม ข น   
สาธารณสุขอําเภอเปนเจาภาพรับผิดชอบในมาตรการบําบัดรักษา
และฟนฟู ดําเนินการอยางเขมขนในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
และนําเขาสูกระบวนการสมัครใจบําบัด โดยมีกองรอยอาสารักษา
ดินแดนดําเนินการอบรมผูเสพ กลุมเสี่ยง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โดยใหอําเภอ

กรณีที่ลู กของกํานัน ผู ใหญบ าน ผู ช วย
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตร
กํานัน ลูกของสมาชิกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีพฤติการณขายหรือเสพยาเสพติด 
ตองแจงใหนายอําเภอทราบเพื่อดําเนินการ

แกไข หากไมแจงใหทราบแลวถูกเจาหนาที่ตรวจพบและถูกจับกุม  
” โดยขอให

ลาออกหรือเสนอผูวาราชการจังหวัดใหสั่งใหพนจากตําแหนง  

เห็นวาหมูบานของตนเองออนแอ และกระตุนเตือนใหหมูบาน
กําหนดมาตรการในการแกไขปญหาดวยพลังของชุมชนเอง 



 ๑๑๘ 

 7) “การแกไขปญหา ไมมีสูตรสําเร็จ”หมูบาน
ชุมชนตองคิดและหาวิธีการหยุดยั้งปญหายาเสพติดดวยพลังของหมูบาน/
ชุมชน เอง เชน  ออกกฎ-กติกา มีมาตรการเฝาระวัง รวมถึง การใช
กระบวนการชุมชนบําบัด 
 8) “คืนคนดีสูสังคม”  อําเภอจัดใหมีการประชาคม
หมูบาน โดยมีกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกสภา
เทศบาล สมาชิกสภา อบต. คณะกรรมการหมูบาน (กม.) หัวหนา
คุม/หมวด ชุดรักษาความปลอดภัยประจําหมูบาน (ชรบ.) อปพร. 
เปนแกนนํา  และมีชาวบานเขารวม  นําเสนอผูที่มีพฤติกรรมเปน
กลุมเสี่ยงหรือเคยมีพฤติกรรมขาย-เสพยาเสพติด เพื่อเขาสู
โครงการฯ เขารับฟงการบรรยายธรรมจากพระคุณเจา รับนโยบาย
และการแกไขปญหายาเสพติดจากนายอําเภอ ทีมวิทยากรอําเภอ 
ตํารวจ และสาธารณสุข นําเขาเยี่ยมภายในเรือนจํา เพื่อใหเกิด
ความสํานึก และเห็นสภาพภายในเรือนจําที่อยูอยางลําบากและขาด
อิสรภาพ              
 9) “ตอกตะปูปดฝาโลง”  จัดใหมีการประเมินผลการ
แกไขปญหายาเสพติดโดยการจัดทําประชาคม มีผูนําและราษฎรใน
หมูบาน/ชุมชน เขารวมและเปนผูประเมิน หากพบวา หมูบาน เปน
หมูบานเขมแข็ง สามารถเอาชนะปญหายาเสพติดแลว ใหรายงาน
อําเภอทราบตอไป  
  -  อํา เภอมอบแผนปาย “หมูบานเขมแข็ง 
เอาชนะปญหายาเสพติด” โดยมีภาพถายของนายอําเภอกับกํานัน
ผูใหญบาน บนแผนปาย เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ ใครทําดียกใหเดน
เปนตัวอยางและแขงขันกันทําความดี         
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 Modle  ศูนยดํารงธรรม 
        เราตองยอมรับวา ในยุคโลกไรพรมแดน นั้น “
ไมมีในโลก”ประชาชนตองการการทํางาน ที่โปรงใส ตรวจสอบได
ปญหาทุกเรื่องตองตอบคําถามชาวบานได เราตองยอมรับวาในยุค
ปจจุบันไมสามารถปดกั้นและหามประชาชนรองเรียนเรื่องตางๆ ได
เพราะชองทางการรองเรียนมีมากมายทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 
หากเราทํางานเอาแตตั้งรับ รอใหเกิดปญหามีเรื่องรองเรียนกอนแลว
คอยแกไข โดยเฉพาะมี
เรื่องรองเรียนไปสวนกลาง
มากเทาใด เปนตัวชี้วัดให
เห็นว าข าราชการขาด
ประสิทธิภาพทํางานใส
เกียรวาง ไมสนใจความ
ทุกขยากของประชาชน
เรามาทํางานเชิงรุกไม
ดีกวาหรือ กันไวดีกวาแก 
ตองทําใหอําเภอเปนที่พึ่ง เปนที่ยอมรับของประชาชนใหได
 เปนที่ทราบดีวา ชองทางการรองเรียน ชองทางการ
รองขอความธรรม และชองทางการแจงขอมูล เบาะแสมีมากมาย 
อําเภอจะตองทํางานในเชิงรุก เมื่อรับเรื่องแลวจะดําเนินการโดย
รวดเร็ว ทันใจ โดยไมคํานึงวาจดหมายหรือเรื่องรองเรียนดังกลาวจะ
ลงชื่อจริงหรือไม เพื่อสรางความเชื่อมั่นและลดความวิตกกังวลกับ
ประชาชน โดยใชหลักและวิธีการทํางาน “รวดเร็ว ทันใจ เรียกงาย 
ใชคลอง ไมตอรอง ไมมีผลประโยชน” 

๑๑๙ 

“ความลับ
โปรงใส ตรวจสอบได 

เราตองยอมรับวาในยุค
ปจจุบันไมสามารถปดกั้นและหามประชาชนรองเรียนเรื่องตางๆ ได
เพราะชองทางการรองเรียนมีมากมายทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 
หากเราทํางานเอาแตตั้งรับ รอใหเกิดปญหามีเรื่องรองเรียนกอนแลว

ตองทําใหอําเภอเปนที่พึ่ง เปนที่ยอมรับของประชาชนใหได  
เปนที่ทราบดีวา ชองทางการรองเรียน ชองทางการ

เบาะแสมีมากมาย 
อําเภอจะตองทํางานในเชิงรุก เมื่อรับเรื่องแลวจะดําเนินการโดย
รวดเร็ว ทันใจ โดยไมคํานึงวาจดหมายหรือเรื่องรองเรียนดังกลาวจะ
ลงชื่อจริงหรือไม เพื่อสรางความเชื่อมั่นและลดความวิตกกังวลกับ

รวดเร็ว ทันใจ เรียกงาย 



 ๑๒๐ 

 ชุดปฏิบัติการทําทันที (ททท.) 
 เรื่องบางเรื่องที่ผูรองแจงขอมูล เบาะแส ซึ่งมีความ
ตองการใหแกไขปญหาโดยฉับพลันทันที เชน ปญหาแกงวัยรุน มั่ว
สุ ม เ สพยา เ สพติ ด กา ร เ ล นก า รพนั น  ก า รลั ก ลอบทํ า ล า ย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อําเภอไดจัดใหมีชุด ททท. หรือ 
ชุดทําทันที เพื่อเขาไปแกไขปญหาอยางรวดเร็ว เพื่อสรางความพึง
พอใจใหกับประชาชน หรือใชวิธีการประสานทางโทรศัพท ให
หนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปแกไขปญหาโดยทันทีการปฏิบัติการของ
ชุด ททท. นอกจากจะเปนการดําเนินการแกไขปญหาโดยรวดเร็ว 
ฉับพลัน ทันที แลว  ยังบังเกิดผลทางจิตวิทยาใหประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่น ศรัทธา ตอการดําเนินการแกไขปญหาของอําเภอ ใน
การมุงมั่นที่จะแกไขขจัดปญหาความเดือดรอน การไมไดรับความ
เปนธรรม ของประชาชนไดเปนอยางดี แมวาบางปญหาอาจตองใช
เวลาในการแกไข แตหากอําเภอมีการปฏิบัติการแบบฉับพลัน ทันที  
จะเปนที่ยอมรับจากประชาชนวาปญหาความเดือดรอน การไมไดรับ
ความเปนธรรม จะไดรับการแกไขอยางแนนอน   
 

 การใหการบริการประชาชน 
  การใหการบริการประชาชนเปนภารกิจหนาที่สําคัญ
ประการหนึ่งของนายอําเภอ นายอําเภอจะตองกระตุนปลุกเราให
ขาราชการทุกระดับปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (อยาศักดินา เจาขุนมูล
นาย) และใสใจการใหบริการประชาชน การใหบริการตอง ไม
วางทา หนาไมงอ รอไมนาน บริการดี วจีไพเราะ และหากพบ
เจาหนาที่บริการแบบ วางทา หนางอ รอนาน งานชา ดาซ้ํา  ให
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๑๒๑ 

แจงนายอําเภอทันที ซึ่งการสรางกระแสการปฏิบัติงานดังกลาว จะ
ทําใหนายอําเภอเปนที่รักและเปนขวัญใจของชาวบานอยางแนนอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๑๒๒ 

หลักคดิในการปฏิบัติงาน 
                                     โดย  นายฐานุพงศ เจริญสุรภิรมย 
                                            รองผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
 

หลักคิดในการปฏิบัติงาน
 การเปนนายอําเภอ
นั้นไมยาก หากขาราชการ
คนใดจบหลักสูตรโรงเรียน
นายอําเภอมาแลวและยังไม
เกษียณอายุราชการ 
นั้นก็ตองไดรับคําสั่ ง เลื่อน

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายอําเภออยางแนนอน    แตการเปน
นายอําเภอที่ดีนั้นยากยิ่งกวา ฉะนั้นความประพฤติและการวางตน
ในการปฏิบัติหนาที่ ให เปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน ผู ใตบังคับบัญชา ขาราชการ และเอกชน ตลอด
ประชาชนทั่วไปนั้น ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง นายอําเภอที่ดีนั้น
จึงจําเปนตองยึดหลักการ ดังนี้ 

1. การครองตน ดวยการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในระเบียบวินัย และ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม หรือยึดหลักการงายๆ “
คุณธรรม ใชชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข”เปนบุคคลตัวอยาง
ที่ดีแกทุก ๆ คน 

2.การครองคน โดยมีทัศนคติที่ดีตอผูบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน ผูใตบังคับบัญชา มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทุกๆคน 

โดย  นายฐานุพงศ เจริญสุรภิรมย  
รองผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย 

หลักคิดในการปฏิบัติงาน 
การเปนนายอําเภอ

นั้นไมยาก หากขาราชการ
คนใดจบหลักสูตรโรงเรียน
นายอําเภอมาแลวและยังไม
เกษียณอายุราชการ บุคคล
นั้นก็ตองไดรับคําสั่ ง เลื่อน

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายอําเภออยางแนนอน    แตการเปน
นายอําเภอที่ดีนั้นยากยิ่งกวา ฉะนั้นความประพฤติและการวางตน
ในการปฏิบัติหนาที่ ให เปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน ผู ใตบังคับบัญชา ขาราชการ และเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปนั้น ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง นายอําเภอที่ดีนั้น

การครองตน ดวยการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในระเบียบวินัย และ

“ความรูคู
เปนบุคคลตัวอยาง

การครองคน โดยมีทัศนคติที่ดีตอผูบังคับบัญชา เพื่อน
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3.การครองงาน ดวยการปฏิบัติหนาที่ ราชการแบบ
ขาราชการมืออาชีพ (ไมใชอาชีพราชการ)  นําเทคนิคการบริหาร
จัดการที่ทันสมัยเหมาะสมกับพื้นที่มาปฏิบัติ  ใช เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม   มาบริหารงาน ตองรอบรูบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง ไมใชเปนบุคคลประเภท “รูทุกเรื่องยกเวนงานในหนาที่ อยู
ทุกท่ียกเวนที่ทํางาน” 

จากประสบการณในการทํางานเปนนายอําเภอ 
ประมาณ 12 ปเศษ และเปนปลัดจังหวัดนครสวรรค อีก 
มีกิจกรรมโครงการตางๆที่ประสบผลสําเร็จและนาภาคภูมิใจ
มากมาย แตจะยกตัวอยางเพียง 1 โครงการดีเดน ไดแก เคานเตอร
บริการอําเภอ...ยิ้ม ในศูนยบริการรวมจังหวัดนครสวรรค ในสมัยที่
ดํ ารงตําแหนงนายอําเภอเมืองนครสวรรคและปลัดจั งหวัด
นครสวรรค ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเคานเตอรบริการ
อําเภอ....ยิ้ม ของกรมการปกครอง ประจําป 2557 

 

ประวัติความเปนมา
อําเภอเมืองนครสวรรครวมกับ
ที่ ทํ า ก า ร ป ก คร อ ง จั ง ห วั ด
นครสวรรค จัดตั้งเคา
บ ริ ก า ร อํ า เ ภ อ . . .
ศู น ย บ ริ ก า ร ร ว ม จั ง ห วั ด

นครสวรรค ตั้งแต 30 สิงหาคม 25๔9 ณ หางสรรพสินคาบิ๊กซี
นครสวรรค โดยเปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 09.00 
น. ซึ่งไดมีการปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ มาโดยตลอด 
ปจจุบันมีหนวยงานตางๆ ดังนี้  ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง

๑๒๓ 

การครองงาน ดวยการปฏิบัติหนาที่ ราชการแบบ
นําเทคนิคการบริหาร

จัดการที่ทันสมัยเหมาะสมกับพื้นที่มาปฏิบัติ  ใช เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม   มาบริหารงาน ตองรอบรูบทบาทหนาที่ของ

รูทุกเรื่องยกเวนงานในหนาที่ อยู

จากประสบการณในการทํางานเปนนายอําเภอ 7 อําเภอ 
ปเศษ และเปนปลัดจังหวัดนครสวรรค อีก 2 ปครึ่ง 

มีกิจกรรมโครงการตางๆที่ประสบผลสําเร็จและนาภาคภูมิใจ
โครงการดีเดน ไดแก เคานเตอร

ดนครสวรรค ในสมัยที่
ดํ ารงตําแหนงนายอําเภอเมืองนครสวรรคและปลัดจั งหวัด
นครสวรรค ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเคานเตอรบริการ

ประวัติความเปนมา 
อําเภอเมืองนครสวรรครวมกับ
ที่ ทํ า ก า ร ป ก คร อ ง จั ง ห วั ด
นครสวรรค จัดตั้งเคานเตอร

. . . ยิ้ ม  ใ น
ศู น ย บ ริ ก า ร ร ว ม จั ง ห วั ด

ณ หางสรรพสินคาบิ๊กซี
00 –  18.00 

ซึ่งไดมีการปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ มาโดยตลอด 
การปกครองอําเภอเมือง
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นครสวรรค เทศบาลนครนครสวรรค องคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สํานักงานแรงงาน
จังหวัด สํานักงานขนสงจังหวัด ศูนยบริการลูกคาทีโอที เพื่อให
ประชาชนไดรับบริการ  ณ จุดเดียวทั้งงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ งาน
บริการขอมูลขาวสาร และงานบริการรับเรื่อง –  สงตอ โดยเนน
ประชาชนเปนศูนยกลางและความพึงพอใจของประชาชนเปนหลัก
ในการแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ 

การบริหารงาน      
        อํ า เ ภ อ ไ ด เ ส น อ ใ ห
จังหวัดนครสวรรคออกคําสั่ง
แตงตั้ง  
        1. คณะที่ปรึกษา มีผูวา
ราชการจังหวัดเปนประธานที่
ปรึกษา  
        2 .  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารและพัฒนาศูนยบริการ

รวม มีปลัดจังหวัดเปนประธาน   
        3. คณะทํางานปฏิบัติการและพัฒนาศูนยบริการรวม มี
นายอําเภอเมืองนครสวรรคเปนประธาน โดยไดดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐานที่กรมการปกครองกําหนด 
 
1. ดานการบริหารจัดการ 

1.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาฯ และ
คณะทํางานเพื่อรับฟงปญหาอุปสรรค หาทางแกไขอยางนอยปละ 
– 3 ครั้ง 

นครสวรรค เทศบาลนครนครสวรรค องคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สํานักงานแรงงาน
จังหวัด สํานักงานขนสงจังหวัด ศูนยบริการลูกคาทีโอที เพื่อให
ประชาชนไดรับบริการ  ณ จุดเดียวทั้งงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ งาน

สงตอ โดยเนน
ประชาชนเปนศูนยกลางและความพึงพอใจของประชาชนเปนหลัก

 
อํ า เ ภ อ ไ ด เ ส น อ ใ ห

จังหวัดนครสวรรคออกคําสั่ง

คณะที่ปรึกษา มีผูวา
นประธานที่

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารและพัฒนาศูนยบริการ

คณะทํางานปฏิบัติการและพัฒนาศูนยบริการรวม มี
นายอําเภอเมืองนครสวรรคเปนประธาน โดยไดดําเนินงานตาม

ณะกรรมการบริหารและพัฒนาฯ และ
คณะทํางานเพื่อรับฟงปญหาอุปสรรค หาทางแกไขอยางนอยปละ 2 
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 1.2 ผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอําเภอเมือง
นครสวรรค ไดใหความสําคัญโดยสนับสนุนทรัพยากรดําเนินงาน 
ดังนี้ 

- ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด องคการบริหาร
สวนจังหวัด และเทศบาลเมืองนครสวรรคเปนคาใชจาย เชน คาจาง
ลูกจาง คาทําการลวงเวลา คาซอมแซมครุภัณฑ คาปรับปรุงพัฒนา
ศูนยใหทันสมัยอยูเสมอ 

- อําเภอเมืองนครสวรรคสนับสนุนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ประกอบดวย ปลัดอําเภอ 1 คน เจาหนาที่ปกครองและลูกจาง
ชั่วคราว 2 คน 

1.3 ผูบริหารมอบอํานาจผูปฏิบัติ งาน อํา เภอเมือง
นครสวรรคมีคําสั่งแตงต้ังเวรปฏิบัติราชการประจําทุกเดือน 
 1.4 จัดทําแผนพัฒนางานเพื่อกําหนดทิศทางพัฒนางาน
ยกระดับและรักษามาตรฐานการใหบริการ โดยมีการเตรียมการ
เบื้องตนวางแผนการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน 9 ขั้นตอน ไดแก 
การตอบสนองความตองการของประชาชน การอํานวยความสะดวก 
การจัดระบบ การจัดสิ่ งอํานวยความสะดวก การออกแบบ
กระบวนการ การพัฒนาทักษะและความชํานาญของเจาหนาที่ การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร การติดตามประเมิน
คุณภาพ ผลลัพธการดําเนินการและปรับปรุงระบบการใหบริการ 
 1.5 ดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาฯ อยางจริงจัง 
  - ขออนุเคราะหจากหางฯ ขยายพื้นที่ใหบริการเพิ่มขึ้นอีก 
20 ตารางเมตร 

- เปลี่ยนเคานเตอรและเกาอี้ผูใหและผูรับบริการใหมหมด 
- ทาสีฟา-เหลืองใหมสัญลักษณเคานเตอรบริการอําเภอ...ยิ้ม  
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            - อบรมและศึกษาดูงานเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
ขาราชการพนักงานเจาหนาที่ 
            - ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาอยางเปน
ระบบ 
            - จางมหาวิทยาลัยเจาพระยาจัดเก็บขอมูลตามแบบ
สํารวจความพึงพอใจ 
            - นําขอมูลสํารวจความพึงพอใจมาวิเคราะหปรับปรุง
พัฒนา 

2. ดานสถานที่ใหบริการ 

2.1 จัดทําปรับปรุงติดตั้งปายชื่อศูนยฯ ปายชื่อหนวยงาน
บริการตาง ๆ ใหมใหชัดเจน 

2.2 จัดใหมีพื้นท่ีจอดรถอยางเพียงพอ 
2.3 มีที่นั่งประชาชนสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 
2.4 ขอความรวมมือพนักงานหางฯ ชวยทําความสะอาด

ทุกวัน 
2.5 ติดตั้งปายไฟวิ่งยินดีตอนรับและประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสาร 
2.6 ติดตั้งปายแสดงงานบริการแตละหนวยงานพรอมเบอร

โทรศัพท 
2.7 ทําเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสารแนะนํางานบริการ 
2.8 ออกแบบและจัดพื้นที่บริการประชาชนเปนสัดสวน

เหมาะสม 
2.9 มีปายแสดงชื่อเจาหนาที่ผูใหบริการที่ชองบริการ 
2.10 จัดมุมน้ําดื่มและหนังสือบริการประชาชน 
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2.11 ประดับตกแตงตนไมภายในและจัดสวนหยอมรอบ
บริเวณศูนยฯ 

2.12 จัดเก็บเอกสารเปนระเบียบสวยงาม 
2.13 เจาหนาที่ทุกคนชวยจัดเก็บทําความสะอาดดูแล

รักษาอุปกรณทุกวัน 
3. ดานบุคลากรผูใหบริการ 

3.1 แตงกายสะอาดสุภาพเรียบรอย 
3.2 ติดปายชื่อตลอดเวลาปฏิบัติงาน 
3.3 ปฏิบัติงานตรงตอเวลาดวยความมุงมั่นตั้งใจ 
3.4 ยิ้มแยมแจมใส มี Service Mindบริการดวยใจ 

โปรงใส เสมอภาค 
3.5 มีการอบรมพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญทั้งระเบียบ

กฎหมาย ขั้นตอนการใหบริการ เทคโนโลยีสมัยใหม 
3.6 สามารถบริการสับเปลี่ยนหมุนเวียนทดแทนกันได     

4. ดานกระบวนการใหบริการ 
4.1 กําหนดระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 
4.2 เก็บคาธรรมเนียมและออกใบเสร็จถูกตองตามระเบียบ 
4.3 ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัต ิ
4.4 มีแบบฟอรมแสดงความคิดเห็นและชองทางรองเรียน

ผานทาง Facebook รับเรื่องรองทุกขในนามศูนยดํารงธรรมจังหวัด 
4.5 มีหลายหนวยงานรวมบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด

เดียว (One Stop Service) 
4.6 บริการรับเรื่อง-สงตอ    
4.7 บริการตู E-Learning ทักษะภาษาอังกฤษ    
4.8 บริการเสริมสวยกอนถายบัตร 
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5. ดานการใหบริการเชิงรุก 
5.1 จัดทํา เอกสารประชาสัมพันธแผนพับแจกจาย

ประชาชน 
5.2 ประชาสัมพันธผลงานผานทาง Facebook 
5.3 เปดบริการทุกวันตั้งแต 09.00 –  18.00 น. 
5.4 ติดตั้งปายประชาสัมพันธการใหบริการอยางชัดเจน 
 

ปจจัยสําคัญของความสําเร็จในการใหบริการประชาชน 
1. ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเห็นความสําคัญและใหการ

สนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง 

2. สถานที่ตั้ งศูนยฯ อยู ในแหลงชุมชนกลางเมือง

นครสวรรค ประชาชนจังหวัดนครสวรรคและจังหวัด

ใกลเคียงมารับริการไดสะดวก 

3. หางสรรพสินคาบิ๊กซีนครสวรรคอนุเคราะหใหใช

พื้นท่ี น้ําประปา และไฟฟาฟรีมาโดยตลอด 

4. งานบริการหลากหลาย ณ จุดเดียว (One Stop 

Service) 

5. พนักงานเจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใสตั้งใจปฏิบัติงาน

และบริการทดแทนกันได 

6. เปดบริการทุกวัน ตั้งแต 09.00 –  18.00 น. โดย

ไมหยุดพักเท่ียง 
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7. มีการจัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ เชน 

วันขึ้นใหม วันวาเลนไทน วันสงกรานต          วันแม 

12 สิงหามหาราชินี  วันพอ 5 ธันวามหาราช เปน

ตน 

8. จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ศึกษาดูงานนอก

สถานที่แกขาราชการ พนักงานเจาหนาที ่

เปนประจําทุกป 
9. จัดประชุมติดตามประเมินผลการทํางานทุก 3 เดือน 

ที่สําคัญนายอําเภอและปลัดจังหวัดจะไปตรวจเยี่ยม

รับทราบปญหาอุปสรรคเปนประจําทุกเดือน และ

หากมีปญหาเรงดวนใหโทรศัพทรายงานโดยตรงทันที 

กลยุทธในการทํางาน 
1. จัดประชุมหัวหนาสวนราชการอําเภอและผูบริหาร

ทองถิ่นสัญจรหมุนเวียนไปตามหนวยงานและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในแตละเดือนจะไดเขาถึงคน 

งาน ทองที ่

2. นัดหัวหนาสวนราชการ ผูนําทองถิ่น ไปรวมประชุม

กับกํานัน ผูใหญบาน และประชาชนยามเย็น ตาม

ความเหมาะสม 

3. กรณียายมาอยูอําเภอใหม จะนัดประชุมตรวจเยี่ยม

หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหมูบาน



 ๑๓๐ 

เพื่อไดพบปะพูดคุยรับทราบขอมูลปญหาอุปสรรค

ตาง ๆทุกครั้ง 

4. จัดทําโครงการทําบุญตักบาตรเยี่ยมวัดและประชาชน 

เทศกาลเขาพรรษา โดยนําหัวหนาสวนราชการ 

ขาราชการไปรวมทําบุญตักบาตรที่วัดตาง ๆ แตละ

ตําบลในเขาวันพระ ทําบุญตักบาตรรวมกับประชาน

และไดมี โอกาสพบปะพูดคุยประชาสัมพันธขอ

ราชการตาง ๆ รับทราบทุกขสุขของประชาชน 

5. จัดทําโครงการพุทธศาสนสรางชาติพัฒนาคน โดย

คัดเลือกราษฎรยากจนและอยูหางไกลที่เปนชาวพุทธ

มารวมเสวนาเรื่องหลักธรรมในพุทธศาสนา ปลุก

จิ ตสํ านึ ก ใหทุ กคนมี คุณธรรมนํ า ใจ  ยึ ดมั่ น ใน

หลักธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา และ

มอบพระพุทธรูปหลวงพอโสธรธรรมจักร หนาตัก 5 

นิ้ว ใหราษฎรทุกครัวเรือน และพระพุทธรูปหนาตัก 

9 นิ้ว ใหหนวยงานตาง ๆ  

6. ไปรวมกิจกรรมงานพิธีการ งานบุญ งานกุศล งาน

ประชุมตาง ๆ ในพื้นที่เปนประจํา ทําใหรูจักคน รูจัก

พื้นท่ี สรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร 

7. เปนประธานโครงการบริการอําเภอ.... ยิ้ม เคลื่อนที่

หมุนเวียนไปตามตําบลตาง ๆ เปนประจําทุกเดือน 
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8. จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธหนวยงาน

ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน

ประจําทุกป  เพื่อสรางความสามัคคีปรองดอง

สมานฉันท 

9. ประชาสัมพันธเบอรโทรศัพทมือถือประจําตําแหนง

ใหกับหัวหนาสวนราชการ ผูนําทองถิ่น กํานัน 

ผูใหญบานและประชาชนทั่วไปใหโทร.หานายอําเภอ

ไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง หากประสบปญหาความ

เดือดรอนตาง ๆ เพราะทุกขสุขของประชาชนเกิดขึ้น

ไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 

 
สรุปขาราชการที่ดีทุกคนตองจําใหขึ้นใจวา ขาราชการ คือ ขาของ

แผนดิน ตองเปนคนดี คนเกง โดยปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาทที่วา 
ขาราชการ คือ ผูที่ปฏิบัติภารกิจในงานของพระเจาแผนดินหรือผูทํา
หนาที่ในงานพระราชา ยึดมั่นในทศพิธราชธรรม มีอิทธิบาท 4 
โดยเฉพาะขาราชการฝายปกครองทุกคนควรจะตระหนักวา ถานัก
ปกครองทอดท้ิงประชาชนก็อยาหวังวาจะประสบความสําเร็จในการ
งาน การไมทอดทิ้งประชาชนก็คือ การออกไปสัมผัสประชาชน 
สอบถามทุกขสุข และปญหาของเขาและหาทางแกไขปญหาของเขา
ดวยความฉับไว ตั้งใจและจริงใจ และที่สําคัญ คือ ตอง “ตั้งใจจริง 
อิงธรรมะ ละผลประโยชน โปรดวิชาการ ทํางานเปนระบบ คบกับ
ทุกฝาย ขยายประชาธิปไตย ทันสมัยเปนนิจ คูชีวิตเปนสุข” 

 



 ๑๓๒ 

ประสบการณขณะรับราชการนายอําเภอทุงใหญ
         โดย นายถาวร กุลโชต ิ
      รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร

 
เหมืองแรยิปซ่ัมท่ี

ผมเปนนายอําเภอ
ทุงใหญเมื่อ พ.ศ
อํ า เ ภ อ ทุ ง ใ ห ญ อ ยู ห า ง
จังหวัดนครศรีธรรมรา
ประมาณ ๑๐๐ 
ตั้งอยูระหวางอาวไทยกับ
อันดามันติดตอกับกระบี่ที่

อําเภอลําทับและเขาพนม อยูติดอําเภอทุงสงและอําเภอถํ้าพรรณรา
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแมน้ําตาปไหลผานตอ
ตอนกลางอําเภอมีคลองสังขไหลจากเขานางนอนตอนใตลงสูแม
น้ําตาปตอนเหนือ 

ที่อําเภอทุงใหญ เหมาะแกการทําสวนยางพารา ใตดินมี
แรยิปซั่มครอบคลุมพื้นที่หลายตารางกิโลเมตร อยูในตําบลทุงใหญ
จึงมีเหมืองแรยิปซั่มอยูในพื้นที่ 
เหมืองแรนั้นตองขุดดินลงไปลึก
มากเพื่อใหไดแรยิปซั่ม สวนใหญ
แรจะสงออกตางประเทศโดยขนสง
ทางเรือทะเลอันดามันที่จังหวัด
กระบี่ การทําเหมืองแรตองลงทุน

ารนายอําเภอทุงใหญ 

รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

เหมืองแรยิปซ่ัมท่ีทุงใหญ 
ผมเปนนายอําเภอ

ศ. ๒๕๔๐ 
อํ า เ ภ อ ทุ ง ใ ห ญ อ ยู ห า ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐๐ กิโลเมตร 
ตั้งอยูระหวางอาวไทยกับ
อันดามันติดตอกับกระบี่ที่

อําเภอถํ้าพรรณรา
ตาปไหลผานตอนเหนือ 

หลจากเขานางนอนตอนใตลงสูแม

เหมาะแกการทําสวนยางพารา ใตดินมี
หลายตารางกิโลเมตร อยูในตําบลทุงใหญ



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

สูงมากตองใชระเบิดเพื่อใหแรแตกออก และตองใชเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ ซึ่งมีผลกระทบตอชาวบาน เนื่องจากบานถูกกระทบจาก
แรงระเบิด จนเจาของเหมืองตองซื้อที่ดินแถวนั้นเพื่อทําเหมืองจน
ปญหาหมดไปโดยชาวบานไปหาซื้อบานซื้อที่ดินที่อยูไกลออกไ

เจาของเหมืองแรเปนชาวกรุงเทพมหานคร สามารถเ
ชาวบานไดดี ไปทําบุญบวชสามเณรฤดูรอนทุกป ทําใหชาวบานไมมี
ใครเกลียดเขา เพราะใจบุญนี่เอง 

1. แกปญหาน้ําทําประปาขาดแคลน 
น้ําประปาที่สุขาภิบาลทายางซึ่งเปนสุขาภิบาลที่เปนที่ตั้ง

ที่วาการอําเภอทุงใหญ ขณะนั้นผมดํารงตําแหนงประธานสุข
อีกตําแหนงหนึ่ง เปนระบบประปาที่บริการชาวบานในตลาดทายาง
และมีสุขาภิบาลเปนผูใหบริการและเก็บคาธรรมเนียมในการ
ใหบริการเพื่อเปนรายไดของ
สุขาภิบาลอีกทางหนึ่ง ปญหาน้ํา
ไมไหล น้ําขุนทอแตก เปนปญหา
ที่สุขาภิบาลตองรับผิดชอบอยาง
เต็มที่ และในชวงหนาแลงป พ.ศ.
๒๕๔๑ น้ําคลองสังขซึ่งเปนแหลง
น้ําสําหรับทําประปาเกิดสภาวะ
แหงแลง ระดับน้ําลดลงมาก และ
ในหลายพื้นที่ของอําเภอเกิดไฟ
ไหม หากไมรุนแรงมากชาวบานจะพากันดับไฟไดโดย
รถดับเพลิงไปชวยดับไฟใหแตก็มีหลายครั้งที่ไมสามารถดับได
ผูใหญบานและกํานันจะวิทยุแจงขอความชวยเหลือใหอําเภอสง
รถดับเพลิงของสุขาภิบาลไปชวยดับไฟใหหลายครั้ง จนพนักงาน

๑๓๓ 

เครื่องจักรกล
บานถูกกระทบจาก

ทําเหมืองจน
ที่ดินที่อยูไกลออกไป 

สามารถเขากับ
าวบานไมมี

ประปาที่สุขาภิบาลทายางซึ่งเปนสุขาภิบาลที่เปนที่ตั้ง
ขณะนั้นผมดํารงตําแหนงประธานสุขาภิบาล

าวบานในตลาดทายาง
และมีสุขาภิบาลเปนผูใหบริการและเก็บคาธรรมเนียมในการ

โดยไมตองให
ไมสามารถดับได ทาง

กํานันจะวิทยุแจงขอความชวยเหลือใหอําเภอสง
ใหหลายครั้ง จนพนักงาน



 ๑๓๔ 

ดับเพลิงไมมีเวลาพักผอน เมื่อใดก็ตามที่เกิดไฟไหมหากถูกสั่งใหเอา
รถดับเพลิงไปชวยพนักงานดับเพลิงเขาก็จะไปทันทีไมวาจะมืดค่ํา
หรือแดดรอนสักเพียงใดก็ตามซึ่งเขามักจะมาระบายความเหนื่อยใน
เรื่องนี้ และหลายครั้งที่ผมไดยินลูกนองเลาเรื่องนี้ใหฟ
ปลอบเขาวา “เรามีหนาที่ก็ตองทําหนาที่ชวยเหลือผูเดือดรอนแม
เหนื่อยก็ตองทน เราชวยเขาก็คือเสมือนไดทําบุญ เพราะได
บรรเทาความเสียหายไมใหลุกลามไป คนที่เราชวยเขาก็รอดพน
จากความเสียหาย เปนการชวยเหลือเพื่อนมนุษยอีกทางหนึ่ง

สวนน้ําในคลองท่ีเริ่มมีปญหา เครื่องสูบน้ําไมสามารถสูบน้ํา
ได เจาหนาที่สุขาภิบาลมาแจงปญหาใหผมทราบ ผมรีบ

คลอง เห็นน้ําไหลอยู แตน้ํามีอยู ใน
ระดับที่ต่ํามาก จนมองเห็นกะโหลก
เครื่องสูบน้ําลอยเหนือระดับน้ํา 
ไมสามารถสูบน้ํา ผมจึงสั่งให
กระสอบปุยมากั้นลําน้ํา เพื่อข
น้ําไว เมื่อระดับน้ําสูงขึ้นโดย
กระสอบทรายวางเรียงซอน
ใหระดับน้ําสูงขึ้นจนสามารถสูบน้ํา

ซึ่งการจัดหากระสอบปุยหรือกระสอบอาหารสัตว ก็สามารถนํามา
ทําเปนกระสอบทรายกั้นน้ําได 

สมาชิก อส.ทีข่ับรถใหผมไดอาสาจะจัดหากระสอบ
หลายวันผานไปก็ไมไดกระสอบมา ผมจึงใหเพื่อนสมาชิก
ตามและไปเอากระสอบมาจากบานของเขาแตไปแลวไมพบตัว พบ
แตภรรยาเขา จึงรองถามไปวา “ไอเจา (ซื่อสมาชิก อส
นายสั่งสอบ” ภรรยาสมาชิก อส. ไดฟงนึกวาสามีจะถูกสอบสวน

ที่เกิดไฟไหมหากถูกสั่งใหเอา
จะไปทันทีไมวาจะมืดค่ํา 

ระบายความเหนื่อยใน
มไดยินลูกนองเลาเรื่องนี้ใหฟง ก็ไดแต
ตองทําหนาที่ชวยเหลือผูเดือดรอนแม

เหนื่อยก็ตองทน เราชวยเขาก็คือเสมือนไดทําบุญ เพราะได
ยหายไมใหลุกลามไป คนที่เราชวยเขาก็รอดพน

เพื่อนมนุษยอีกทางหนึ่ง” 
สวนน้ําในคลองท่ีเริ่มมีปญหา เครื่องสูบน้ําไมสามารถสูบน้ํา 

รีบลงไปดูที่
น้ํามีอยู ใน

มองเห็นกะโหลก
เครื่องสูบน้ําลอยเหนือระดับน้ํา ทําให

ผมจึงสั่งใหจัดหา
ยมากั้นลําน้ํา เพื่อขวางทาง

สูงขึ้นโดยการนํา
ซอนกันเพื่อกั้น

ระดับน้ําสูงขึ้นจนสามารถสูบน้ําได 
ก็สามารถนํามา

หากระสอบมาใหแต
สมาชิก อส. ไป

ไมพบตัว พบ
อส.) อยูไหม 

สามีจะถูกสอบสวน



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

เรื่องอะไรไมรูจึงบอกวาไมอยู จึงไมไดกระสอบมา 
ตอมาสมาชิก อส. มารายงานตัวและถามวา ผมสั่งสอบเขา

เรื่องอันใด ผมบอกวาไมไดสอบสวนอะไรแตสั่งใหเอากระสอบมาทํา
ฝายกั้นน้ํา เขาจึงเขาใจและไปเอากระสอบจากบานมาใหผม แลว
อธิบายใหภรรยาเขาเขาใจเรื่อง “กระสอบ” ไมใช “สอบ
สอบสวนคนละเรื่องกัน 

เมื่อไดกระสอบมาแลว ผมไปแนะนําเจาหนาที่สุขาภิบาล
และสมาชิก อส.ชวยกันทําฝายกระสอบจนสามารถ สูบน้ํา
เจาหนาที่สุขาภิบาลบอกวา นี่เปนครั้งแรกที่มีวิธีการ
ประปาหนาแลงที่สามารถสูบน้ําได แตกอนตองรอฝนมา
รอระดับน้ําสูงขึ้นจึงจะสูบน้ําได วิธีของผมงายเหลือเกิน ตอไปเขา
ทําเองกไ็ด 
 
สรางสนามเด็กเลนและสวนสุขภาพแกปญหาชุมชน 

ในตลาดทายางไมมีสนามเด็กเลนและไมมีสวนสุขภาพผม
คิดจัดงานเพื่อหาทุนมา
ซื้ออุปกรณสนามเด็ก
เลน และจากการจัด
ง านลอยกระทง  หา
รายไดจากการจําหนาย
พว งม าลั ย เ ชี ย ร ก า ร
ประกวดหนูน อยนพ
มาศ จนสามารถจัดหาอุปกรณเด็กเลนไดหลายประเภท นําไปติดตั้ง 
และใชสนามหญาหนาที่วาการอําเภอทุงใหญเกาเปนที่ตั้งสนามเด็ก
เลน ซึ่งอยูตรงขามบานพักนายอําเภอทุงใหญขณะนั้น 

๑๓๕ 

มารายงานตัวและถามวา ผมสั่งสอบเขา
เรื่องอันใด ผมบอกวาไมไดสอบสวนอะไรแตสั่งใหเอากระสอบมาทํา

ไปเอากระสอบจากบานมาใหผม แลว
สอบ” หรือ

เมื่อไดกระสอบมาแลว ผมไปแนะนําเจาหนาที่สุขาภิบาล
น้ําไดสําเร็จ 

การแกปญหา
ได แตกอนตองรอฝนมากอน หรือ

ได วิธีของผมงายเหลือเกิน ตอไปเขา

ไมมีสวนสุขภาพผมจึง

นําไปติดตั้ง 
และใชสนามหญาหนาที่วาการอําเภอทุงใหญเกาเปนที่ตั้งสนามเด็ก



 ๑๓๖ 

นอกจากนั้นผมยังจัดสรางสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในบริเวณพื้นที่ริมคลองสังข ซึ่งเดิม
เปนตลาดสุขาภิบาล แตทางการเห็นวาตลาดอยูติดถนนอาจ
กอใหเกิดอันตรายและทําใหรถติด และมีความสกปรก มีขยะมูล
ฝอยทิ้งลงสูลําคลองจึงมีแนวคิดในการยายตลาดออกไปที่อื่น ซึ่งก็มี
แมคาหลายคนไมพอใจและประทวงนายอําเภอคนกอนหนาผม จน
ทางการตองยายนายอําเภอคนนั้นไป แลวยายผมมาแทน ผมเริ่ม
ศึกษาขอมูลและเห็นดวยกับการยายตลาดไปที่อื่น และตอมามีคน
มาขายของแตผมไดสั่งใหรื้อออกไปจนสําเร็จ ดังนั้น เพื่อไมใหเกิด
การแยงชิงพื้นท่ีในตลาดกันขึ้นอีก ผมจึงมีแนวคิดจัดทําสวนสุขภาพ 
สําหรับใหชุมชนไดเดินออกกําลังกาย และปลูกตนไมใหดูสวยงาม 
เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจแหงใหม ซึ่งผมสามารถแกปญหาแมคา
บุกยึดตลาดไปไดอยางเด็ดขาด 

นายอําเภอ IMF ขาวยากหมากแพง ยางราคาถูก 

ก า ร เ ริ่ ม เ ป น
นายอําเภอครั้งแรกของผม 
อ ยู ใ น ยุ ค ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย กู
เงินกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ หรือ IMF มาใชเติม
งบประมาณแผนดิน เพราะ

ประเทศไทยถูกตางประเทศโจมตีคาเงินบาทจนไทยเสียดุลการคา
มหาศาล และไมมีเงินพอใชจายในปงบประมาณจึงตองกูเงินมาใช 
สถานการณเวลานั้นที่กระทบมีหลายเรื่อง เชน 

 เงินเดือนขาราชการไดรับ แตเงินเดือนกํานัน ผูใหญบาน 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๑๓๗ 

สมาชิก อส. และลูกจางไดรับลาชา 

 เงินสวัสดิการตาง ๆ ชะลอการเบิกไวกอน 

 การลงทุนภาครัฐมีนอยมาก ไมมีการจัดซื้อจัดจางจาก
ภาครัฐมากนัก การกอสรางตาง ๆ หยุดชะงัก 

 รัฐบาลรณรงคใหประหยัด กรมการปกครองเชิญชวน
บริจาคเงินเดือนใหกระทรวงการคลัง หลวงตามหาบัวบอก 

บุญบริจาคเงินและทองคําเขาคลังหลวง 

 การจางงานลดนอยถอยลง ชาวบานไมมีเงินใชจาย ราคา 
สินคาเกษตร เชน ยางพารา ขาว ราคาตกตํ่า 

มีการประทวงของลูกจางองคการสวนยาง ซึ่งที่อําเภอ
ตองการใหไดรับสวนแบงผลประโยชน และเพิ่มคาจางกรีดยางมีการ
ชุมนุมประทวงเรียกรองอยูที่อําเภอ ๕-๖วัน เห็นวาไมไดตาม
ตองการจึงเหมารถกันไปเรียกรองที่กระทรวงเกษตรฯ ผมตองตาม
ไปดูแลรวมกับปลัดอําเภอ ในที่สุดขอเรียกรองก็ไดรับการตอบสนอง 
แตพอจะกลับปรากฏวาไมมีเงินเชารถกลับ ผมจึงไดแนะนําให
กระทรวงเกษตรฯ ประสานกระทรวงคมนาคม จัดสงคนที่ไปชุมนุม 
กลับจนเรียบรอย 

มีการเรงรัดใหราชการรับซื้อยางพาราในราคาประกันมีการ
จัดจุดรับซื้อทุกอําเภอหมุนเวียนกัน จนเมื่อใกลเวลาสิ้นสุด มีการ
ประทวงใหรับซื้อยางใหหมดจนสรางความลําบากใหแกกรรมกรผู
แบกยางขึ้นรถที่แบกทั้งวันจนหมดแรง และถูกผูประทวงกดดันจน
ตองแบกยางข้ึนรถจนเลยเวลาที่จะหยุดแตละวัน นาสงสารพวกเขา 
เหลานั้น จนในที่สุดการแกไขปญหาก็ผานไปดวยดี เพราะราคายาง
เพิ่มสูงขึ้นแลว 



 ๑๓๘ 

มีการเลนหวยเบอรไปทั่ว ผมจึงขอใหตํารวจจับเจามือหวย
แตไดผลนอยมาก จนวันหนึ่งเปนวันหวยออก ผมทราบวาจะมีการ
สงโพยหวยจึงไปลอมบานเจามือ จนไมสามารถสงโพยหวยได มีคน
มาติดตอวาจะเอาอยางไร ผมจึงแจงไปวาใหคุณเลิกเสีย เพราะ
ชาวบานเขาลําบากยากจนอยูแลว ถายังมอมเมาเขาอีกผมจะไมเลิก
จับคุณ อยาใหจับไดจะไมรามือเด็ดขาด เมื่อเขารับรูแลว
พบผมอีกผมใหกํานันระวังไวถาหากพบมีการเลนหวยเชนนี้
บอกผม ผมจะไปจัดการเอง คราวหนาตองจับใหได ไม
และปดประตูบานเหมือนคราวนั้นอีกเรื่องนี้ผมตองลงมือเอง หาก
ปลอยไปชาวบานจะยิ่งจนและเปนหนี้กันมากยิ่งขึ้นเมื่อ
ผูใหญบาน เห็นผมเอาจริงและลงมือเองก็พากันชวยเตือนลูกบาน
ไมใหเลนการพนันกันอยางจริงจัง 

 
สงเสริมการทองเที่ยวทุงใหญและสงเสริมอาชีพชาวบาน

ดวยการที่อําเภอทุงใหญอยูใกลจังหวัดกระบี่มีสถานที่
ท อ ง เ ที่ ย ว
ธรรมชาติหลายแห ง
เ ป น ที่ รู จั ก กั น

ประเทศและนานาชาติ 
จังหวัดนครศรีธรรมรา
มีที่ทองเที่ยวที่
หลายแหง เชน วัดพระบรม

ธาตุ หาดพรายดํา ทะเลสวยงามอําเภอขนอม เปนตน 
ผมไดเห็นวาที่อําเภอทุงใหญนาจะมีสถานที่พอจะจัด

เปนที่ทองเที่ยวไดจึงคนหาและประชาสัมพันธใหรูจักทั่วกัน ที่

ขอใหตํารวจจับเจามือหวย
แตไดผลนอยมาก จนวันหนึ่งเปนวันหวยออก ผมทราบวาจะมีการ
สงโพยหวยจึงไปลอมบานเจามือ จนไมสามารถสงโพยหวยได มีคน

แจงไปวาใหคุณเลิกเสีย เพราะ
ยังมอมเมาเขาอีกผมจะไมเลิก

เขารับรูแลวเขาไมมา
เชนนี้อีก ให

าตองจับใหได ไมใหซอนตัว
อีกเรื่องนี้ผมตองลงมือเอง หาก

กันมากยิ่งขึ้นเมื่อกํานัน 
ผูใหญบาน เห็นผมเอาจริงและลงมือเองก็พากันชวยเตือนลูกบาน

าวบาน 
ดวยการที่อําเภอทุงใหญอยูใกลจังหวัดกระบี่มีสถานที่

ท อ ง เ ที่ ย ว ที่ เ ป น
หลายแห ง
กั น ไ ป ทั่ ว

ประเทศและนานาชาติ 
จังหวัดนครศรีธรรมราชก็

ที่มีชื่อเสียง
หลายแหง เชน วัดพระบรม

มีสถานที่พอจะจัดให
าสัมพันธใหรูจักทั่วกัน ที่
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๑๓๙ 

คนพบและจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวสถานที่นั้น ๆ เชน 
ทะเลสองหอง ถ้ําเขาบางรูป เจดียวัดทายาง วัดหลวงพอนวล
กิจกรรมที่จัดทํา คือ วิ่งมินิมาราธอน แรลลี่รถจักรยานยนต จัดงาน
สรงน้ําพระ เปนตนนอกจากนี้ยังไดจัดรถและขบวนแหไปรวมงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ งานประเพณีเดือนสิบ งานแหผาขึ้น
พระธาตุ ผมไดจัดสงกาแฟแขงขันในระดับจังหวัดและไดรับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดกาแฟระดับประเทศ 
 
แกปญหาราคาหมูตกต่ํา 

เนื่องจากคนไมกลากินหมูเพราะกลัวโรคสมองอักเสบ จึง 
รณรงคใหกินหมูฟรีแบบทําสุกจนคนหายกลัวและกลับมาซื้อหมูกิน
เหมือนเดิม จัดสรางตลาดนัดในตําบลตางๆ และตลาดนัดเอกชนใน
ตัวอําเภอ โดยจัดสรางใหไดมาตรฐานสะดวกและสะอาดจัดปลูก
ตนไมริมทางโดยปลูกเฟองฟาบริเวณเกาะกลางถนนใหสวยงาม และ
คอยชวยเหลือหาตลาดขายเปดเชอรี่ ที่ทีม อบต.มาชวยสงเสริม
ชาวบานเลี้ยง แตพอถึงเวลาที่จะขายไดกลับหาตลาดไมได ผมจึง
ตองขอใหชวยประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
ใหชวยโฆษณาขายเปดให และไดจัดฝกสอนชาวบานใหทําเปดยาง
อบปบ แตเนื่องจากวิธีการทํายุงยากจึงไดทดลองทํากินเพียง ๑๐ 
กวาตัวเทานั้น ตอมามีพอคาจากภูเก็ตมารับซื้อไปจนหมด ทําให
ชาวบานที่บนวาตองกรีดยางเลี้ยงเปดและซื้ออาหารใหเปดกินก็หาย
จนแตก็ตองเข็ดการเลี้ยงเปดอีกนาน 

ที่กลาวมาตองการนําเสนอแงมุม คือบทเรียนที่หนวยงาน
ราชการจัดทําโครงการโดยไมดูความตองการที่แทจริงของชาวบาน 
ทําใหเดือดรอนเรื่องตลาดและเปนภาระแกผูเขารวมโครงการ  



 ๑๔๐ 

นอกจากนี้ที่ทุงใหญมีงานประเพณีเลี้ยงพระภิกษุที่มาเขา
ปริวาทกรรม ปละครั้ง โดยเรียกวาทําบุญทานไฟ ชาวบานมักจะมา
ทําอาหาร คาว หวาน กันตั้งแตดึก โดยทํากันสดๆ ในบริเวณวัดพอ
รุงสางก็จะนิมนตพระมาฉันทเชาโดยไมตองไปบิณฑบาต ไดไปเห็น
ประเพณีนี้แปลกมาก เราไดทําบุญใสเงินในบาตรรวมกับผูมา
ทําอาหารถวายพระสงฆ และไดรับประทานของที่เหลือจากที่ได
จัดเตรียมไวถวายพระ มีของหลายอยาง ชาวบานสนุกสนาน พระก็
ไดฉันอาหารใหมๆ และไมตองเหนื่อยเนื่องจากมีภัตตาหารเขามา
ถวายถึงวัดแตเชามืด แตหนึ่งปมีเพียงครั้งเดียวเทานั้น เงินที่มีผู
บริจาคผูทําอาหารกเ็ก็บรวบรวมถวายพระในเชาวันทําบุญนั้นเอง 

ผมไปรวมกิจกรรมทําบุญทานไฟ ๒ ป ยังมีความประทับใจ 
ในกิจกรรมความสามัคคีของชาวบาน เมื่อไดยายไปที่อื่นไดนําวิธีการ
นี้ไปเผยแพรในหลายที่ดวย เพราะถือเปนประเพณีที่ดีงามที่ควร
อนุรักษเผยแพร 
 
จัดหาสถานที่กอสรางบานพักขาราชการและซอมแซมหอประชุม 

ในป ๒๕๔๒ กอนจะยายจากอําเภอทุงใหญ ทางกรมการ
ปกครอง ไดจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดนครศรีธรรมราชกอสราง
แฟลตสําหรับเปนที่พักของขาราชการฝายปกครองอําเภอทุงใหญ 
และบานพักหลังใหมของนายอําเภอดวย ผมจึงไดจัดหาสถานที่
กอสรางใกลที่วาการอําเภอทุงใหญ โดยไดจัดพิธีขออนุญาตสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอสรางบานพักขาราชการและไดของบประมาณเพื่อ
ซอมแซมหอประชุมอําเภอดวยโดยไดรับงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท แตผมไดยายไปกอน 

ไดสรางปายชื่อหนาที่วาการอําเภอทุงใหญ โดยไมใช
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๑๔๑ 

งบประมาณของทางราชการ ไดจัดทําถนนคอนกรีตเขาอําเภอพรอม
ปรับปรุงภูมิทัศนหนาที่วาการอําเภอ จัดทําเหล็กดัดชั้นลางของ
อําเภอ สรางโรงจอดรถใหขาราชการ 

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับอําเภอถ้ํา
พรรณรา โดยจัดแขงเรือยาว ในแมน้ําตาป ในงานทอดผาปาอําเภอ
ถ้ําพรรณรา และจัดแขงกีฬาระหวางหมูบาน บานจุฬาภรณของ
อําเภอทุงใหญและอําเภอพปิูน ณ ที่หมูบานจุฬาภรณ ของอําเภอทุง
ใหญ 

สรางฝายประชาอาสา ที่ตําบลทายาง ๑ ฝาย ทดแทนฝาย
กระสอบที่ทดลองใหชาวบานทํา ตอมาชาวบานตองการฝายถาวรจึง
สรางฝายประชาอาสาทดแทน 

 
จัดการคนทุจริตกอนยายไปเปนนายอําเภอท่ีอื่น 

กอนยายไปดํารงตําแหนงนายอําเภอที่อื่น ไดพบวามี
ลูกนองสูงวัยคนหนึ่งทําการทุจริตปลอมลายมือชื่อนายอําเภอและ
นําใบอนุญาตมีและใชอาวุธปนฉบับเกาที่ตัวเองเก็บไวมาออกปลอม
ใหแกผูที่แอบมาติดตอเขา ผมจับไดจึงไดทําการสอบสวนและบันทึก
ปากคําเขารับสารภาพวาทําจริงจึงรายงานจังหวัด ผูวาราชการ
จังหวัดสั่งใหแจงความดําเนินคดีอาญาจนถูกออกหมายจับ และได
ดําเนินการทางวินัยจนถูกไลออกจากราชการในที่สุด คือผมมารูเมื่อ
ไดมาเปลี่ยนงานเจาหนาที่คนนี้ไปอยูงานที่อื่นเพราะเห็นพฤติกรรม
ทีไ่มดีความจึงแตก 

ตอมามีผูใหญบานถูกจับขอหาพกพาอาวุธปนโดยไมไดรับ
อนุญาต แตปนนั้นเปนปนรางวัลแหนบทองคําของอดีตกํานันและ
เกษียณอายุไปนานแลวจึงโอนใหลูกที่เปนผูใหญบานตอมาโดยใหไป



 ๑๔๒ 

จัดการโอนทะเบียนเอาเอง แตดําเนินการยังไมแลวเสร็จถูกจับ
เสียกอน ผมตองใชความพยายามชวยหาหลักฐานและยืนยันกับ
ตํารวจวาปนกระบอกนั้นไมใชปนเถื่อนเพราะมีการสลักบนปนวา
รางวัลกํานันยอดเยี่ยมเปนหลักฐานได พยายามคนหาใบอนุญาตปน
ก็หาไมพบ แตมีพิรุธที่ใบอนุญาตสวนหนึ่งหายไปจากเลมและเปน
เลมที่ ใช ในปที่กํานันคนนั้นไดรางวัลแหนบทองคําพอดี เมื่อ
ตรวจสอบแลวเปนฝมือของเจาหนาที่คนที่ผมจัดการไลออกไป
นั่นเอง เขาทําเรื่องนี้มากอนที่จะผมมาดํารงตําแหนงนายอําเภอทุง
ใหญเสียอีก แสดงวาคนๆนี้ทําการทุจริตมาเปนเวลานานมากแลว 
แตไมมีใครจับได มาจับไดตอนที่ผมมาเปนนายอําเภอนี่เอง ตอมา
ผมทราบวาไดมีการแกไขปญหาออกใบอนุญาตใหแกกํานันแหนบ
ทองคําไดตามระเบียบวิธีที่ถูกตองของทางราชการ ผมดีใจที่ไดชวย
ใหกํานันยอดเยี่ยมแหนบทองคําไดพบกับความถูกตอง หากไมพบ
เหตุการณนี้ คงจะยุงยากไปอีกนาน 
ดังนั้น เมื่อเปนนายอําเภอตองมีการเปลี่ยนหนาที่ของปลัดอําเภอ
และเจาหนาที่ปกครองบางอยาปลอยใหทํางานหนาที่เดิมเปน
เวลานานเกินไป เพราะอาจเปนชองทางทุจริตตอหนาที่และไมมีการ
พัฒนางาน เกิดความเฉื่อยชา และจะสรางความเสียหายแกราชการ
ได  และหากพบวามีการทุจริตอยาปกปดหรือปกปองจะตอง
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่และระเบียบของทางราชการโดยเร็ว
และเด็ดขาด 

 
 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

 
๒๐๑๕ รอยเอ็ดโมเดล 

โครงการสรางความแข็งแกรงใหสวนภูมภิาค
           โดย ดร.สุริยะ  วิริยะสวัสดิ์
                                   ปลัดจังหวัดรอยเอ็ด

 

ภูมิภาคกําลังปวย

ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
ปกครอ งส วนภู มิ ภ าคคื อ
สะพาน เชื่ อมต อที่ สํ า คั ญ
ระหวางรัฐบาล และภาคสวน
ตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาชน 

ในพื้นที่ทั่วประเทศ สวนภูมิภาคถือเปนองคกรปกครองที่ทําหนาที่
ในการนํานโยบายรัฐบาล ไปแปลงสูการปฏิบัติในรูปของการบริการ
สาธารณะใหกับประชาชนในพื้นที่ไดเกิดสุขตามอัตภาพอยางเสมอ
ภาคเทาเทียมทุกหมูเหลา กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
กระจายอยูทั่วประเทศเกือบ ๙,๐๐๐ หนวย ใหสามารถสราง
ประโยชนสุขแกประชาชนสูงสุด แกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนและแกไขปญหาอุปสรรคที่เปนตัวขัดขวางความอยูดีกินดี
ของประชาชนตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่รัฐบาลจัดสรรอํานาจให 
รวมทั้งระดมการมีสวนรวมของภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ  

๑๔๓ 

โครงการสรางความแข็งแกรงใหสวนภูมภิาค 
สุริยะ  วิริยะสวัสดิ ์

ปลัดจังหวัดรอยเอ็ด 

ภูมิภาคกําลังปวย 

ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
ปกครอ งส วนภู มิ ภ าคคื อ
สะพาน เชื่ อมต อที่ สํ า คั ญ
ระหวางรัฐบาล และภาคสวน
ตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาชน 

ในพื้นที่ทั่วประเทศ สวนภูมิภาคถือเปนองคกรปกครองที่ทําหนาที่
ในการนํานโยบายรัฐบาล ไปแปลงสูการปฏิบัติในรูปของการบริการ

ระชาชนในพื้นที่ไดเกิดสุขตามอัตภาพอยางเสมอ
ภาคเทาเทียมทุกหมูเหลา กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี

หนวย ใหสามารถสราง
ประโยชนสุขแกประชาชนสูงสุด แกไขปญหาความเดือดรอนของ

ความอยูดีกินดี
ของประชาชนตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่รัฐบาลจัดสรรอํานาจให 
รวมทั้งระดมการมีสวนรวมของภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน



 ๑๔๔ 

        จากสภาพแวดลอม
ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร ข อ ง
ประเทศไดเปลี่ยนแปลงไป
อยางตอเนื่อง การบริหาร
การปกครองภูมิภาคยังไม
สามารถเปนกลไกของ
รั ฐ บ า ล ไ ด อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากหนวยงาน
ภาครัฐตางๆ ในภูมิภาคยังมีการปฏิบัติงานแบบตางคนตางทํา ขาด
การบูรณาการ มีการตั้งสวนราชการของกระทรวงตางๆ ในฐานะ
ราชการสวนกลางที่บริหารงานอยางเปนอิสระ ไมอยูในการกํากับ
ดูแลของสวนภูมิภาคอยางที่ควรจะเปน ทําใหขาดเปาหมายหรือ
วิสัยทัศนการทํางานรวมกันที่ชัดเจน หลายหนวยงานยังมองวา
ความสําเร็จของการนํานโยบายรัฐบาลอยูที่การใชเงินงบประมาณที่
ไดรับในแตละปหมดหรือไมภายในปงบประมาณ โดยไมไดบอกวา
สามารถนํานโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติไดสําเร็จมากนอยเพียงใด 
นอกจากนี้ การนํานโยบายรัฐบาลยังขาดระบบการติดตามดูแลให
เปนระบบ หรือหนวยงานภาครัฐปฏิบัติงานไปโดยไมมีตัวชี้วัดใด
บอกวาทําไปสําเร็จเพียงใด โดยเฉพาะประโยชนที่ตกกับประชาชน
ในพื้นที่มีมากนอยเพียงใด เปรียบเสมือนคนขับรถยนตที่ขับไป
เรื่อยๆ บนถนนที่ไมมีหลักกิโลเมตรบอกระยะวาเดินทางไปไดไกล
มากเพียงใดอาการผิดปกติเหลานี้เนื่องจากการบริหารการปกครอง
สวนภูมิภาคกําลั ง เปนไของคการขนาดใหญ  (Bureaucratic 
Syndrome)  

จากสภาพแวดลอม
ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร ข อ ง
ประเทศไดเปลี่ยนแปลงไป
อยางตอเนื่อง การบริหาร

ครองภูมิภาคยังไม
สามารถเปนกลไกของ
รั ฐ บ า ล ไ ด อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากหนวยงาน
ภาครัฐตางๆ ในภูมิภาคยังมีการปฏิบัติงานแบบตางคนตางทํา ขาด
การบูรณาการ มีการตั้งสวนราชการของกระทรวงตางๆ ในฐานะ

สระ ไมอยูในการกํากับ
ดูแลของสวนภูมิภาคอยางที่ควรจะเปน ทําใหขาดเปาหมายหรือ
วิสัยทัศนการทํางานรวมกันที่ชัดเจน หลายหนวยงานยังมองวา
ความสําเร็จของการนํานโยบายรัฐบาลอยูที่การใชเงินงบประมาณที่
ไดรับในแตละปหมดหรือไมภายในปงบประมาณ โดยไมไดบอกวา

นโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติไดสําเร็จมากนอยเพียงใด 
นอกจากนี้ การนํานโยบายรัฐบาลยังขาดระบบการติดตามดูแลให
เปนระบบ หรือหนวยงานภาครัฐปฏิบัติงานไปโดยไมมีตัวชี้วัดใด
บอกวาทําไปสําเร็จเพียงใด โดยเฉพาะประโยชนที่ตกกับประชาชน

ยนตที่ขับไป
เรื่อยๆ บนถนนที่ไมมีหลักกิโลเมตรบอกระยะวาเดินทางไปไดไกล
มากเพียงใดอาการผิดปกติเหลานี้เนื่องจากการบริหารการปกครอง

Bureaucratic 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

แนวทางรักษาไของคการขนาดใหญ  

การเยียวยา
รักษาก็ดวยการบูรณา
การการทํางานของ
หน วย งานราชการ
ส ว น ภู มิ ภ า ค ใ ห มุ ง
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ เ ป น
เ ป า ห ม า ย ต า ม

หลักการบริหารจัดการยุคใหมที่เรียกวา “การบริหารจัดการผลงาน
เพื่อมุงความสําเร็จ” (Key Success Performance Management
หนวยงานราชการภูมิภาคและหนวยงานที่ตั้งอยูในพื้นที่รวมกัน
วิเคราะหหาปจจัยความสําเร็จหลักหรือปจจัยที่ เปนหัวใจของ
นโยบายของรัฐ เพื่อนํามากําหนดเปนเปาหมายของการปฏิบัติงาน
รวมกัน เมื่อกําหนดเปาหมายรวมกันที่ชัดเจนแลว หนวยงานทุก
ภาคสวนก็จัดทําแผนงานโครงการและดําเนินการที่สอดคลองกับ
เปาหมายรวมตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบและงบประมาณที่มี 
แลวหลังจากนั้นเปนการจัดระบบการประเมินผล และตรวจวัด
ความสําเร็จหลักท่ีระดับหมูบานอยางตอเนื่อง เพราะอยางที่เคยมีคํา
กลาววา “คําตอบของความสําเร็จของการพัฒนาอยูที่หมูบาน
เพื่อใหทราบความกาวหนาของการบูรณาการการทํางานของ
หนวยงานทุกสวนในภูมิภาค และนํา feedback มาใช ในการ
ปรับปรุงแผนงานโครงการเพื่อใหตอบสนองเปาหมายรวม รวมทั้ง
จัดระบบการบํารุงขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร เพื่อใหมีขวัญ
และกําลังใจสูง เพื่อใหเกิดการสรางผลงานที่ดีอยางตอเนื่อง 

๑๔๕ 

การเยียวยา
รักษาก็ดวยการบูรณา

ารทํางานของ
หน วย งานราชการ
ส ว น ภู มิ ภ า ค ใ ห มุ ง
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ เ ป น
เ ป า ห ม า ย ต า ม

การบริหารจัดการผลงาน
Key Success Performance Management)

หนวยงานราชการภูมิภาคและหนวยงานที่ตั้งอยูในพื้นที่รวมกัน
วิเคราะหหาปจจัยความสําเร็จหลักหรือปจจัยที่ เปนหัวใจของ
นโยบายของรัฐ เพื่อนํามากําหนดเปนเปาหมายของการปฏิบัติงาน
รวมกัน เมื่อกําหนดเปาหมายรวมกันที่ชัดเจนแลว หนวยงานทุก

ละดําเนินการที่สอดคลองกับ
เปาหมายรวมตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบและงบประมาณที่มี 
แลวหลังจากนั้นเปนการจัดระบบการประเมินผล และตรวจวัด
ความสําเร็จหลักท่ีระดับหมูบานอยางตอเนื่อง เพราะอยางที่เคยมีคํา

คําตอบของความสําเร็จของการพัฒนาอยูที่หมูบาน” 
อใหทราบความกาวหนาของการบูรณาการการทํางานของ

มาใช ในการ
ปรับปรุงแผนงานโครงการเพื่อใหตอบสนองเปาหมายรวม รวมทั้ง
จัดระบบการบํารุงขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร เพื่อใหมีขวัญ

างตอเนื่อง  



 ๑๔๖ 

ก า ว ย า ง โ ค ร ง ก า ร 
2015 รอยเอ็ดโมเดล 
 นโยบายหลักของ
ค ณ ะ รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
แ ห ง ช า ติ  แ ล ะ รั ฐ บ า ล 
ภายใตการนําของ ฯพณฯ 
พลเอกประยุทธ   จันทร
โอชา หัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ และนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และ
จังหวัดรอยเอ็ด มุงสงเสริมใหมีการสรางความปรองดองสมานฉันท
ในสังคมไทย รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของประเทศ 
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พัฒนาหมูบาน/ชุมชน ใหมีความ
สวยงามนาอยู ภาครัฐมีความโปรงใส และเปนศูนยดํารงความเปน
ธรรมใหเกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู เหลา รวมทั้งสงเสริมการ
ทองเที่ยว และนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสรางความสุข
ใหกับประชาชนทุกหมูเหลาทุกกลุมในสังคม  
 จังหวัดรอยเอ็ดเปนจังหวัดยุทธศาสตรจังหวัดหนึ่งของ
ประเทศไทยที่ตั้งอยูใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ มีประชากรมากกวาหนึ่งลานคน โดยมีเขตการปกครอง
มากถึง ๒๐ อําเภอ  จังหวัดรอยเอ็ด จึงเปนจังหวัดที่จะตองเรงรัด
การพัฒนาสรางสุขใหเกิดขึ้นกับประชาชนโดยถวนหนา ตาม
นโยบายของรัฐบาล ถึงแมวาประชาชนสวนใหญเปนเกษตรกรมี
รายไดนอย จนจังหวัดไดรับการจัดอยูในกลุมจังหวัดยากจน มีการ
แพรระบาดของยาเสพติด ขาดความสงบรมเย็นบาง แตดวยสภาพ



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

ของประชาชนในจังหวดที่ยังยึดมั่นในวิถีชีวิตประเพณี และมุงมั่นที่
จะพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ใหมีความเจริญกาวหนาตาม
นโยบายของรัฐบาลได ดังนั้น จังหวัดรอยเอ็ดจึงกําหนดใหมี
โครงการ ๒๐๑๕ รอยเอ็ดโมเดล ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เพื่อคืน
ความสุขใหประชาชน เพื่อเรงระดมและบูรณาการทุกภาคสวนใน
อําเภอทั้ง ๒๐ อําเภอ มารวมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยมี
การกําหนดเปาหมายการนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติอยาง
ชัดเจน สามารถวัดไดวาแตละพื้นที่สามารถนํานโยบายของรัฐบาล
ไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมไดมากนอยเพียงใด ดวยการ
เครื่องมือวัดประเมินผลเรียกวา “๒๐๑๕ รอยเอ็ดโมเดล” 

 “๒๐๑๕ รอยเอ็ดโมเดล” เปนโครงการที่วางกรอบการบูรณาการ
การบริหารการปกครอง โดย ตัวเลข “๒๐15”“20” หมายถึง 

อําเภอทั้ง ๒๐ อําเภอของ
จังหวัดรอยเอ็ด  

“๑”  หม าย ถึ ง
วัตถุประสงค เพียงหนึ่ ง
เ ดี ย ว ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น
โคร งการนี้ คื อมุ ง ส ร า ง
ความสุขใหชาวรอยเอ็ด
อยางถวนหนาทุกหมูเหลา   

“๕” คือพันธกิจของอําเภอทุกอําเภอที่จะรวมกับทุกภาค
สวนในอําเภอในการสรางความสุขใหกับประชาชนใน ๕ 
คือ  
  สกัดกั้นการแพรระบาดยาเสพติด  
  เปนเมืองสวยนาอยู  

๑๔๗ 

ของประชาชนในจังหวดที่ยังยึดมั่นในวิถีชีวิตประเพณี และมุงมั่นที่
จะพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ใหมีความเจริญกาวหนาตาม
นโยบายของรัฐบาลได ดังนั้น จังหวัดรอยเอ็ดจึงกําหนดใหมี

รอยเอ็ดโมเดล ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เพื่อคืน
ชน เพื่อเรงระดมและบูรณาการทุกภาคสวนใน

อําเภอ มารวมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยมี
การกําหนดเปาหมายการนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติอยาง
ชัดเจน สามารถวัดไดวาแตละพื้นที่สามารถนํานโยบายของรัฐบาล
ไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมไดมากนอยเพียงใด ดวยการใช

” ขึ้น 
เปนโครงการที่วางกรอบการบูรณาการ

หมายถึง  

คือพันธกิจของอําเภอทุกอําเภอที่จะรวมกับทุกภาค
๕ ประการ 



 ๑๔๘ 

  เปนเมืองมีมนตเสนหนาเที่ยว 
  เปนเมืองปรองดอง โปรงใสและเปนธรรม 
  เปนเมืองสงบและรมเย็น 

 กําหนดเปาหมายการปฏิบัติตามนโยบายคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ  นโยบายของรั ฐบาล และนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และนโยบายของจังหวัดรอยเอ็ด รวมกันเพียง
ประการเดียวคือ สรางความสุขใหชาวรอยเอ็ดถวนหนาทั้ง ๒๐ 
อําเภอ โดยแตละอําเภอมีพันธกิจที่จะบูรณาการทุกภาคสวนใน

อํ า เภอร วมกั น 
ดังนี้ประการแรก 
ตอตานการแพร
ร ะบาดของยา
เสพติดประการที่
ส อ ง  ร ว ม กั น
พั ฒ น า ใ ห เ ป น
เมืองสวย นาอยู 

ประการที่สาม สรางมนตเสนหใหอําเภอนาเที่ยวประการที่สี่ สราง
สังคมปรองดอง ภาครัฐมีการบริหารงานที่โปรงใส และดํารงความ
เปนธรรมใหกับทุกกลุม/บุคคล และประการสุดทาย รวมกันทําให
อําเภอมีความสงบเรียบรอย และรมเย็น 

กําหนดเปาหมายของการสรางสุขใน ๔๐ ผลงาน โดย
วัดผลงานที่ระดับหมูบาน แยกเปน 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๑๔๙ 

  - ตอตานการแพรระบาดของยาเสพติด ๑๐ ดาน 
เชน จัดตั้ง/อบรมตาสับปะรดทุกหมูบาน คัดกรองบําบัดผูติดยาเสพ
ติดที่พบทุกคน เปนตน 
  - เมืองนาอยู ๑๐ ดาน เชน ทําใหหมูบานมีความ
สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย ประชาชนมีรายไดเพิ่ม มีการออม
เงินและประหยัดคาใชจาย เปนตน 
  - เมืองมนตเสนหนาเที่ยว ๑๐ ดาน เชน มีการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเพิ่มการสงเสริมการทองเที่ยวในหมูบาน 
  - เมืองปรองดอง โปรงใส และเปนธรรม ๕ ดาน 
เชน มีกิจกรรมการสรางความปรองดองในหมูบาน หนวยงานภาครัฐ
ในหมูบานมีความโปรงใส มีศูนยดํารงธรรมในระดับตําบล หมูบาน 
เปนตน 
  - เมืองสงบสุข และรมเย็น ๕ ดาน เชน หมูบานไม
มีคดีอาชญากรรมหรือคดีผิดกฎหมายรายแรง หมูบานมีการ
ประกอบศาสนกิจและรักษาประเพณี เปนตน 

 
 เ มื่ อ มี เ ป า หม าย กา ร
ทํางานที่ชัดเจน หนวยงาน
ภาครัฐ/เอกชน/ประธาน
ศู น ย ป อ ง กั น แ ล ะ
ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด
อํ า เภอ/คณะกรรมการ

บริหารงานอําเภอ ดําเนินการวางแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ
ประจําป ตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบและงบประมาณที่ไดรับของ



 ๑๕๐ 

แตละองคกร และนําแผนไปปฏิบัติใหบรรลุผล โดยมีเปาหมายการ
ทํางานรวมกัน 
  จัดใหมีระบบประเมินผลงานดวยดัชนีชี้วัด “๒๐๑๕ 
รอยเอ็ดโมเดล” ตามเปาหมายการทํางาน ๔๐ ดาน ในทุกรอบ ๓ 
เดือน 
  กระบวนการยอนกลับ (Feadback)มอบรางวัลชมเชย
อําเภอที่มีผลงานการสรางสุขใหประชาชนดีเดน รายงานหนวย
เหนือ และประชาสัมพันธผลงานใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
รวมทั้งนําผลของการประเมินไปปรับปรุงแผนในทุกระดับ เพื่อให
สอดคลองกับเปาหมายสูงสุด 
  อบรมชี้แจงแนวทางแกคณะกรรมการศูนยปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัด/อําเภอ 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ คณะกรรมการ
บริหารงานอําเภอ และผูเกี่ยวของ จํานวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน 
  ทําขอตกลงความเขาใจ (MOU) ระหวางประธานศูนย
อํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด/ประธาน
กรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดรอยเอ็ด และ
ประธานศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ/ประธาน
กรรมการบริหารงานอําเภอ 
  ใหอําเภอโดยคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอและคณะกรรมการบริหารงานอําเภอ 
(กบอ.) จัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการพัฒนาอําเภอ และ
สวนราชการ/หนวยงาน/องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทํา
แผนปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่และงบประมาณที่มีเกี่ยวของของ
แตละสวน 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๑๕๑ 

  ทุกภาคสวนดําเนินการพัฒนาตามอํานาจหนาที่ โดยมี
คณะกรรมการบริหารงานอําเภอเปนศูนยบูรณาการคน เงิน และ
งานของหนวยงานทุกหนวยงานในพื้นที่  ตลอดจนนําผลการ
ประเมินผลการดําเนินงานที่ไดไปปรับปรุงแผนงาน/โครงการ เพื่อให
สอดคลองกับเปาหมายสูงสุดของการสรางความสุขใหกับประชาชน
รอยเอ็ดโดยถวนหนา 
  ประเมินผลการดําเนินโครงการตามตัวแบบประเมิน 
๒๐๑๕ รอยเอ็ดโมเดล 
  รายงานผลการดําเนินงานและประชาสัมพันธ ให
ประชาชนและสื่อมวลชนทราบโดยทั่วกัน 
  มอบรางวัล พรอมโลเชิดชูเกียรติใหกับอําเภอที่มีผลการ
พัฒนาตามโครงการดีเดน 

บทสรุป 
 ความมุงหวังสูงสุด
ของรัฐบาลคือ การกําหนด
น โ ย บ า ย ใ ห บ ริ ก า ร
สาธารณะเพื่อคืนความสุข
ใหกับประชาชน โครงการ 
๒๐๑๕ ร อย เอ็ด โม เดล 
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 

เพื่อคืนความสุขใหประชาชนครั้งนี้ก็ไดนําความมุงหวังดังกลาวเปน
ตัวตั้ง เพื่อใหบริการสาธารณะในจังหวัดรอยเอ็ดนําไปสูการสราง
ความสุขใหกับประชาชนทุกหมูเหลาไดรับบริการสาธารณะตาม
นโยบายรัฐบาลอยางเสมอภาคเทาเทียม ทั้งนี้สืบเนื่องจากโครงการ



 ๑๕๒ 

นี้ไดสรางกรอบการบูรณาการทุกภาคสวนเขาดวยกันดวยการ
กําหนดเปาหมายความสําเร็จของงานรวมกันอยางชัดเจน ทุกภาค
สวนในจังหวัดรอยเอ็ดไดปรับแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่
ไดรับใหสอดคลองกับเปาหมาย แลวมีการติดตามและตรวจวัด
ผลงานที่ปรากฏที่หมูบาน ซึ่งเปนหนวยการปกครองลางสุดที่
เกี่ยวของกับประชาชนทุกดาน มีระบบการประเมินผลงานเชิง
ความสําเร็จดวย“ดัชนีวัดความสําเร็จ ๒๐๑๕ รอยเอ็ดโมเดล” ที่
เปรียบเสมือนเปนหลักกิโลเมตรใหกับทุกหนวยงานตรวจสอบวา
ผลงานของหนวยงานของตนไดดําเนินการสําเร็จมากนอยเพียงใด 
รวมทั้งผลงานที่เกิดสามารถบงชี้ไดวางบประมาณที่ไดรับมานั้นได
นําไปดําเนินการไดอยางดีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม ที่
สําคัญสามารถสื่อกับประชาชน และรัฐบาล หนวยเหนือทุกระดับได
วา ภาครัฐหรือภาคสวนที่เกี่ยวของในจังหวัดรอยเอ็ดไดทําประโยชน
ใหกับประชาชนไดมากนอยเพียงใด ซึ่งเชื่อไดวาจังหวัดรอยเอ็ดไม
เปนไของคการขนาดใหญอยางแนนอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๑๕๓ 

 



 ๑๕๔ 

การฟนคืนวิถีชีวิตของชุมชนด้ังเดิมตลาด ๑๐๐
ศาลเจาโรงทองหลังเหตุเพลิงไหม  

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
(เมื่อครั้งดํารงตําแหนงเปนนายอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง

                                 โดย  นายปญญา งานเลิศ 
                                        ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

 
      ไฟไหมวิ เศษ
ป ดตํ าน าน  “ตลาดร อย
ป”....จริงหรือ   
     เปนหัวขอในการเสวนา
ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง ค ณ ะ
ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และอิโคโมสไทย ซึ่งจัดขึ้น
เ มื่ อ วั นที่  ๒๘  
๒๕๔๙ 

หลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหมเผาผลาญบานเรือน กวา 
หลังคาเรือน เมื่อเวลา ๐๓.๐๐ น.
เศษ ของวันที่ ๖ ธันวาคม ๒5๔๘ 
ซึ่งในฐานะนายอําเภอวิ เศษชัย
ชาญไดรับเชิญไปรวมเสวนาพรอม
กับ ดร.เจิมศักดิ์ ปนทองที่เปนชาว
วิเศษชัยชาญโดยกําเนิดดวย และ
มีผูใหความสนใจแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันหลากหลายและสรุป

๑๐๐ ป  

เมื่อครั้งดํารงตําแหนงเปนนายอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง) 

ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 

ไฟไหมวิ เศษชัยชาญ 
ตลาดร อย

เปนหัวขอในการเสวนา
ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง ค ณ ะ
ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และอิโคโมสไทย ซึ่งจัดขึ้น

๒๘  มกร าคม 

หลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหมเผาผลาญบานเรือน กวา ๑๐๐  



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๑๕๕ 

ดวยความเห็นพองตองกันวา ทุกปญหามีทางออกและแนวทางแกไข 
ดังนั้น ไมมีการปดตํานานตลาดรอยปของชุมชนศาลเจาโรงทอง
อยางแนนอน 

ในคืนที่ เกิดเหตุ เพลิง
ไหม ไดมีผูโทรศัพทไปปลุกผม
เพื่อรายงานเหตุใหทราบ ซึ่ ง
บ า น พั ก อ ยู ห า ง จ า ก ต ล า ด
ปร ะม าณ  ๒  กิ โ ล เ ม ต ร  ไ ด
มองเห็นแสงไฟแดงฉานลุกโพลน
เปนวงกวางในทองฟายามดึก
ครอบคลุมตลาดที่ เปนบานพักอาศัยกวา ๒๐๐ หลังคาเรือน 
ตอจากนั้น ผมก็รายงานผูวาราชการจังหวัดอางทองในสมัยนั้น (นาย
วิบูลยสงวนพงศ) ทราบทันที ซึ่งทานไดรีบเดินทางถึงที่เกิดเหตุและ
บัญชาการอยูในสถานที่เกิดเหตุตลอดทั้งวัน ซึ่งมีรัฐมนตรีหลายทาน
และหลายกระทรวงเดินทางมาตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดยผูวา
ราชการจังหวัดไดสั่งการตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเพื่อชวยเหลือผู
ประสบอัคคีภัย ณ บริเวณที่เกิดเหตุ ตั้งแตเชาตรูทันที รวมทั้ง
แตงตั้งคณะกรรมการฟนฟูผูประสบอัคคีภัย ดานที่อยูอาศัย การ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ  แ ล ะ อื่ น  ๆ  ที เ กี่ ย ว ข อ ง  ซึ่ ง ม อ บ ห ม า ย
คณะอนุกรรมการ แบงออกเปน ๖ ดาน คือ  

๑. ดานจัดหาที่อยูอาศัยชั่ วคราวและสง เสริมอาชีพ
ผูประสบภัย  

๒. ดานพิจารณาสิทธิที่ดินและที่อยูอาศัย ซึ่งมีสวนที่ตอง
ดําเนินการ คือ  

๒.๑ ในสวนของที่ดนิที่ผูประสบอัคคีภัยม ี
กรรมสิทธิ์ครอบครอง  



 ๑๕๖ 

๒.๒ ในสวนของที่ดินริมน้ํา (ที่ดําเนินการถอน 
สภาพตามมาตรา ๘ ของ ประมวลกฎหมายที่ดิน) 

๓. ด านพิ จ ารณาการ ใช เ งิ นบริ จ าค เพื่ อช ว ย เหลื อ
ผูประสบภัย  

๔. ดานการจัดทําขอมูลและบันทึกความทรงจําตลาดศาล
เจาโรงทอง  

๕. ดานการพิจารณาวางผังการจัดที่พักอาศัยและการปรับ
ภูมิทัศน 

    ซึ่งมี ๓ สวนที่ตองดําเนินการ คือ 
๕.๑ การจัดทําและประกาศเทศบัญญัติทองถิ่น 
๕.๒ การออกแบบดานสถาปตยและวิศวกรรม  

โดยละเอียด (Detail Design)  
๕.๓ การปรับปรุงสภาพพื้นท่ีเบื้องตน (กอนลง 

เสาเข็มตนแรก) 
๖. ดานแหลงเงินทุนและวัสดุอุปกรณ 

 
 ตอจากนั้นผูวาราชการจังหวัดไดเชิญประชุมคณะกรรมการ 
ตลอดจนผู เกี่ยวของรวมทั้งผูประสบภัยทั้งหมด โดยมีสมาชิก
วุฒิสภาในขณะนั้น (ดร.เจิมศักดิ์  ปนทอง) และสมาซิกสภา
ผูแทนราษฎรจังหวัดอางทอง ทั้ง ๒ ทาน เปนที่ปรึกษาและรวม
ประชุมดวยกัน เพื่อวางกรอบกําหนดแนวทางการฟนฟูผูประสบ
อัคคีภัยโดยเรงดวน และเนนการมีสวนรวมของชุมชนผูประสบภัย
ทุกคน ตลอดจนการประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิ และคณาจารยไป
ชวย ออกแบบและวางผังกอสรางให ตลอดจนดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
และใหนายอําเภอวิเศษชัยชาญ ทําหนาที่เลขานุการ ประสานงาน
ทุกภาคสวน โดยจังหวัดกําหนดใหมีการประชุมทําความเขาใจและ



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๑๕๗ 

ติดตามผลความกาวหนาของงานอยางตอเนื่องทุกสัปดาห 
ในภาควิชาการ มีคณาจารยผูทรงความรูจากหลายสถาบันได 

ใหคําแนะนําในการปรับปรุงฟนฟู ทั้งจากสถาบันมหาวิทยาลัย และ
ผูแทนจากกรมโยธาธิการ ที่เขาไปดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
คณาจารยจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน มี ศาสตราจารยอรศิริ ปาณินท  รศ.ดร.เอกรินทร อนุกูล
ยุทธธน คณบดี รศ.ยุพยง เหมะศิลปน รองคณบดี เปนที่ปรึกษา 
และทีมงานผูปฏิบัติในพื้นท่ีอีกหลายทานนําโดย ดร.วันดี พินิจวรสิน 
หัวหนาภาควิชาสถาปตย ซึ่งมีผูประสานงานที่ดียิ่ง คือ ดร.วรรณดี 
สุ ท ธิ น ร า ก ร  จ า ก ส ถ า บั น ค น ค ว า แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อ า ห า ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยคณาจารยชุดดังกลาวเขาไปดูที่เกิด
เหตุตั้งแตแรกเริ่มและดําเนินการในพื้นที่ตอเนื่องจนกระทั่งมีการ
กอสรางอาคารบานเรือนและสวนประกอบอื่น ๆจนแลวเสร็จและ
ชาวตลาดเขาพักอยูอาศัยไดเหมือน ดังเดิม 

กอนหนานั้นที่จะเกิดเหตุเพลิงไหมเพียง ๕ วัน ดร.วรรณดี 
สุทธินรากร และคณะอาจารยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน ไดไปเยือนจังหวัดอางทองเพื่อทําการสํารวจ ภูมิทัศนสอง
ฝงแมน้ํานอย รวมกับผูวาราชการจังหวัดอางทองและคณะ โดยมี
นายอําเภอวิเศษชัยชาญเปนผูประสานงานพาลองเรือในลําแมน้ํา
นอย โดยอาจารยไดเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตแมน้ํานอย ซึ่งเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และจุดสําคัญแหงหนึ่งใน
เสนทางการทองเที่ยว คือ ตลาดเกาศาลเจาโรงทอง ที่เกิดเหตุเพลิง
ไหมในเวลาตอมาดวย เนื่องจากมีจุดแวะขึ้นชมตลาดเปนแพทาน้ํา
และมีเรือชักรอกขามฟากแมน้ํา โดยเปนตลาดเกาแกนับรอยป เนื้อ
ที่ประมาณ ๗ ไร มีของดี ใหชมมากมาย ทั้งขนมไทย ขนมครก



 ๑๕๘ 

ทรงเครื่องโบราณ รานขายยาจีนและยาไทยแผนโบราณ รานขาย
ของที่ยังคงสภาพอดีตไวอยางดีและหาชมไดยากในยุคสมัยนี้ 
นอกจากนั้นยังมีรานขายทองโบราณชื่อเสียงโดงดัง ตลอดจนราน
จําหนายวัตถุโบราณที่รูจักกันทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 
รวมทั้งผูประกอบการรานประทีปการกล ที่เรียกขานกันวา วิศวกร 
ป.๔ ที่ผลิตเครื่องบินเบาอุลตราไลทลําแรกในประเทศไทย และเรือ
เอฟเวอรเกรด สะเทินน้ํา สะเทินบก วิ่ง ดวยความเร็ว ๑๔๐ กม./
ชั่วโมง เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๗ และแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ อกีมากมาย 

การที่อําเภอวิเศษชัยชาญ ไดเคยทํางานรวมกันกับคณาจารย 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน อยางตอเนื่อง จึงเปน
สัมพันธภาพที่ดี นําไปสูการชวยเหลือในเวลาตอมา หลังจากที่ได
ทราบขาววาเพลิงไหมตลาดแหงนี้รวมทั้งนําหลักความรูทางวิชาการ
ที่เกี่ยวของทั้งดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม ตลอดจนดานอื่น ๆ 
มาผสานกับการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ของจังหวัด อําเภอ และเทศบาล
ตลอดจนชุมชนในการปรับปรุงฟนฟูผูประสบภัย จนประสบผลดีทํา
ใหชาวตลาดศาลเจาโรงทองไดมีบานพักอาศัยและประกอบการคา
ไดดังเดิมโดยไมคิดมูลคาใชจายจากการทํางานตลอดระยะเวลา

หลายเดือนแตอยางใด 
    บัดนี้  ถึงแมวาอาคาร
เกาหลายหลังจะมอดไหม
ไปกับกองเพลิงก็ตาม แต
ภู มิ ปญญาท อ ง ถิ่ น แล ะ
ชุ มชนยั ง ค งอยู มิ ไ ด สู ญ
สลายตามไปดวย หากมี
โอกาสไดไปเยี่ยมชมตลาด



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๑๕๙ 

ศาลเจาโรงทองในปจจุบันนี้จะเห็นไดวามีการกอสรางอาคาร
บานเรือนขึ้นใหมในรูปแบบสถาปตยกรรมที่ถูกตองตามระเบียบ
กฎหมายและคงสภาพความเปนตลาดดั้งเดิมที่สวยงามและเปน
ระเบียบเรียบรอยกวาเดิมอีกดวย 

 ปจจัยแหงความสําเร็จในการแกไขปญหา และฟนฟู 
พัฒนาตลาดศาลเจาโรงทองจนสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคตาม
เปาหมายที่วางไว ขึ้นอยูกับผูบริหารจังหวัดซึ่งเปนผูนําในการ
บริหารจัดการ และประสานงานทุกภาคสวนโดยมีนายอําเภอวิเศษ
ชัยชาญทําหนาที่เลขานุการ ในการฟนฟูตลาดโบราณศาลเจาโรง
ทองตามแนวทางอนุรักษ โดยยึดหลัก รวมมือ รวมใจ รวดเร็ว 
ถูกตอง ถูกใจ และถูกกฎหมาย ซึ่งชุมชนชาวตลาดศาลเจาโรง
ทองเคยกลาวไววา ยังจําสิ่งดีดีที่ทุกทานไดกระทําไวตลอดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๐ 

ประสบการณในการแกไขปญหาหนี้สินนอกระบบ
(เมื่อครั้งดํารงตําแหนงเปนนายอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

     โดย นายนิคม ศิริสิงหสังชัย
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

สภาพปญหาในพ้ืนที่
 

นในพื้นที่เม่ือประสบปญหา
จะไปกูเงินนอกระบบโดย
ไมคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ย 
เทาไรก็เอา 

 
การกู หนี้ น อกระบบจะ

เซ็นชื่อใสกระดาษเปลา ปลอยใหนายทุนเงินกูกรอก
ขอมูลตามใจ 

 เมื่อไปชําระหนี้กับนายทุนเงินกูไมมีหลักฐานการ
ชําระเงิน ชําระหนี้เทาไรก็ไมหมดสักท ี

 ประชาชนขาดความรูดานกฎหมาย และไมทราบจะ
ไปพ่ึงใคร 

 ขาราชการสวนใหญเกรงใจนายทุนเงินกู ปลอยให
เจาหนี้และลูกหนี้ไปคุยกันเอง นายทุนจะนําเอา
ดอกเบี้ยคางชําระมาเพิ่มเปนเงินตน ทําใหหนี้สินเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ 
 

ประสบการณในการแกไขปญหาหนี้สินนอกระบบ 
เมื่อครั้งดํารงตําแหนงเปนนายอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี) 

โดย นายนิคม ศิริสิงหสังชัย 
ปลัดจังหวัดอุดรธานี 

 
สภาพปญหาในพ้ืนที่ 

 ประชาช
นในพื้นที่เม่ือประสบปญหา
จะไปกูเงินนอกระบบโดย
ไมคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ย 

 เ มื่ อ ทํ า
กา รกู หนี้ น อกระบบจะ

เซ็นชื่อใสกระดาษเปลา ปลอยใหนายทุนเงินกูกรอก

เมื่อไปชําระหนี้กับนายทุนเงินกูไมมีหลักฐานการ

ไมทราบจะ

ขาราชการสวนใหญเกรงใจนายทุนเงินกู ปลอยให
ลูกหนี้ไปคุยกันเอง นายทุนจะนําเอา

ปนเงินตน ทําใหหนี้สินเพิ่ม



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๑๖๑ 

แนวทางแกไขปญหา 

 ขาราชการที่แกไขปญหาหนี ้
นอกระบบตองมีจิตใจอยากจะชวยเหลือประชาชนใหเกิดความเปน
ธรรม ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ 

 การชวยเหลือประชาชนที่เปนลูกหนี้ตองใชความ 
อดทน ตองหาขอเท็จจริง เพราะลูกหนี้จะไมมีหลักฐาน สอบถาม
อะไรก็ไมรู เราตองชวยเหลือแนะนํา 

 ตองแตงตัง้คณะกรรมการแกไขในรูปกรรมการ และ 
ตองทําความเขาใจใหกรรมการ
ทุกคนมีจิตใจที่จะชวยเหลือ
ลูกหนี้ เพราะขาราชการสวน
ใหญไมอยากยุงเกี่ยวเรื่องนี้ 

 กําหนดขั้นตอน 
การเจรจาหนี้ตามลําดับ  เชน   
รวบรวมขอมูลจากลูกหนี้ ให
เสร็จ แลวจึ ง เชิญเจาหนี้มา
เจรจา 

 ผูบังคับบัญชาในระดับจังหวัดตองเห็นความสําคัญ  
สนับสนุนเมื่อมีปญหาหรืออุปสรรค 

 ตองมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อเจรจาหนี้นอก 
ระบบ หากกรรมการระดับอําเภอ ไมสามารถเจรจาหนี้ได 

 กระทรวงมหาดไทยตองมีคณะกรรมการที่มีอํานาจ 
หน าที่  เ กี่ ย วกับหนี้ นอกระบบ เช น  กระทรวงมหาดไทย 
กรมสรรพากร อัยการสูงสุด ตํารวจกองปราบ ดีเอสไอ ปปส. และ



 ๑๖๒ 

ตองมีบทบาทแถลงผลงานเพื่อใหนายทุนเงินกูหันมาเจรจากับลูกหนี้
มากขึ้น 

 รัฐบาลตองแกกฎหมาย ไมใหมีการขายฝาก ปจจุบัน 
นายทุนเงินกูหันมาใชวิธีขายฝากแทนการจดจํานอง ทําใหสามารถ
ยึดที่ดินทํากินของประชาชนงายขึ้น และขาราชการไมสามารถ
ชวยเหลือลูกหนี้ได 
 
สรุปวิธีการทํางาน 

 ใหเกียรติเจาหนี้ ไมไดมองวาเขาเปนคนชั่วราย ทําให 
เขาเต็มใจเจรจาหนี้ และทําใหเขารูสึกวาเขาจะไดรับประโยชนจาก
การเจรจาหนี้ 

 คณะกรรมการเจรจาหนี้ตองมีใจรัก และทุมเทการ 
ทํางาน ไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย และคณะกรรมการตอง
เสียสละ บางกรณีตองเจรจาถึง 4 –  5 ครั้ง จึงหาขอยุติได 

 เจรจาหนี้ในรูปคณะกรรมการ ไมทําโดยบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง 

 แสวงหาความชวยเหลือและขอความรวมมือจากฝาย 
ตางๆ เชน อัยการจังหวัด ธนาคารที่ลูกหนี้ไปเบิกเงิน รับเงิน 

 การเจรจาหนี้ที่ตกลงกันไดทําใหลูกหนี้ไดรับการ 
ชวยเหลือเปนรูปธรรม การจับกุมเจาหนี้ไมสามารถชวยเหลือลูกหนี้
ได เพราะยังไมไดแกไขสัญญาจํานองใหเรียบรอย การแกไขหนี้สิน
นอกระบบตองเนนวิธีการเจรจาหนี้เทานั้น 

 คณะกรรมการเจรจาหนี้ตองวางตัวเปนกลาง ให 
ความยุติธรรมทั้ง 2 ฝาย บนพื้นฐานของระเบียบ กฎหมาย 
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ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ

 ลู ก ห นี้ ต อ ง มี
ขอมูล มีหลักฐานมายืนยันได

 เจาหนี้ตองให
ความรวมมือ 

 คณะกรรมการ
เ จ ร จ า ห นี้  ต อ ง เ ข า ใ จ
กระบวนการ  

เสียสละ และหาวิธีการนําไปสูขอตกลงใหได 

 ผูบังคับบัญชาหนวยเหนือ  คือ  ระดับจังหวัด  ระดับ
กระทรวง  ตองมีคณะกรรมการ       ที่เต็มใจ และใหการสนับสนุน
อําเภอในการเจรจาหนี้ 

 ถาไมสามารถแกไขหนี้สินนอกระบบเปนรูปธรรม 
เกษตรกร ประชาชน จะไมสามารถกาวเดินตอไปได 

 
ขอหวงใย 

 มีกลุมเกษตรกรหลายกลุมที่รัฐบาลตั้งขึ้นมา พยายาม
ทําหลักฐานกูหนี้ เท็จ เพื่อมาขอกู เงินกองทุนออกไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตน 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖๓ 

ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 

ลู ก ห นี้ ต อ ง มี
ขอมูล มีหลักฐานมายืนยันได 

เจาหนี้ตองให

คณะกรรมการ
เ จ ร จ า ห นี้  ต อ ง เ ข า ใ จ

ผูบังคับบัญชาหนวยเหนือ  คือ  ระดับจังหวัด  ระดับ 
กระทรวง  ตองมีคณะกรรมการ       ที่เต็มใจ และใหการสนับสนุน

ถาไมสามารถแกไขหนี้สินนอกระบบเปนรูปธรรม  

มีกลุมเกษตรกรหลายกลุมที่รัฐบาลตั้งขึ้นมา พยายาม 
ทําหลักฐานกูหนี้ เท็จ เพื่อมาขอกู เงินกองทุนออกไปแสวงหา



 ๑๖๔ 

ผลการเจรจาหนี้นอกระบบ 
บัญชีผลการเจรจาหนี้นอกระบบ (อชก.สวนอําเภอ) 

อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
 

 
ป พ.ศ. 

จํานวน 
เจรจา 
(ราย) 

นบัมูลหนี้ได 
 

(บาท) 

หลังเจรจา 
ลดหนี้ได 
(บาท) 

ยุติเรื่อง 
 

(ราย) 

อยู
ระหวาง 

ดําเนนิการ 
(ราย) 

2547-48 92 8,522,253 1,004,953 92 - 

2549 55 8,528,571 3,254,932 55 - 

2550 46 6,054,100 2,504,261 46 - 

2551 30 5,690,140 2,562,939 30 - 

2552 85 20,830,890 9,060,356 85 - 

1 ม.ค.30 -
30 พ.ย.53 

67 52,009,616 36,541,246 63 3 

รวมทั้งส้ิน 375 101,635,570 54,928,687 372 3 

 
ระหวางวันที ่1 มกราคม 2547 – 30 พฤศจิกายน 2553 

1. มูลหนี้ทั้งหมด  จํานวน  101,635,570  บาท 
2. สามารถลดเงินตนและดอกเบี้ยได จาํนวน    54,928,687  บาท 
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ขบวนการแคนนอยเรนเจอร : 4 พลังชุมชน 
กับปฏิบตัิการปลอดเหลา ปลอดอบายมุข

        โดย   นายพิสิษฐ แรทอ
        นายอําเภอคําเข่ือนแกว
 

ชุมชนแคนนอยมี
ประวัติศาสตรอันยาวนาน
กวา 400 ป  เลาขานกัน
วา ขบวนนายฮอยหรือคน
คาวัวที่เดินทางรอนแรมทํา
การคาขาย ขากลับหลัง
คาขายเสร็จสิ้นแลว กลุม
นายฮอยขบวนหนึ่ง พบทุง
กวางที่เต็มไปดวยตนแคน 

หรือตนตะเคียนเต็มไปหมด มีหนองน้ํามีความอุดมสมบูรณสามารถ
พักแรมได จึงคางพักแรม ซึ่งนานไปจึงเกิดการตั้งชุมชนลงปกฐาน 
และชักชวนกันมาอยูอาศัยจนกลายเปนชุมชน และนี้คือที่มาของ
ชุมชนแหงนี้  “แคนนอย” ตําบลแคนนอย อําเภอคําเขื่อนแกว 
จังหวัดยโสธร  ชุมชนเกษตรกรรมปลูกขาวหอมมะลินักดื่มคอ
ทองแดง 
 นอกจากชื่อเสียงดานขาวหอมมะลิที่เลื่องชื่อแลว ในอดีต
นั้นคนแคนนอยยังเปนที่รูจักกันดีในฐานะนักดื่มคอทองแดง ดื่มหนัก 
ดื่มจัด เรียกไดวาติดอันดับตนๆ ขณะที่ชื่อเสียงในฐานเกษตรกรปลูก
ขาวไดสรางความภาคภูมิใจใหกับชาวชุมชน แตกลับกันชื่อเสียงลือ

๑๖๕ 

พลังชุมชน  
กับปฏิบตัิการปลอดเหลา ปลอดอบายมุข 

นายพิสิษฐ แรทอง 
นายอําเภอคําเข่ือนแกว 

ชุมชนแคนนอยมี
ประวัติศาสตรอันยาวนาน

ป  เลาขานกัน
วา ขบวนนายฮอยหรือคน
คาวัวที่เดินทางรอนแรมทํา
การคาขาย ขากลับหลัง
คาขายเสร็จสิ้นแลว กลุม
นายฮอยขบวนหนึ่ง พบทุง
กวางที่เต็มไปดวยตนแคน 

หรือตนตะเคียนเต็มไปหมด มีหนองน้ํามีความอุดมสมบูรณสามารถ
มชนลงปกฐาน 

และชักชวนกันมาอยูอาศัยจนกลายเปนชุมชน และนี้คือที่มาของ
ตําบลแคนนอย อําเภอคําเขื่อนแกว 

ชุมชนเกษตรกรรมปลูกขาวหอมมะลินักดื่มคอ

นอกจากชื่อเสียงดานขาวหอมมะลิที่เลื่องชื่อแลว ในอดีต
ที่รูจักกันดีในฐานะนักดื่มคอทองแดง ดื่มหนัก 

ดื่มจัด เรียกไดวาติดอันดับตนๆ ขณะที่ชื่อเสียงในฐานเกษตรกรปลูก
ขาวไดสรางความภาคภูมิใจใหกับชาวชุมชน แตกลับกันชื่อเสียงลือ



 ๑๖๖ 

เลื่องในฐานะนักดื่มไมใชสิ่งที่ชาวชุมชนตองการนัก และไปๆมาๆ ก็
กลายเปนโจทยปญหาที่ทําใหชุมชนตองรวมกันคนหาทางแกไข

พลัง “ผูนํา” จุดพลังสรางการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการทํางานเรื่องเหลา จึงเกิดขึ้นบนการทํางาน

ประสานสรรพกําลังที่จะรวมกันสรางการมีสวนรวมของชุมชนไมวา
จะ เป นแกนนํ า  ผู
เฒาผู แก  เด็กและ
เ ย า ว ช น  ร ว ม ทั้ ง
ส า ธ า ร ณ สุ ข 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พลั งของผู นํ าตาม
ธรรมชาติ และผูนํา
ที่เปนทางการ เปน

ตัวตั้งตัวตีที่จุดประกายประเด็นเรื่องปลอดเหลาขึ้นมา 
 “ชุมชนแคนนอยทํางานโดนเริ่มจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ ผูเฒาผูนํา
อยากจะทําก็มานั่งคุยกัน เพราะผูนํามองเห็นถึงพิษภัยจากอบายมุข 
เด็ก ๆ เลนไฮโล กินเหลา ก็เริ่มตั้งคําถามวาสิ่งเหลานี้ใชไหมที่ทําให
ชุมชนยากจน พอมาคิดรวมกันก็เห็นดวยรวมกัน จึ่งเริ่มทดลองทํา 
ซึ่งแนนอนวายอมมีคนเห็นตาง และยอมมีความขัดแยงกันบาง แต
เราก็มองวายังไงก็แลวแตตองทําลดละเลิกเหลา เราจึงเริ่มตนทํางาน
ศพปลอดเหลา เพราะการตายก็เศราพออยูแลวยังจะมาซ้ําเติมกัน
อีก เราอยากจะเลิกจริงๆ โดยในระหวางทดลองเราก็ใหขอมูลให
ความรูตลอดเวลา  จนกระทั่งป พ.ศ.2550 แกนนําชุมชนก็เริ่มคุย
กัน จริงๆ มากขึ้น ประกอบแกนนําชุมชนเองมีโอกาสไปเรียนรูจาก

เลื่องในฐานะนักดื่มไมใชสิ่งที่ชาวชุมชนตองการนัก และไปๆมาๆ ก็
ใหชุมชนตองรวมกันคนหาทางแกไข 

กระบวนการทํางานเรื่องเหลา จึงเกิดขึ้นบนการทํางาน
ประสานสรรพกําลังที่จะรวมกันสรางการมีสวนรวมของชุมชนไมวา

จะ เป นแกนนํ า  ผู
เฒาผู แก  เด็กและ
เ ย า ว ช น  ร ว ม ทั้ ง
ส า ธ า ร ณ สุ ข 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ลั งของผู นํ าตาม
ธรรมชาติ และผูนํา
ที่เปนทางการ เปน

ชุมชนแคนนอยทํางานโดนเริ่มจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ ผูเฒาผูนํา
อยากจะทําก็มานั่งคุยกัน เพราะผูนํามองเห็นถึงพิษภัยจากอบายมุข 

งคําถามวาสิ่งเหลานี้ใชไหมที่ทําให
ชุมชนยากจน พอมาคิดรวมกันก็เห็นดวยรวมกัน จึ่งเริ่มทดลองทํา 
ซึ่งแนนอนวายอมมีคนเห็นตาง และยอมมีความขัดแยงกันบาง แต
เราก็มองวายังไงก็แลวแตตองทําลดละเลิกเหลา เราจึงเริ่มตนทํางาน

แลวยังจะมาซ้ําเติมกัน
อีก เราอยากจะเลิกจริงๆ โดยในระหวางทดลองเราก็ใหขอมูลให

แกนนําชุมชนก็เริ่มคุย
กัน จริงๆ มากขึ้น ประกอบแกนนําชุมชนเองมีโอกาสไปเรียนรูจาก
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๑๖๗ 

ขุมชนอื่นที่เขามีการทําเรื่องปลอดเหลาในชุมชน เราเองมีความคิด
อยูแลวดวยก็เลยอยากเริ่ม เราก็คุยกันและไปชวนหมอที่สถานี
อนามัยมาคุยดวย เอาขอมูลเอาตัวเลขคาใชจายจากงานศพมาดูกัน
เห็นตัวเลขแลวมันมากมาย งานศพตอหนึ่งงานตองเสียคาใชจายกวา 
40,000 บาท ก็มาชวยกันคิดดูวาแลวถาเราไมเมาถาเราไมดื่มเหลา 
เงินจะเหลือขนาดไหน หรือการจัดงานศพที่มีฐานะยากจน เวลาจัด
งานลูกหลานญาติพี่
นองตองขายไรขาย
นาหาเงินมาจัดงาน 
ซึ่งสวนใหญก็หมดไป
กั บค า เ ห ล าทั้ ง นั้ น 
ขณะเดียวกัน เราก็
เชื่ อมรอยประเด็น
เหลาเขากับเรื่องอื่นๆ 
โดยตลอดเชน คุ ย
เรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ ก็จะเชื่อมโยงภาพปญหาตางๆ พูดเรื่องใกล
ตัว กินเหลาแลวเสียสุขภาพไหม เสียสุขภาพแลวเปนอยางไร ก็ตอง
ไปหาหมอ บางรายตองเสียคารักษา บางก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต เสีย
ทั้งเงิน เรียกวาเราปูพื้นฐานกันมากอนแลว พอถึงวันประชุม
ประจําเดือนเราก็เอาเรื่องเหลาเปนวาระหนึ่งในการพูดคุย พอเรา
เปดประเด็นขอมูลไปแบบนี้ พูดเรื่องเหลาที่ไมดี ยิ่งในทางพุทธ
ศาสนาแลวถือวาเปนอบายมุข เราเอาขอมูลเรื่องตางๆ มาเชื่อมโยง
กันพอเห็นวาเหลานั้นไมดี ดังนั้นการมีเหลาในงานตางๆ จึ่งไม
เหมาะสม ไมดี  พอไดพูดคุยชวนคิดแบบนี้ชาวบานตางก็เห็นดวย 
จึงไดจัดทําประชาคมเพ่ือขอมติใครเห็นดวยวาจะลดละเลิกไดในงาน
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อะไร  ปรากฏวา อันดับแรก คือ งานศพ เมื่อไดขอสรุปจึงเริ่มตนทํา
การทดลองโดยยังไมมีการตั้งกติกาอะไร ทดลองงานแรกก็คืองาน
ศพ และก็นับวาโชคดีที่เจาภาพอยากจะทําปลอดเหลาอยูแลว ตอน
ทําแรกๆ เสียงคานก็มีบาง แตพอเริ่มทําจริงจัง ทั้งๆ ที่ตอนแรกมี
เสียงพูดกันวาไมมีเหลาจะมีใครมานั่งเฝาศพให ทางแกนนําก็เลย
บอกวาเราจะมานั่งเฝาใหเอง และพอทําจริงๆ ก็ไมตองมีเหลาสัก
ขวด คนมารวมงานก็มี กก็ินน้ําเปลาแทนเหลากัน โดยงานบุญปลอด
เหลาของเรานั้น แยกเปน 2 สวนคือ งานประเพณีและงานไมใช
ประเพณี โดยงานที่มีเจาภาพทําได 100 เปอรเซ็นตแลว คือ งาน
ศพ งานบวช งานกฐิน ขณะเดียวกันก็เกิดการเชื่อมโยงกับทุกภาค
สวนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนปฏิบัติการปลอด
เหลาทั้งการเชื่อมโยงกับ โรงเรียน วัด สาธารณสุข และองคการ
บริหารสวนตําบล “การทํางานขับเคลื่อนเรื่องปลอดเหลา งานบุญ
ประเพณีปลอดเหลา ตองบอกวา ทุกภาคสวนทุกฝายมีบทบาทอยาง
มาก… .แกนนําเองก็มีสวน โรงเรียน ครูอาจารยก็คอยเปนหูเปนตา
ดูแลเด็กเล็กตั้งแตในโรงเรียน วัด พระทานก็คอยเทศนา ใหความรู
เตือนใจเตือนสติ ขณะที่สาธารณสุขก็มีทักษะมีความรูในเรื่อง
สุขภาพก็ทําเรื่องสุขภาพและใหขอมูลจัดอบรมเปลี่ยนพฤติกรรม
แบบมีสวนรวม โดยมีฐาน อสม.เปนกําลังสําคัญ รวมทั้งมีการใช
เครื่องมือหนุนเสริมเชน รายการวิทยุ สื่อตางๆ เชน การจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ คนก็เกิดแรงกระตุนเกิดพลังใจที่จะทําเรียกไดวาเรา
ทํางานหลายประสานจึงขับเคลื่อนภารกิจไปได โดยในสวนของ 
อบต. ก็ชวยเราในเรื่องงบประมาณ นายก อบต.ชวยประสานการ
ประชุมตาง ๆ จนเปนที่ยอมรับจากภายนอก  กลายเปนตนแบบที่
ขยายผลไปสูระดับอําเภอ และที่สําคัญ กลุมเยาวชน to be 
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number one ที่นับวาเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนงาน จากการ
รวมกลุมทํากิจกรรมกีฬาก็ยกระดับพัฒนาตนเองจนกลายเปนพลัง
สําคัญของชุมชนและไดรับการสนับสนุนอยางดีทั้งจากทองถิ่น 
ทองที่ จนเกิดการขยายผลไปสูที่อื่น   
 

พลังขอมูล 
 ปฏิบัติการปลอดเหลาของแคนนอย นอกจากจะมีทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวมแลว การยกระดับสรางการเรียนรูใหการชาว
ชุมชนยังเปนหัวใจสําคัญที่ทําใหการมีสวนรวมเกิดขึ้นไดอยาง
กวางขวาง โดยใชขอมูลรอบดานมาประชาสัมพันธ มาสื่อสารสราง
ความตระหนัก และสรางความรู ความเขาใจใหแกชาวชุมชน โดยมี
โรงพยาบาลสาธารณสุขตําบล (รพ.สต.) เปนฐานขับเคลื่อนสําคัญ 
ในการประชุมผูนําที่มีการจัดขึ้น ไดมีการทําขอมูลสาธารณสุขดาน
ตางๆ โดยนําเสนอเฉพาะสาเหตุการเสียชีวิตของคนแคนนอย พบวา 
อันดับแรกคือมะเร็งตับ สวนสาเหตุการเจ็บปวยอันดับแรกคือ
เบาหวาน โดยมีการนําเสนอขอมูลยอนหลังไป 5 ป มีการแจกแจง
รายบุคคล รายพฤติกรรม ซึ่งขอมูลตางๆ เหลานี้ สะทอนวา คนเปน
มะเร็งตับคือคนดื่มเหลา และจากพฤติกรรมเชนนี้ก็เชื่อมโยงมาสูโรค
และภาวะตางๆ และจะตายเร็วขึ้น หากไมเลิกสูบบุหรี่และไมเลิกดื่ม
สุรา  

การนําเสนอขอมูลเชนนี้ มีผลอยางมากตอผูนํา เรียกไดวา 
เกิดความตื่นตัว เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องของขอมูลที่ไดรับถึง
พิษภัยและเกิดการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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พลัง อสม. 
 ตอมามีการยกระดับการทํางานโดยของบประมาณจาก 

อบต.มาจัดตรวจสุขภาพกลุมเสี่ยง พอไดกลุมเสี่ยงก็ไปทํางานลงลึก
ในระดับครัวเรือนโดยมี อสม.เปนหนวยขับเคลื่อนที่สําคัญเก็บขอมูล 
พฤติกรรมความเสี่ยงตางๆ ทั้งความดันเบาหวาน คัดกรองขอมูลสง
มาใหหมอ นอกจากขอมูลดานสาธารณสุข ก็ยังมีการทําขอมูล
รายจายตางๆ โดยสํารวจคาใชจายจากรานคาในหมูบาน พบวาใน
แตละเดือนนั้น หนึ่งคนมีคาใชจายเรื่องเหลาอยูที่ประมาณ 230 
กวาบาท และจากคาใชจายรายคนก็นํามาประมวลเปนสถิติรายจาย
ในภาพรวม เชนเดียวกัน คาไชจายเรื่องเหลาตามงานบุญตางๆ งาน
สงกรานต สาม –  สี่แสนบาท จากขอมูลจึงนําไปสูปฏิบัติการอื่นๆ 
ตามมา เชน กิจกรรมการลด ละ เลิก ในชวงเขาพรรษา โดย อสม. 
ซึ่งแตละคนทํางานเปนโซน ดูแลคนละ 9 –  10 หลังคาเรือน จะลง
ไปสอบถามแตละครัวเรือนที่ดูแลอยูวาจะลดกี่วันกี่อาทิตย หากพบ
คนที่เสี่ยงก็จะแนะนําใหเขาเลิกหรือลด รวมทั้งมีการลงไปติดตาม
ดูแล 

พลังเด็กและเยาวชน To Be Number One  
 สําหรับแคนนอยแลว พลังแกนนํา พลังขอมูล พลัง อสม. 
คือตนทุนสําคัญในการขับเคลื่อนงาน ขณะเดียวกัน ก็ปฏิเสธไมได
เลยวากลุมเด็กและเยาวชน To Be Number One เปนอีกตนทุน
สําคัญที่เขามามีสวนรวมในการทํางานพัฒนาชุมชนดานตางๆ 
รวมทั้งประเด็นเรื่องเหลา และเปนพลังที่มีการเติบโตและยกระดับ
อยางมากจนเปนที่รูจัก และขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆ  เด็กกลุมนี้ทํา
เรื่อง To Be Number One กันมาตั้งแตป พ.ศ. 2546 ไดทํางาน
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สรางความเขาใจ รณรงคใหความรู ชวนกันมาทํางาน พอผูใหญเขา
เริ่มทํางานเรื่องการปลอดเหลา ลดเหลากันในชุมชน ทางทีมเด็ก
และเยาวชนเองก็เขามามีสวนรวมเริ่มแรกเลย แนนอนวายอมมีเสียง
ที่คัดคานไมเห็นดวย ซึ่งอาจจะเปนกลุมที่เขากินเหลากันบาน ซึ่งเขา
ก็มีสิทธิ์ที่จะไมเห็นดวย แตเราก็อาศัยการประชุมรวมกันเพื่อใหได
เสียงเอกฉันท และมติรวมกัน กําหนดขอเสนอวาจะทําอะไรบาง  
ภารกิจพิชิตนักดื่มหนาใหม “พี่ชวยนอง นองชวยพี่” โดยใชวิธีการ
เชิญรุนพี่แกนนํากลุมที่ดื่มเขามารวมพูดคุย ทํางานรวมกับเด็กทั้ง
สวนดีและไมดี ใชกระบวนการชักชวนมารวมกลุม แมบางคนเคยดื่ม
เหลา แตพอมารวมกันทํางานก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป โดยเอา
เวลามาแสดงออกดานอื่น เชน การออกกําลั งกาย เปนตน 
กระบวนการ To Be Number One มียุทธศาสตร 3 ก คือ 
กรรมการ กิจกรรม กองทุน  มีการหาทุนมาสนับสนุนกิจกรรมซึ่ง
นําไปสูการเชื่อมโยงกับองคกรภาคีอ่ืนๆ ไดแก 3 ยุทธศาสตร คือ  

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางกระแสและปลุกจิตสํานึกใหมีการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรวมทั้งเหลาและบุหรี่  

ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ และ 
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางและขยายเครือขายเรียกวา 

ยกระดับการทํางานจากสรางกระแส กลายเปนสรางความรู และ
จากความรูจะกลายเปนคานิยมของชุมชนตอไป ปจจุบันการทํางาน 
To Be Number One เกิดการขยายผลไปยังกลุมเครือขาย รอบ
ขาง  To Be Number One แคนนอย จึงเปนมากกวากลุมเด็ก
เยาวชน แตเปนพื้นที่สรางสรรคที่ทําใหเด็กและเยาวชนไดมาพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดการเชื่อมประสานระหวางเด็กกับผูใหญ มี
การสร างกระบวนการเรียนรู  เกิดการปรับ เปลี่ ยนแนวคิด 



 ๑๗๒ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งกระบวนการทํางานเชนนี้เปนกระบวนการ
ในการพัฒนาสรางคนที่หยั่งรากลึกและยั่งยืน 

ธงขางหนา 
 กระบวนการแคนนอยแรนเจอร คือ องคประกอบของพลัง
ทั้ง 4 ภายในชุมชนที่เชื่อมรอย ประสานและรวมมือกันในการ
ทํางานภารกิจปลอดเหลาจาการรวมกลุมเด็กและเยาวชน To Be 
Number One และจากการระดมความคิดเห็นลอมวงคุยกันของ
ผู นํ า แกนนํ าชุ มชน  จากทุนข อมู ล  ความรู  บทเรี ยน  และ
ประสบการณทุกองคาพยพตางบูรณาการการทํางานบนเปาหมาย
รวมกันคือ “ความสุข ของคนแคนนอย”  

และจากบทเรียน ประสบการณ เครื่องมือ และตนแบบที่
แคนนอยมี ในตอนนี้จึงกําลังขับเคลื่อนยกรางธรรมนูญสุขภาพ ที่
บัญญัติสาระเนื้อหาครอบคลุมสุขภาพของชุมชน ซึ่งเริ่มจัดทํามา
ตั้งแตป พ.ศ.2556 โดยมีเปาหมายวาในอีก 6 ปขางหนาที่ชุมชน
จะตองลดละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอลลในครัวเรือนไดหมด โดย
จะตองทําประชาพิจารณเสียกอน  

ทั้งหมดทั้งมวลของเปาหมายที่ยกระดับตอนั้น คือ การทํา
ใหขบวนการตางๆ ดํารงอยูในชุมชน กลายเปนเรื่องของทุกคน เปน
เรื่องธรรมชาติ คานิยม วิถีที่ยั่งยืน เดินหนาสรางคนที่เขมแข็ง คนที่
ปรับเปลี่ยนคานิยม คนที่เปลี่ยนแปลงสังคมและจะตองทําใหเรื่อง
เหลากลายเปนเรื่องของทุกคนที่จะมารวมชวยกันใหจงได 
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การแกไขปญหาความเดอืดรอนจากฝุนละอองที่เกดิจาก
ขนถายถานหินของทาเทียบเรือ 

อําเภอนครหลวง  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
       โดย นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา

  นายอําเภอนครหลวง

คว า ม เ ป น ม า แล ะ
สภาพปญหาที่เกิดขึ้น

พื้นที่อําเภอนคร
หลวงมีแมน้ําปาสักไหล
ผานมีความเหมาะสมใน
การขนสงทางน้ํา และมี
การใชประโยชนในการ
ขนถ ายสิ นค าทาง เ รื อ 
(ทาเรือ)  มานาน  ใน

อดีตจะเปนการขนถายน้ํามันเชื้อเพลิง พืชผลทางการเกษตร  อาทิ  
ขาว  มันสําปะหลัง  ขาวโพด  ที่สงมาจากจังหวัดใกลเคียงและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  นอกจากนี้ยังมีสินคาจําพวกวัสดุกอสราง  แร  
และถานหินมาใชบริการขนถายในพื้นที่แหงนี้เชนกัน 

นับจากที่เกิดปญหาตอตานการขนถายถานหินในทองที่
จังหวัดสมุทรสาคร  ปจจุบันมีสถานประกอบการขนถายถานหินยาย
ฐานประกอบการจํานวนหนึ่งจากจังหวัดสมุทรสาครมาตั้งอยู  ณ  
แมน้ํ าปาสัก  อําเภอนครหลวง  จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เนื่องจากมีความสะดวกท่ีจะนําเขาสินคาจากตางประเทศลองเรือมา

๑๗๓ 

การแกไขปญหาความเดอืดรอนจากฝุนละอองที่เกดิจาก

อําเภอนครหลวง  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา 
นายอําเภอนครหลวง 

คว า ม เ ป น ม า แล ะ
สภาพปญหาที่เกิดขึ้น 

พื้นที่อําเภอนคร
หลวงมีแมน้ําปาสักไหล
ผานมีความเหมาะสมใน
การขนสงทางน้ํา และมี
การใชประโยชนในการ
ขนถ ายสิ นค าทาง เ รื อ 

มานาน  ใน
เกษตร  อาทิ  

ขาว  มันสําปะหลัง  ขาวโพด  ที่สงมาจากจังหวัดใกลเคียงและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  นอกจากนี้ยังมีสินคาจําพวกวัสดุกอสราง  แร  

นับจากที่เกิดปญหาตอตานการขนถายถานหินในทองที่
ปจจุบันมีสถานประกอบการขนถายถานหินยาย

ฐานประกอบการจํานวนหนึ่งจากจังหวัดสมุทรสาครมาตั้งอยู  ณ  
แมน้ํ าปาสัก  อําเภอนครหลวง  จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เนื่องจากมีความสะดวกท่ีจะนําเขาสินคาจากตางประเทศลองเรือมา



 ๑๗๔ 

ทางทะเล และเขามายังปากน้ําเจาพระยาและสูแมน้ําปาสัก  อําเภอ
นครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามลําดับ  ผูประกอบการเขา
มาดําเนินกิจการทาเทียบเรือในพื้นที่อําเภอนครหลวงเพื่อขนถาย
สินคาประเภท แร ถานหิน แปงมัน ปูนซีเมนต ปุย และพืชผล
ทางการเกษตรเปนจํานวนมาก   

จากการดําเนิน
กิ จ ก า ร ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการประ เภท
ดั ง ก ล า ว   ก อ ใ ห เ กิ ด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
ประชาชนในพื้นที่ ไดรับ
ความเดือดรอนจากฝุน
ละอองที่เกิดจากการขนถายถานหินของทาเทียบเรือเปนจํานวนมาก 
โดยสาเหตุเกิดจากการปฏิบัติงานไมไดมาตรฐาน  ดังนี้ 

1. บริเวณทาเทียบเรือพ้ืนที่โลงในชวงเวลาที่ทํา
ถายสินคาหากเกิดกระแสลมแรงอาจทําใหมีการฟุง
กระจายได 
2. การนําสินคาขึ้นจากเรือมากองเก็บ  ดวยการกอง

เก็บผูประกอบการบางรายไมไดทําเปนระบบปด (โกดัง
สินคาไวกลางแจงเวลามีกระแสลมพัดเขาประทะก็อาจเกิดการฟุง
กระจายได 

3. การขนยายสินคาจากการกองเก็บมาสู
อาจมีการตกหลนของเศษถานหินกอใหเกิดการฟุงกระจายได

ปาสัก  อําเภอ
นครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามลําดับ  ผูประกอบการเขา
มาดําเนินกิจการทาเทียบเรือในพื้นที่อําเภอนครหลวงเพื่อขนถาย
สินคาประเภท แร ถานหิน แปงมัน ปูนซีเมนต ปุย และพืชผล

หินของทาเทียบเรือเปนจํานวนมาก 

บริเวณทาเทียบเรือพ้ืนที่โลงในชวงเวลาที่ทําการขน
ถายสินคาหากเกิดกระแสลมแรงอาจทําใหมีการฟุง

การนําสินคาขึ้นจากเรือมากองเก็บ  ดวยการกอง
โกดัง)  จึงกอง

สินคาไวกลางแจงเวลามีกระแสลมพัดเขาประทะก็อาจเกิดการฟุง

การขนยายสินคาจากการกองเก็บมาสูทาเรือ  
อาจมีการตกหลนของเศษถานหินกอใหเกิดการฟุงกระจายได 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

4. ปริมาณรถที่วิ่ง
ผานเสนทางมีปริมาณมากและวิ่ง
ดวยความเร็ว จึงทําใหฝุนบริเวณริม
ถนนฟุงกระจาย 

5. ปริมาณการขน
ถายมีปริมาณมากสงผลใหเกิดการ
ฟุงกระจายได 

6. กรณีปญหาใน
เรื่องของพื้นที่โรงาน  ซึ่งเปนพื้

ติดตอกันหลายตําบล  ทําใหยากแกการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ปญหาที่เกิดข้ึน 
 ประชาชนในพื้นที่ไดรับความเดือดรอนจึงเกิดปญหา
รองเรียนตามมา  บางครั้งประชาชนจํานวนมากรวมตัวกันไป
รองเรียนหนาสถานประกอบการ  ไปอําเภอ  ไปจังหวัด 
 
แนวทางปฏิบัติ… มาตรการดานการปองกัน 
 อําเภอนครหลวง  ซึ่งมีหนาที่ในการกํากับดูแล  รับรูถึง
ปญหาที่เกิดขึ้น  และตองการแกไขปญหาอยางบูรณาการทุกภาค
สวน  จึงไดจัดประชุมหารือแนวทางแกไขปญหารวมกัน  กรณีการ
รองทุกขจากประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอนครหลวง  ซึ่งไดรับความ
เดื อดร อนจากฝุ นละออง   อํ า เภอนครหลวงจึ ง ได แต งตั้ ง
คณะกรรมการแกไขปญหาความเดือดรอนอันเนื่องมาจากประกอบ
กิจการโรงงาน  และคณะอนุกรรมการดําเนินการกําหนดมาตรการ
แนวทางการแกไขปญหาความเดือดรอนอันเนื่องมาจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน  5  ฝาย  อันประกอบดวย  สวนราชการ  

๑๗๕ 

ปริมาณรถที่วิ่ง
ผานเสนทางมีปริมาณมากและวิ่ง
ดวยความเร็ว จึงทําใหฝุนบริเวณริม

ปริมาณการขน
ถายมีปริมาณมากสงผลใหเกิดการ

กรณีปญหาใน
เรื่องของพื้นที่โรงาน  ซึ่งเปนพื้นที่

ติดตอกันหลายตําบล  ทําใหยากแกการบริหารจัดการเกี่ยวกับ

ประชาชนในพื้นที่ไดรับความเดือดรอนจึงเกิดปญหาการ 
รองเรียนตามมา  บางครั้งประชาชนจํานวนมากรวมตัวกันไป

อําเภอนครหลวง  ซึ่งมีหนาที่ในการกํากับดูแล  รับรูถึง
ปญหาที่เกิดขึ้น  และตองการแกไขปญหาอยางบูรณาการทุกภาค
สวน  จึงไดจัดประชุมหารือแนวทางแกไขปญหารวมกัน  กรณีการ
รองทุกขจากประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอนครหลวง  ซึ่งไดรับความ

อนจากฝุ นละออง   อํ า เภอนครหลวงจึ ง ได แต งตั้ ง
คณะกรรมการแกไขปญหาความเดือดรอนอันเนื่องมาจากประกอบ
กิจการโรงงาน  และคณะอนุกรรมการดําเนินการกําหนดมาตรการ
แนวทางการแกไขปญหาความเดือดรอนอันเนื่องมาจากการ

ฝาย  อันประกอบดวย  สวนราชการ  



 ๑๗๖ 

สวนทองถิ่น  ผูประกอบการ  
ภาคประชาชน  และสื่อมวลชน  
ซึ่งไดรวมกันปรึกษาหารือและ
จัดทําขอตกลงมาตรการแนว
ท า ง ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า ค ว า ม
เดือดรอนอันเนื่องมาจากการ

ประกอบกิจการโรงงาน  ผูประกอบการก็ไดนําเอาขอตกลงดังกลาว
ไปปฏิบัติแลวปญหาฝุนละอองลดลงจากเดิมเปนลําดับ  คุณภ
ชีวิตของประชาชนดีขึ้นกวาเดิมแตปญหายังไมหมดไปเสียทีเดียว  
ในกรณีท่ีเกิดสภาวะลมกรรโชกแรง 

 การทําใหสถานประกอบการและประชาชนดํารงอยูไดโดย
เกิดสภาวะการขัดแยงนอยที่สุด คือการทําใหเกิดการเกื้อกูลกัน
ระหวางสถานประกอบการและประชาชน โดยมีอําเภอเปนผู
ประสานงานทั้งนี้ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวเปนขั้นตอนดังนี้

 
(1) การสงเสริมสนับสนุนใหสถานประกอบการรวมกลุมกัน

เปน“ชมรม” เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และสรางเอกภาพในการ
แกไขปญหา 

(2) สราง“มาตรฐานกลาง”แหงการดํารงอยูรวมกัน
ระหวางสถานประกอบการกับประชาชนโดยตองเปนขอกําหนดที่
ผานการยอมรับจากภาคราชการ-สถานประกอบการ-ประชาชนและ
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพของปญหาที่แทจริง
บูรณาการการทํางานรวมกันในลักษณะ “เบญจภาค”ี 

ทองถิ่น  ผูประกอบการ  
ภาคประชาชน  และสื่อมวลชน  
ซึ่งไดรวมกันปรึกษาหารือและ
จัดทําขอตกลงมาตรการแนว
ท า ง ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า ค ว า ม
เดือดรอนอันเนื่องมาจากการ

ประกอบกิจการโรงงาน  ผูประกอบการก็ไดนําเอาขอตกลงดังกลาว
ไปปฏิบัติแลวปญหาฝุนละอองลดลงจากเดิมเปนลําดับ  คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนดีขึ้นกวาเดิมแตปญหายังไมหมดไปเสียทีเดียว  

การทําใหสถานประกอบการและประชาชนดํารงอยูไดโดย
เกิดสภาวะการขัดแยงนอยที่สุด คือการทําใหเกิดการเกื้อกูลกัน
ระหวางสถานประกอบการและประชาชน โดยมีอําเภอเปนผู

งนี้ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวเปนขั้นตอนดังนี ้

การสงเสริมสนับสนุนใหสถานประกอบการรวมกลุมกัน 
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และสรางเอกภาพในการ

แหงการดํารงอยูรวมกัน 
ระหวางสถานประกอบการกับประชาชนโดยตองเปนขอกําหนดที่

ประชาชนและ
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพของปญหาที่แทจริง 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๑๗๗ 

ประกอบดวย 
- ภาคราชการ     ไดแก ฝายปกครอง –  ตํารวจ –  

สาธารณสุข 
- ภาคทองถิ่น     ไดแก นายกเทศมนตรี , นายก 

องคการบริหารสวนตําบล ในฐานะฝายบริหารและสมาชิกสภา
ทองถิ่นในฐานะผูออกขอบังคับทองถิ่น 

- ภาคทองที่  ไดแก กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจํา 
ตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน  สมาชิก อส. สมาชิก อปพร. 

ผูประสานพลังแผนดินในฐานะ
หูตาของอําเภอ 
- ภ า คสถ าน ประ กอบ กา ร  
ไดแกผูประกอบการขนสง 
สินคาทางเรือทุกแหง 
- ภาคประชาชน  ไดแก เจา
บานหรือผูแทนเจาบานที ่

ไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการขนสงสินคาทางเรือหลังคา
เรือนละ1 คน 

(3) จัดใหมีการพบปะพูดคุยในลักษณะ  “จับเขาคุยกัน” 
ของเบญจภาคีเปนประจําอยางนอยเดือนละ 1  ครั้ง  เพื่อเสนอ
ปญหาและแกไขปญหาโดยดําเนินการในระดับพื้นที่หมุนเวียนกันไป
ทุกตําบลที่สถานประกอบการตั้งอยู 

(4) ใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารการแกไข 
ปญหาโดยผานทางสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดและสถานีวิทยุ
ชุมชนอยางตอเนื่อง 

(5) มีการบันทึกขอเสนอของประชาชนและแนวทางแกไข 



 ๑๗๘ 

พรอมแจงสถานประกอบการเพื่อแกไข        อยางเปนทางการ
เดือนละ 1 ครั้ง 

(6) จัดเจาหนาที่เปนตัวแทนภาคราชการออกตรวจติดตาม 
ดําเนินการตามมาตรฐานกลางในสถานประกอบการตาง ๆ เปน
ประจําสัปดาหละ 2-3 วัน โดยใชงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

(7) สนับสนุนใหสถานประกอบการประชุมหารือและติดตา 
แกไขปญหาเปนประจําอยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง 

(8) อําเภอประเมินผลการทํางานและความพึงพอใจของ 
ประชาชนภายหลังการออกพบปะพูดคุยทุกเดือน และเมื่อเสร็จสิ้น
การจับเขาคุยกันครบทุกตําบลแลวโดยใชแบบสอบถามทุกหลังคา
เรือน 
 (10) สนับสนุนใหสถานประกอบการชวยเหลือและ 
สงเคราะหประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากมลภาวะในลักษณะของ
ทุนการศึกษา กองทุนรักษาความสะอาด การดูแลสภาพแวดลอม 
กีฬา และกิจกรรมสาธารณะ 
 (11) เชิญชวนใหทาเรือลงทุนขนถายสินคาโดยผานระบบ
ทอเพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง  (ในป  2552-2553  มี
ทาเรือ  2  แหง  ไดดําเนินการตามขอเสนอดังกลาว) 
 
วิธีปฏิบัติที่นําไปสูความสําเร็จ 

 การทําใหภาคธุรกิจเชื่อมั่นในภาคราชการ(อําเภอ) 
นายอําเภอตองสรางความเปน “แมแบบ” ใหภาคธุรกิจอันไดแก
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๑๗๙ 

สถานประกอบการประเภททาเรือและคลังสินคาในพื้นที่อําเภอนคร
หลวงเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับอยางจริงใจและยั่งยืน 
การทําใหภาคประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากมลภาวะอันเกิดจาก
สถานประกอบการและเปนผลกระทบที่สืบเนื่องยาวนานมามาน
มากกวา 1 ทศวรรษ นายอําเภอที่รวมแกไขปญหาดังกลาวผานมา
หลายคน  ปญหาเริ่มไดรับแกไขอยางเปนระบบในยุคสมัยของ นาย
เรวัต  อัมพวานนท  ในขณะที่ดํารงตําแหนงนายอําเภอนครหลวง  
จนกระท่ังปจจุบันนายอําเภอนครหลวง  คือ  นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคํา 
ไดดําเนินการแกไขปญหาโดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
และเนนใหผูประกอบการสรางจิตสํานึกในการมีสวนรับผิดชอบตอ
สังคมดวยความสมัครใจแทนที่จะเปนการสั่งการจากภาคราชการลง
ไปจะ เป นการแก ไขปญหาอย า งยั่ ง ยื น   ซึ่ ง ในขณะนี้ ภ าค
ผูประกอบการไดตื่นตัวเสนอขอปรับปรุงแกไขกําหนดมาตรการของ
ตนเองจนไดมาตรฐาน  และไดมีการนําเสนอผลงานโดยจัดโครงการ
ใหประชาชนเขาไปตรวจเยี่ยมชมขั้นตอนและวิธีการทํางานขณะที่
ปฏิบัติงานอยูเสมอ เชน เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ  2558  เด็ก
นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ  โรงเรียนวัดบานชุง  และโรงเรียน
วัดราษฎรบําเพ็ญเขาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบริษัท ทีเอช นคร
หลวง จํากัด   และไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด มหาชน  เปนตน  
ประชาชนเริ่มเชื่อมั่นและยอมรับวานายอําเภอสามารถแกปญหา
ความเดือดรอนที่กระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชนได  
นายอําเภอตองกระโดดลงไปอยูในปญหากับประชาชนดวยตนเอง 
และตองไมกระทําการในลักษณะที่เปนการเอื้อประโยชนใหกับ
สถานประกอบการ 



 ๑๘๐ 

 องคประกอบของกฎหมายในการกํากับดูแลทาเรือและ
คลังสินคาประกอบดวย 

(1) สํานักงานการขนสงทางน้ํา (กรมเจาทาเดิม) 
ดูแลการขออนุญาตพ้ืนที่ติดแมน้ําปาสัก หรือที่เรียกวา “หนาทา” 

(2) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดูแลการ 
อนุญาตขนสงแร 

(3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลการประกอบ 
กิจการอันเปนที่นารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

จะเห็นไดวานายอําเภอไมมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการ
ควบคุมดูแลสถานประกอบการประเภททาเรือและคลังสินคา ไมวา
การขออนุญาตสราง การขออนุญาตประกอบการ การสั่งใหแกไข 
หรือการปดสถานประกอบการ 

 มีการผลักดันใหสถานประกอบการ รวมตัวเปน“ชมรม
ทาเรือและคลังสินคาอําเภอนครหลวง” มีการจัดโครงสรางการ
บริหารงานของชมรมชัดเจน มีขอบังคับของชมรม  มีงบประมาณ
เปนของตนเอง มีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และเขารวม
กิจกรรมที่สวนราชการ และภาคประชาชนจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ 
 “ มาตรฐานกลาง”    ในการดํารงอยูรวมกันของสถาน
ประกอบการและประชาชน จํานวน  18 ขอ ดังนี้ 

1. หามเททิ้ง หรือทําดวยประการใดๆ ใหเศษ
สินคา วัสดุ ขยะ น้ําเสีย หิน กรวด ทราย ดินโคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล 
น้ําปนน้ํามัน สารเคมีตางๆ น้ํามันและเคมีภัณฑ สิ่งของหรือสิ่งใดๆ 
อันจะเปนเหตุใหเกิดเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดลอม หรือเปน
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๑๘๑ 

อันตรายตอการเดินเรือ หรือเกิดการตื้นเขิน หรือตกตะกอน หรือ
สกปรก ลงสูแมน้ํา 
  2. ตองจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให
เพียงพอกับการใชงาน จัดวางในที่ที่สามารถใชสอยไดสะดวกและ
นําไปขจัดอยางเหมาะสม พรอมจัดทําปายประชาสัมพันธเรื่องการ
รักษาความสะอาดแกผูใชบริการทาเรือ 
  3. ตองดูแลรักษาทาเทียบเรือใหอยูในสภาพที่
มั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยูเสมอ บนทาเทียบเรือตองไมมีเศษ
สินคา วัสดุ ขยะ คราบน้ํามันหรือสิ่งสกปรกอ่ืนใด 
  4. ตองจัดเตรียมความพรอมของบุคลากรและ
อุปกรณดับเพลิงตาง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณทาเทียบเรือ
และบริเวณโกดังสินคา 
  5. ตองจัดทําแผนและฝกซอมการปฏิบัติตามแผน
ปองกันและระงับเพลิงไหมใหแกพนักงานอยางนอย ปละ 1 ครั้ง 
  6. การขนถายและลําเลียงสินคาปูนซิเมนต , ถาน
หิน , แร, ขาวสาร หรือสินคาอันตราย จะตองดําเนินการภายในชอง
ลําเลียงแบบระบบปด หรือ ใชมาตรการควบคุมฝุนมิใหฟุงกระจาย 
เชน การติดตั้งอุปกรณดักฝุนละอองหรืออุปกรณชวยลดการฟุง
กระจายของฝุนสินคาและใชผาขึงระหวางเรือกับทา เพื่อปองกันการ
หกหลนของเศษวัสดุหรือสินคาลงสูแหลงน้ํา และตรวจสอบอุปกรณ
กักฝุน และทําความสะอาด อยางนอย 3 เดือน/ครั้ง 
  7. ระหวางการขนถายสินคาตองปองกันไมใหเกิด
มลภาวะทางอากาศ อันเนื่องมาจากฝุนละออง อันเปนเหตุใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพของผูทํางาน หรือกอความเดือดรอนรําคาญแก
ผูอื่น 



 ๑๘๒ 

  8. หามเทกองสินคาไวบนหนาทา กรณีมีการเก็บ
วางสินคาหรือมีการเทกองสินคาภายในทาเรือ ตองควบคุมมิใหเกิด
ฝุนฟุงกระจาย และจัดทําระบบระบายน้ําและบอพักน้ํากอนระบาย
น้ําทิ้งออกนอกโรงงาน 

9. ตองกํากับดูแลใหพนักงานหรือผูที่ปฏิบัติงาน
ขนถายสินคาปูนซีเมนตสวมหนากากหรือใชอุปกรณปองกันฝุน 
(Mask) และเสียงขณะปฏิบัติงานอยางเครงครัด 
  10. ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหาปริมาณ
ฝุนละอองทั้งหมด (Total Suspended Particulate Matter :TSP) ใน
บรรยากาศบริเวณที่ทํางานภายในโครงการ 1 จุด และในสถานที่ทํางาน
ในขณะที่มีกิจกรรม  ขนถายสินคา 1 จุด และรายงานผลการตรวจวัดให
สํานักงานฯ ทราบ 6 เดือน/ครั้ง 
  11. น้ําทิ้งจากกิจกรรมตอเนื่องในโครงการทา
เทียบเรือ ตองรวบรวมเขาระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อทําการบําบัดใหมี
คุณภาพน้ําตามมาตรฐานที่ทางราชการไดกําหนดไว 
  12. หากเกิดเหตุการณใด ๆ ที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เจาของโครงการจะตองรีบดําเนินการ
แกไขและแจงใหสํานักงานฯ ทราบโดยเร็ว 
  13.ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมทายใบอนุญาต
ใชทาเทียบเรือ(ระยะดําเนินการ) ของกรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวีอยางเครงครัด 

 14. การขุดลอกหนาทา ตองขออนุญาตตอ
สํานักงานฯ และทําการขุดลอกตามแบบที่กําหนด 
ในใบอนุญาต 
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  15. การขนถายสินคาระหวางเรือกับทาเรือ หรือ 
เรือกับเรือหนาทาเรือใหกระทําไดต้ังแตเวลา 06.00 –  20.00 น.  
  16. หามจอดเรือซอนลํา หรือทาเรือ และในแม
น้ําปาสัก และการจอดเรือตองไมรอนสิทธิผูอื่น 
  17. สํานักงานฯ จะเขาตรวจการปฏิบัติงานหนา
ทาเปนระยะ อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งแมวาทาเรือนั้นจะมี
ใบอนุญาตใหสราง และหรือใบอนุญาตใหใชทาแลวก็ตาม 
  18. ตองปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
เชน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เทศบัญญัติ ฯลฯ 
 มาตรฐานกลางดังกลาวเปนที่ยอมรับของ “เบญจภาคี” 
และเปนกลไกในการลดความขัดแยงระหวางสถานประกอบการและ
ประชาชน  นําไปสูความสําเร็จของ“อําเภอปลอดฝุน” 
 
ปจจัยความสําเร็จ 

การปฏิบัติ งานใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีแนวทางการทํางาน ดังนี้ 
         1. ตองประกาศเปนวิสัยทัศนอําเภอที่ชัดเจน “นครหลวง
อําเภอปลอดฝุน”ตองกําหนดระยะเวลาการทํางานชัดเจน  
         2. มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ
หลายๆ ชองทางทั้งทางสถานีวิทยุชุมชน บทความ หนังสือพิมพ
ทองถิ่น 
         3. นายอําเภอตองไมแสวงหาผลประโยชนจากสถาน
ประกอบการ 
         4. นายอําเภอตองเอาใจใสและจริงจังในการทํางานใช
หลักการประนีประนอมมากกวาการใชอํานาจตามกฎหมาย 



 ๑๘๔ 

         5. ตองเปดโอกาสใหสถานประกอบการและประชาชน
พบปะพูดคุยสรางความเขาใจที่ดีตอกันเปนประจํา 
         6.ใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากมลภาวะคัดเลือก 
ตัวแทนเปนเจาหนาที่อาสาสมัครสิ่งแวดลอมออกตรวจตราดูแลแทน
อําเภอและทองถิ่น 
         7.ในการจัดประชุม “เบญจภาค”ี ตองรับฟงความ 
คิดเห็นของประชาชนและบันทึกไวเปนหลักฐานทุกความคิดเห็น 
         8.ความเขมแข็งของชุมชนที่ เปนหูเปนตากรณีมีสถาน
ประกอบการที่ไมปฏิบัติตามมาตรฐานกลางรวมตัวเรียกรองอยาง
สันติใหผูประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน  ความเขมแข็งของสวน
ราชการที่ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบอยางจริงจัง  ทําใหระเบียบ
กฎหมายยังคงความศักดิ์สิทธิ์  โดยการสั่งปดสถานประกอบการที่
ละเลยความรับผิดชอบตอสังคม 
         9.มาตรการแกไขปญหาความเดือดรอนดานตาง ๆ ตองเริ่มตน
จากสถานประกอบการกําหนดมาตรการแนวทาง แกไขตองมีความ
จริงใจและจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการเอง  
มีความสมัครใจที่จะควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของกิจการ
ตนเอง  มิใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสรางความเดือดรอน
รําคาญแกประชาชนโดยรวม  ปญหาจึงจะไดรับการแกไขอยางยั่งยืน 

 
 
แหลงขอมูล : ที่ทําการปกครองอําเภอ (กลุมงานบริหารงานปกครอง) อาํเภอนครหลวง  
                  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

โครงการหมูบานทะเบียนตัวอยาง 
              โดย  นายทรงฤทธิ์  แกวสุทธิ
                    นายอําเภอเมืองแพร
 

ความเปนมา
ปญหาที่เกิดขึ้น
 เ มื่ อ ค รั้ ง ที่
ข า พ เ จ า ไ ด ดํ า ร ง
ตําแหนง นายอําเภอ
รองกวาง  จังหวัดแพร 
ไดรับแจงจากประชาชน
ใ น พื้ น ที่ เ กี่ ย ว กั บ
ขอผิดพลาดของขอมูล

ทางทะเบียนราษฎร   ขาพเจาจึงไดใหสํานักทะเบียนอําเภอรอง
กวางตรวจสอบความผิดพลาดของขอมูลทะเบียนราษฎร พบวามี
ดังตอไปนี ้
 1.  รายการชื่อบิดา มารดา ผิดไปจากขอเท็จจริง
 2.  ชื่อตัว หรือชื่อสกุล ในเอกสารทะเบียนราษฎร ไมตรง
กับทะเบียนการสมรส   
 3.  ชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือชื่อบิดา มารดา ในเอกสาร
ทะเบียนราษฎร ไมตรงกับเอกสารที่ดิน 
 4.  ชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือชื่อบิดา มารดา ในเอกสาร
ทะเบียนราษฎร ไมตรงกับหลักฐานแสดงผลการเรียน 

๑๘๕ 

นายทรงฤทธิ์  แกวสุทธิ 
นายอําเภอเมืองแพร 

ความเปนมา สภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้น 

เ มื่ อ ค รั้ ง ที่
ข า พ เ จ า ไ ด ดํ า ร ง
ตําแหนง นายอําเภอ
รองกวาง  จังหวัดแพร 
ไดรับแจงจากประชาชน
ใ น พื้ น ที่ เ กี่ ย ว กั บ
ขอผิดพลาดของขอมูล

ทางทะเบียนราษฎร   ขาพเจาจึงไดใหสํานักทะเบียนอําเภอรอง
กวางตรวจสอบความผิดพลาดของขอมูลทะเบียนราษฎร พบวามี

อบิดา มารดา ผิดไปจากขอเท็จจริง 
ชื่อตัว หรือชื่อสกุล ในเอกสารทะเบียนราษฎร ไมตรง

ชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือชื่อบิดา มารดา ในเอกสาร

ชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือชื่อบิดา มารดา ในเอกสาร



 ๑๘๖ 

 5.  บุคคลที่เสียชีวิตไปแลว ยังปรากฏชื่อในฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร 
 6.  บุคคลสัญชาติไทยไมมีชื่อในทะเบียนบาน  ไมมีบัตร
ประจําตัวประชาชน 

ขอผิดพลาดของขอมูลทางทะเบียนราษฎรดังกลาว สงผล
กระทบตอสิทธิของประชาชนผูใชหลักฐานทางการทะเบียนในการ
ติดตอราชการหรือหนวยงานเอกชน โดยไมสามารถใชเปนหลักฐาน
เอกสารอางอิง ยืนยันตัวบุคคล หรือขอรับสวัสดิการหรือสิทธิของ
ประชาชนชาวไทยได   

 
แนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหา  
จากปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเอกสาร
ทางทะเบียนราษฎรดังกลาว  ประกอบกับงานของสํานักทะเบียน
เปนงานหลักในการบริการของกรมการปกครอง ที่จะตองพัฒนา 
ปรับปรุง ใหมีความถูกตองสามารถใชเปนหลักฐานอางอิงตอสวน
ราชการอื่นได  อีกทั้งเปนการสงเสริมใหมุงสูการบริการที่เปนเลิศ 
ตามวิสัยทัศน (vision)  “เปนเล ิศในการบริการ  บริหารงาน
โปรงใส  ประทับใจชาวประชา  พัฒนาเทคโนโลยีทันสมัย กาวไกล
การปฏิรูปราชการ”  
 ขาพเจาจึงไดพิจารณาใหสํานักทะเบียนอําเภอรองกวาง 
จังหวัดแพร  จัดทําโครงการ “หมูบานทะเบียนตัวอยาง” ขึ้นใน
ตําบลเปาหมาย คือ ตําบลน้ําเลา  ซึ่งเปนตําบลที่พบขอผิดพลาด
ทางการทะเบียนราษฎรมากที ่ส ุด  เป นตําบลนําร อง  โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 1.  จัดพิมพบัญชีคนในบานทุกคนที่อยูในตําบลน้ําเลา 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

 2.  ใหเจ าหนาที่
ง านทะเบ ียนราษฎรนํ า
บัญชีไปประชุมราษฎรใน
ห มู บ า น ร ว ม ก ับ กํ า น ัน 
สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ผูใหญบาน โดย
ใหเจาบานหรือตัวแทนราษฎรทุกหลังคาเรือนที่มีชื่อในทะเบียนบาน
มาตรวจสอบวาคนในบานของตน มีชื ่อตัว –  ชื ่อสกุล สะกดถูก
หรือไม วันเดือนปเกิดถูกตองหรือไม  ชื ่อบิดา มารดา  ถูกตอง
หรือไม  ตรวจสอบทุกคน ทุกบานเลขที่  หากพบวาไมถูกตองให
ยื่นคํารองกับเจาหนาที่ เพื่อขอดําเนินการแกไขตามระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 
ฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551) ขอ 115 
กรณีชื่อเกินหรือบุคคลซ้ําซอน ใหเจาบานยื่นคํารองขอจําหนายชื่อ
ออกจากทะเบียนบาน ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวย
การจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551) ขอ 109 - 114     และกรณีชื่อตกหลน 
ใหผู ขอยื่นคํารองขอเพิ่มชื ่อบุคคลในทะเบียนบาน ตามระ
สํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.
(รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551) ขอ 93 
 3.  เจาหนาที่รับคํารองแลวดําเนินการตามระเบียบฯ
 4 .  ต ิดตามประ เม ินผล  โดยตรวจสอบว า ได ม ีก าร
ดําเนินการครบถวนทุกหลังคาเรือนที่พบขอผิดพลาดแลวหรือไม  
หากไมครบถวนก็ดําเนินการใหครบถวน 

๑๘๗ 

ใหเจาบานหรือตัวแทนราษฎรทุกหลังคาเรือนที่มีชื่อในทะเบียนบาน
ชื ่อสกุล สะกดถูก

หรือไม วันเดือนปเกิดถูกตองหรือไม  ชื ่อบิดา มารดา  ถูกตอง
รือไม  ตรวจสอบทุกคน ทุกบานเลขที่  หากพบวาไมถูกตองให

ยื่นคํารองกับเจาหนาที่ เพื่อขอดําเนินการแกไขตามระเบียบสํานัก
2535 (รวม

115 –  117    
อน ใหเจาบานยื่นคํารองขอจําหนายชื่อ

ออกจากทะเบียนบาน ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวย
รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึง

และกรณีชื่อตกหลน 
ใหผู ขอยื่นคํารองขอเพิ่มชื ่อบุคคลในทะเบียนบาน ตามระเบียบ

.ศ. 2535 
93 - 103       

เจาหนาที่รับคํารองแลวดําเนินการตามระเบียบฯ 
ต ิดตามประ เม ินผล  โดยตรวจสอบว า ได ม ีก าร

ดพลาดแลวหรือไม  



 ๑๘๘ 

 5.  ดําเนินการตาม
ข อ  1  - 4   ใ ห ค ร บ ท ุก
หมูบาน จากการประเมินผล
การดําเน ินโครงการพบว า  
ไดดําเนินการแกไขรายการ
ในทะเบ ียนบ าน  จํ านวน 
300 ราย  จําหนายบุคคล

ซ้ําซอน จํานวน  200  ราย   และเพิ่มชื่อบุคคล จํานวน  4  ราย   
ทําใหประชาชนไดร ับความพึงพอใจในการบร ิการของสําน ัก
ทะเบียนและมีทัศนคติที ่ดีตอการบริการภาครัฐ   โดยสามารถ
แกไขปญหาความเดือดรอนในเชิงรุก ใหกับประชาชนไดเปนอยางดี  
จึงไดขยายผลการดําเนินโครงการใหครอบคลุมครบทั้ง 11 ตําบล  
93  หมูบาน ของอําเภอรองกวางจังหวัดแพร  
 
วิธีการทํางานที่นําไปสูวิธีการที่เปนเลิศ 
 (Best Practice) 
  หลักการทํางานของขาพเจา  มีแนวทางในการ
ทํางานที่เนนสงเสริมบทบาทของกํานัน  ผูใหญบาน ฯลฯ ตลอดจน
คณะกรรมการหมูบาน ในพื้นที่ ใหสามารถเปนผูชวยเหลือในการ
ปฏิบัติหนาที่ของนายอําเภอไดอยางเต็มศักยภาพ  โดยหลักในการ
ทํางานนายอําเภอตองใหความสําคัญกับกํานัน  ผูใหญบาน ซึ่งถือ
เปนผู ใตบังคับบัญชาของนายอําเภอโดยตรง  ที ่มีหนาที ่ในการ
ปกครองทองที่  การรักษาความสงบเรียบรอย  การอํานวยความ
ยุติธรรม  การสนับสนุน ชวยเหลือการปฏิบัติงานของทุกกระทรวง  
ทบวง กรม และการบริการประชาชน   โดยที่ผานมากอนการ



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

ประชุมประจําเดือน กํานัน ผูใหญบานฯลฯ  นายอําเภอ จะเชิญ
กํานันทุกตําบล มาประชุมโตะกลม เพื่อปรึกษาหารือ ปญหาตาง ๆ 
ในพื้นที่กอน  เพื่อเปนแนวทางในการนํานโยบายเพื่อแกไขปญหา
ตาง ๆ ใหกํานัน นําไปถายทอดใหผู ใหญบานในเขตรับผิดชอบ 
เพื่อใหการดําเนินการทุกเรื่อง ทุกอยางสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย
ไดงายขึ้น  นอกจากการประชุมนอกรอบดังกลาวแลว  นายอําเภอ
ยังไดใหความสําคัญกับกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ในพื้นที่   โดยจั
โครงการนายอําเภอพบผู นํา  เปนประจําทุกเดือน  เดือนละ 
ตําบล   ผนวกเขากับโครงการนายอําเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  เพื่อนํา
บริการของสวนราชการตาง ๆ ไปบริการใหประชาชนถึงที่  ซึ่งถือ
วาเปนการบริการเชิงรุก  สามารถใหบริการและรับรู ร ับทราบ
ปญหา ความตองการ จากประชาชนโดยตรง     โครงการหมูบาน
ทะเบียนตัวอยาง ก็เปนโครงการหนึ่งที่ตอบสนองแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับประชาชนไดเปนอยางดี    ทั้งนี้  หลังจากเสร็จสิ้น
การใหบริการก็จัดใหมีการพบปะสังสรรคระหวางสวนราชการ
อําเภอ กับผูนําในพื้นที่  ไมวาจะเปน กํานัน  ผูใหญบาน  ผูบริหาร
ทองถิ่น  และคณะกรรมการหมูบาน  เพื่อเสริมสรางความสามัคคี
ในหมูคณะ   กอใหเกิด  “การเรียนรูคน  รู งาน  รู ปญหา และ
สรางศรัทธาตอประชาชน”  

 

ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ 
(Key Success Factors

ปจจัยที่นําโครงการ 
หมูบ านทะเบียนตัวอย า ง 
ไปสูความสําเร็จ  ไดแก

๑๘๙ 

ประชุมประจําเดือน กํานัน ผูใหญบานฯลฯ  นายอําเภอ จะเชิญ
กํานันทุกตําบล มาประชุมโตะกลม เพื่อปรึกษาหารือ ปญหาตาง ๆ 

นํานโยบายเพื่อแกไขปญหา
ตาง ๆ ใหกํานัน นําไปถายทอดใหผู ใหญบานในเขตรับผิดชอบ 
เพื่อใหการดําเนินการทุกเรื่อง ทุกอยางสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย
ไดงายขึ้น  นอกจากการประชุมนอกรอบดังกลาวแลว  นายอําเภอ
ยังไดใหความสําคัญกับกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ในพื้นที่   โดยจัดทํา
โครงการนายอําเภอพบผู นํา  เปนประจําทุกเดือน  เดือนละ 1  

เคลื่อนที่  เพื่อนํา
บริการของสวนราชการตาง ๆ ไปบริการใหประชาชนถึงที่  ซึ่งถือ
วาเปนการบริการเชิงรุก  สามารถใหบริการและรับรู ร ับทราบ

าชนโดยตรง     โครงการหมูบาน
ทะเบียนตัวอยาง ก็เปนโครงการหนึ่งที่ตอบสนองแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับประชาชนไดเปนอยางดี    ทั้งนี้  หลังจากเสร็จสิ้น
การใหบริการก็จัดใหมีการพบปะสังสรรคระหวางสวนราชการ

ญบาน  ผูบริหาร
ทองถิ่น  และคณะกรรมการหมูบาน  เพื่อเสริมสรางความสามัคคี

การเรียนรูคน  รู งาน  รู ปญหา และ

ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ 
Key Success Factors) 

ปจจัยที่นําโครงการ 
หมูบ านทะเบียนตัวอย า ง 
ไปสูความสําเร็จ  ไดแก 



 ๑๙๐ 

     1.  ศึกษาขอมูลปญหาความตองการของประชาชน
ผูรับบริการเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร   เชน การเปดตูรับความ
คิดเห็น/แกไขปญหางานทะเบียน หรือแบบสอบถามการใหบริหาร 

    2.  บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสํานักทะเบียน
อําเภอรองกวาง กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ คณะกรรมการหมูบาน  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และประชาชนในพื้นที่  โดยการ
วางแผนกําหนดแนวทางการดําเนินงาน กําหนดเปาหมายตัวชี้วัด  
ตลอดจนการชี้แจงขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของ ใหรับรู
รับทราบถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน   

    3.  ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว  โดยยึดหลัก “การ
บริการประทับใจควบคูไปกับความถูกตอง” 
    4.  การติดตามประเมินผล  โดยการวัดความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการ   

 
ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ ในการดํารงตําแหนงนายอําเภอ ไดแก 
 1.  การครองตน 
 1.1  ประพฤติ  ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรม  เปนแบบอยางที่
ดีแกขาราชการ  และประชาชนทั่วไป 
     1.2  ใชหลักคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่ 
     1.3  ทํางานโดยยึดหลัก  ซื่อสัตย  สุจริต เสียสละ มี
คุณธรรมประจําใจ 
     1.4  นอมนําพระบรมราโชวาท  ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เปนแนวทางประพฤติปฏิบัติตน ในการปฏิบัติงาน  
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
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๑๙๑ 

 2.  การครองคน 
     2.1  ปฏิบัติงานโดยใชหลักมนุษยสัมพันธที่ดี  ที่มีตอ
ประชาชน  ผูใตบังคับบัญชา  และผูบังคับบัญชา 
     2.2  เปดโอกาสใหผูอื่นรวมแสดงความคิดเห็น  ยอมรับ 
และใหเกียรติตอความคิดเห็นของผูอื่น 
              2.3  มีความรับผิดชอบตอหนาที่  รวมทั้งรับผิดชอบตอ
ผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
              2.4  มีอัธยาศัยดี  มีความสุภาพ  ออนโยน  เปน
แบบอยางที่ดีของบุคคลทั่วไป 
              2.5  ใชหลักเหตุผลในการตัดสินใจ  วินิจฉัย  วิเคราะห  
ในการแกไขปญหาตาง ๆ 
 3.  การครองงาน 
      3.1  ปฏิบัติงานดวยความวิริยะ  อุตสาหะ  ขยัน  
อดทน  สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ทําใหงานเกิดสัมฤทธิผลอยางมี
ประสิทธิภาพ 
      3.2  ใชวิชาความรู  ปฏิบัติงานตาง ๆ ใหสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ 
      3.3  มีความคิด  ริเริ่ม  ปรับปรุงงานตาง ๆ  ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
      3.4  มีความรู  ความเขาใจ  หลักเกณฑ  วิธีการ  กฎ 
ระเบียบ และนําความรู  ดังกลาว ปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผล 
               3.5  “ยึดประโยชนสุขของประชาชน”  เปนเปาหมาย
ในการปฏิบัติงาน 
 



 ๑๙๒ 

โครงการวิหารแดงแบงปนรักเพื่อสรางระบบ
การดูแลผูสูงอายุระยะยาว 

                 โดย นายแปลก  เทพรักษ
                      นายอําเภอวิหารแดง

 

ที่มา 
ขาพเจายายมา

ดํารงตําแหนงนายอําเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
เมื่อวันที่  ๑๓ 
๒๕5๗ แตเนื่องจากตอง
เขารับการอบรมหลักสูตร
นักปกครองระดับสูง รุนที่ 

๖๓ (ระหวางวันที่ ๒๖ พ.ค.- ๑๙ ก.ย.5๗)  ทําใหการดูแลพี่นอง
ประชาชนยังไมตอเนื่อง แตจากการที่ ไดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ประชาชนก็พบวาอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ก็ไมแตกตางจาก
พื้นที่อําเภออื่นๆ ในอีกหลายจังหวัด ที่มีผูปวย ผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ผูพิการที่ตองถูกทอดทิ้งใหอยูบานอยางโดดเดี่ยว นอนคลุก
กองปสสาวะอุจาระของตนเอง บางคนมีบาดแผลเรื้อรัง หรือ
เหวอะหวะ ซ้ํารายยังอยูในสภาพแวดลอมที่ย่ําแยอีก จากสภาพ
ปญหาที่พบ ประกอบกับขาพเจาเคยมีประสบการณ ในการสราง
ระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (long term care) เมื่อครั้งดํารง
ตําแหนงนายอําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ซึ่งถือวาเปนตนแบบใน
การดูแลผูสูงอายุระยะยาว (long term care) อยางเต็มรูปแบบ

โครงการวิหารแดงแบงปนรักเพื่อสรางระบบ 

โดย นายแปลก  เทพรักษ 
นายอําเภอวิหารแดง 

ขาพเจายายมา
ดํารงตําแหนงนายอําเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

๑๓ มกราคม 
แตเนื่องจากตอง

เขารับการอบรมหลักสูตร
นักปกครองระดับสูง รุนที่ 

ทําใหการดูแลพี่นอง
าชนยังไมตอเนื่อง แตจากการที่ ไดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

ประชาชนก็พบวาอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ก็ไมแตกตางจาก
นอีกหลายจังหวัด ที่มีผูปวย ผูสูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิง ผูพิการที่ตองถูกทอดทิ้งใหอยูบานอยางโดดเดี่ยว นอนคลุก
กองปสสาวะอุจาระของตนเอง บางคนมีบาดแผลเรื้อรัง หรือ
เหวอะหวะ ซ้ํารายยังอยูในสภาพแวดลอมที่ย่ําแยอีก จากสภาพ

ะสบการณ ในการสราง
เมื่อครั้งดํารง

ตําแหนงนายอําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ซึ่งถือวาเปนตนแบบใน
อยางเต็มรูปแบบ
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ที่สุดในประเทศไทย ภายใตคําขวัญ “คนลําสนธิไมทอดทิ้งกัน
สามารถบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในพื้นที่อยางจริงจัง โดย
การเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน และใชชุมชนเปนฐาน ใชบานเปน
โรงพยาบาลในการดําเนินการ ซึ่งสามารถขยายผลไปสูการปฏิบัติตอ
อําเภออื่นๆ ไดอยางเปนรูปธรรม จึงเปนที่มาของ โครงการ 
แดงแบงปนรัก” 

โครงการ
แ ด ง แ บ ง ป น รั ก  มี
วั ตถุประสงค  
ดังตอไปนี ้

๑) ดานการ
ศึ ก ษ า ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ

เยาวชน มีการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนรูจักการประหยัด เก็บออม
ไดมอบทุนการศึกษา (เงินขวัญถุง) ใหกับเด็กนักเรียนดอยโอกาสไป
แลวจํานวน ๒๖๒ ทุน ๆ ละ ๓0๐ บาทโดย ประสาน
รวบรวมเงินที่เด็กๆ เก็บออมจากคาขนม ไปฝากเปนประจําทุก
เดือน จนกระทั่งเด็กสําเร็จการศึกษาก็จะไดมีทุนในการศึกษาตอใน
ระดับชั้นตอไป 

๒) ดานการสงเสริมอาชีพและการมีงานทําของผูยากจนคน
ยากไร ไดมีการจัดตั้งศูนยรวบรวมและจําหนายสินคาของอําเภอ
วิหารแดง โดยประสานกลุมงานวิสาหกิจชุมชนรวมกับกลุมองคกร
ชุมชน ในการจัดทําจุดแสดงสินคาและจําหนายผลิตภัณฑของชุมชน 
โดยมีวัตถุประสงคเพี่อประชาสัมพันธของดีวิหารแดง สงเสริมให
ประชาชน องคกรตางๆ ในชุมชนที่ไดผลิตสินคาไมวาจะเปนสินคา
ดานการเกษตร ดานการแปรรูปอาหาร ดานการตัดเย็บเสื้อผา และ

๑๙๓ 

คนลําสนธิไมทอดทิ้งกัน” ที่
รถบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในพื้นที่อยางจริงจัง โดย

การเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน และใชชุมชนเปนฐาน ใชบานเปน
โรงพยาบาลในการดําเนินการ ซึ่งสามารถขยายผลไปสูการปฏิบัติตอ
อําเภออื่นๆ ไดอยางเปนรูปธรรม จึงเปนที่มาของ โครงการ “วิหาร

โครงการวิหาร
แ ด ง แ บ ง ป น รั ก  มี
วั ตถุประสงค  ๓ ด าน 

ดานการ  
ศึ ก ษ า ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ

ะเยาวชนรูจักการประหยัด เก็บออม
ใหกับเด็กนักเรียนดอยโอกาสไป

นคุณครูให
ไปฝากเปนประจําทุก

งเด็กสําเร็จการศึกษาก็จะไดมีทุนในการศึกษาตอใน

ดานการสงเสริมอาชีพและการมีงานทําของผูยากจนคน
ยากไร ไดมีการจัดตั้งศูนยรวบรวมและจําหนายสินคาของอําเภอ

ระสานกลุมงานวิสาหกิจชุมชนรวมกับกลุมองคกร
ชุมชน ในการจัดทําจุดแสดงสินคาและจําหนายผลิตภัณฑของชุมชน 
โดยมีวัตถุประสงคเพี่อประชาสัมพันธของดีวิหารแดง สงเสริมให
ประชาชน องคกรตางๆ ในชุมชนที่ไดผลิตสินคาไมวาจะเปนสินคา

านการตัดเย็บเสื้อผา และ



 ๑๙๔ 

งานฝมือตางๆ ไดมีชองทางการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ ซึ่งจะ
กอใหเกิดรายไดในครัวเรือนและชุมชน ภายใตชื่อ “เครือขายสินคา
วิหารแดง” 

๓) ดานสุขภาพ มีการริเริ่มสรางระบบการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุระยะยาว (long term care) ไดแก ผูสูงอายุ ผูปวยติดบาน 
ผูปวยติดเตียง และผูพิการทุกเพศทุกวัยที่อยู ในพื้นที่  โดยมี
เปาหมายที่จะจัดตั้งสถานบําบัดฟนฟูผูปวยและผูพิการ พรอมทั้ง
สรางคลังเก็บอุปกรณสําหรับผูสูงอายุ ผูปวย และผูพิการ ตอไปใน
อนาคต 

จากขอมูลการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรพบวา
ประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว ซึ่งจากจํานวนและสัดสวน
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และคาดวาจะสูงถึงรอยละ ๑๘ และ 
๒๔ ของประชากรรวมในอีกสิบป และยี่สิบปขางหนาตามลําดับ 
และเมื่อถึงตอนนั้น จะพบวาประชากรวัยทํางาน จํานวน ๒-๓ คน 
ตองมารับภาระดูแลผูสูงอายุ ๑ คน และในจํานวนผูสูงอายุ ก็จะพบ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง พิการ ทุพลภาพอันเนื่องมาจากการเจ็บปวย 
หรือไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โรคหลอดเลือดในสมอง ภาวะสมอง
เสื่อมและผูปวยจิตเวช เปนตน นอกจากนั้นยังมีกลุมที่มีความ
ยากลําบากในการเขารับบริการสาธารณสุข และจากสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมปจจุบัน ทําใหกลุมคนดังกลาวมีความตองการ
มากกวาการบริการทางการแพทยและสาธารณสุข เชน ตองการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมที่พักอาศัยใหเหมาะสม การสนับสนุนทาง
เศรษฐกิจ การสรางอาชีพและรายได รวมไปถึงการชวยเหลือดูแล
ครอบครัว เปนตน 
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แนวคิด 
ในสวนของการดูแลพี่นองประชาชนดานสุขภาพนั้น คลาย

กับแนวคิดของมาสโลว ที่คิดวามนุษยมีความตองการพื้นฐาน 5 
ขั้นตอน การดูแลผูปวยเปนความตองการขั้นที่ ๑ คือความตองการ
ขั้นพ้ืนฐานตอการดํารงชีพท่ีมนุษยตองการคือปจจัย ๔ แตไมใชเรื่อง
อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เทานั้น แตเปน
การนําแนวคิดระบบสุขภาพและระบบสวัสดิการมาใชรวมกัน เปน
การขับเคลื่อนกลไกในการดูแลผูสูงอายุที่ปวยติดเตียง ผูสูงอายุติด
บาน ผูพิการ และผูเจ็บปวยชวยเหลือตนเองไมไดทั้งหลาย  ใหไดรับ 
การดูแลดานการแพทย การพยาบาล การดูแลดานจิตใจ กําลังใจ 
การพื้นฟูสุขภาพ การบริบาล และการดูแลสภาพแวดลอมโดยการ
ใชบานผูปวยเปนโรงพยาบาลในการดูแลรักษา เนนระบบสุขภาพ
อําเภอ ระบบสวัสดิการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นและการมี
สวนรวมของชุมชน เนนการบริการรวมกันระหวาง  โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล องคการบริหาร
สวนตําบลเปนหลัก ทั้งนี้โดยมีนายอําเภอเปนผูประสานความ
รวมมือ กํากับ และสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในพื้นที่แบบ
บูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๖ 

กลยุทธในการดําเนินงาน 
๓.๑ โครงสรางระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในพื้นที่

แบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ บทบาทหนาที่ของแตละสวน (ทีม) มีดังนี ้
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๑๙๗ 

๑) นายอําเภอ เปนผูควบคุม กํากับดูแล และเปน 
ผูประสานงาน ประสานความรวมมือ ประสานความชวยเหลือตางๆ 
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในการที่จะดูแลชวยเหลือผูปวยทั้งหลาย
ใหไดรับความเปนอยูที่ดีขึ้น มีการชักชวนผูสูงอายุออกไปเยี่ยมผูปวย
เพื่อใหกําลังใจ ปลอบใจ และชวยเหลือในเรื่องเครื่องอุปโภค บริโภค 
เปนตน และที่สําคัญนายอําเภอตองเปนผูนําและเปนผูรับผิดชอบ
แกไขปญหาตางๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น นายอําเภอจึงเปนผูที่
มีบทบาทสําคัญที่จะผลักดันใหโครงการดังกลาวสําเร็จลงได 

๒) โรงพยาบาลชุมชน  มีหนาที่ในการจัดทีมสาขา 
วิ ช าชี พ  ซึ่ ง ประกอบด ว ย  แพทย  พยาบาล  เภสั ช กร  นั ก
กายภาพบําบัด นักจิตวิทยา ไปตรวจเยี่ยมดูแลรักษาและพยาบาล
ผูปวย ทําแผล ทํากายภาพบําบัด ติดตามผลการดูแลรักษา และการ
บําบัดฟนฟูดานจิตใจใหกับผูปวย โดยจะมีการออกตรวจรักษาเปน
ครั้งคราวหรือเดือนละ ๒ ครั้ง 

๓) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ม ี
หนาที่ในการดูแลผูปวยในพื้นที่รับผิดชอบกรณีเจ็บปวยไมหนัก เปน
พี่เลี้ยงใหกับนักบริบาลในพื้นที่ และสงตอผูปวยกรณีฉุกเฉินจําเปน
เรงดวน ตลอดจนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลผูปวยในพื้นที่ รวมทั้ง
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

๔) องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่สําคัญใน 
การสํารวจและตรวจสอบผูปวย ผูพิการที่อยูในพื้นที่ที่เขาขายตอง
ไดรับการดูแลรักษาจาก Core Team และประสานใหโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบลทราบ เพื่อสงตอใหโรงพยาบาลชุมชน 
นอกจากนั้น องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ในการจัดสรร
งบประมาณในการจัดจางนักบริบาล ที่ทําหนาที่ ในการดูแล



 ๑๙๘ 

ชวยเหลือผูปวย ตามจํานวนและสัดสวนของผูปวยในพื้นที่เปน
ประจําทุกป และหากพบวาผูปวยมีความเปนอยูหรือบานเรือนไม
เหมาะสม หรือถาหากไมดําเนินการปรับปรุง ก็จะทําใหผูปวยมี
อาการย่ําแย หรือไมดีขึ้น ก็จําเปนตองจัดสรรงบประมาณในการ
ปรับปรุงที่อยูอาศัยหรือสภาพแวดลอม รวมทั้งสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหเหมาะสมและสอดรับกับสภาพความเจ็บปวย หรืออาจ
จําเปนตองสรางที่อยูอาศัยใหใหม ก็ขึ้นอยูกับสภาพปญหา และ
ความตองการของผูปวยและชุมชนนั้นๆ 

5) ญาติผูปวย สมาชิกในครอบครัวตองเขาใจและ
ดูแลเอาใจใสตอผูปวยใหมากขึ้นโดยมีทีมแพทย 
พยาบาล และ  

เภสัชกร นักจิตวิทยา และนักกายภาพบําบัด จะคอยแนะนําวิธีดูแล
ชวยเหลือ หรือการบําบัดรักษา ดูแลผูปวยทั้งทางดานรางกายและ
จิตใจ รวมทั้งการกินยาหรือใชยาอยางถูกวิธี และไมปลอยใหเปน
ภาระของอื่นมากจนเกินไป 

๖ )  นั กบริบาล  ต อง เปนบุ คลที่ มี จิ ตอาสาหรื อ เป น
อาสาสมัครสาธารณสุขตามหมูบานชุมชนมากอน ซึ่งจะชวยเปนครั้ง
คราว ตามแตจะมีเวลาหรือภาระที่ตองรับผิดชอบตอครอบครัว 
ดังนั้น หากจะใหนักบริบาลมีเวลาดูแลผูปวยอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ จําเปนตองมีงบประมาณหรือคาตอบแทนชวยเหลือ 
เพื่อใหเขาและครอบครัวไมเดือดรอน ดังนั้น จึงจําเปนตองขอความ
รวมมือไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อจัดสรรงบประมาณ ใน
การจัดจางนักบริบาลมาทําหนาที่ประจํา ตามสัดสวนและตามความ
จําเปนของแตละพื้นที่ โดยใหมีหนาที่ทําความสะอาดใหกับผูปวย 
ทําแผล เช็ดตัว อาบน้ํา เปลี่ยนเสื้อผา ทํากายภาพบําบัด จัดยาให
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กินตรงตามเวลา ปอนอาหาร 
ตลอดจนดูแลสภาพแวดลอม
ภายในครัวเรือน รวมทั้งคอย
รายงานผลการดูแลรักษาให
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ป ร ะ จํ า ตํ า บ ล  แ ล ะ
โรงพยาบาลชุมชนทราบทุก
ระยะ ทั้งนี้ การทํางานของ

นักบริบาลตองมีการลงบันทึกเวลาและทําแผนปฏิบัติงานประจําวัน
ใหองคการบริหารสวนตําบลทราบทุกครั้ง 

๗) ชุมชน ซึ่งประกอบดวยผูปกครองทองที่ 
กรรมการหมูบาน ตลอดจนสมาชิกภายในชุมชน มีหนาที่ในการ
เยี่ยมเยียน เพื่อถามไถสารทุกขสุขดิบของผูปวย ถาหากมีความ
จําเปนหรือความตองการในเรื่องใดตองรีบรายงานใหทางอําเภอ
ทราบ เพื่อหาทางใหความชวยเหลือตอไป 

๓.๓ หลักการดําเนินงาน ใชหลัก  ๓H  ในการทํางาน
โดยเนนทีมงานเปนหลัก คือ 

- รวมใจ (Heart) คือ ความรูสึกของสมาชิก
และศรัทธาในหัวหนาทีมงานที่ทําและเพื่อนๆ รวมทีม วาเปนพวก
เดียวกัน หรือที่เรียกวา Feel like a team มีความเอ้ือเฟอ หวงใย
ซึ่งกันและกัน มีความเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน และเกิดความ
ไววางใจตอกัน 

-รวมคิด (Head) คือ การใชความคิด ใชเหตุผล 
ใหเพื่อนรวมงานเชื่อมั่นวา ทําแลวดีมีประโยชนตอตัวเขาเอง และ
ตอองคกร โดยชวยกันระดมสมอง กําหนดเปาหมาย วางแผน แบง

๑๙๙ 

กินตรงตามเวลา ปอนอาหาร 
ตลอดจนดูแลสภาพแวดลอม
ภายในครัวเรือน รวมทั้งคอย
รายงานผลการดูแลรักษาให
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ป ร ะ จํ า ตํ า บ ล  แ ล ะ
โรงพยาบาลชุมชนทราบทุก
ระยะ ทั้งนี้ การทํางานของ

วลาและทําแผนปฏิบัติงานประจําวัน

ชุมชน ซึ่งประกอบดวยผูปกครองทองที่ และ 
สมาชิกภายในชุมชน มีหนาที่ในการ

เยี่ยมเยียน เพื่อถามไถสารทุกขสุขดิบของผูปวย ถาหากมีความ
องรีบรายงานใหทางอําเภอ

ในการทํางาน 

สมาชิกที่รัก 
เพื่อนๆ รวมทีม วาเปนพวก

มีความเอ้ือเฟอ หวงใย
ซึ่งกันและกัน มีความเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน และเกิดความ

คือ การใชความคิด ใชเหตุผล  
ทําแลวดีมีประโยชนตอตัวเขาเอง และ

ตอองคกร โดยชวยกันระดมสมอง กําหนดเปาหมาย วางแผน แบง



 ๒๐๐ 

งาน แบงหนาที่ หรือที่เรียกวา Think like a team การทํางานจะ
ราบรื่น ถาสมาขิกในทีมมีความรูสึกที่ดีตอกัน 

-รวมทํา (Hand) คือ การรวมมือ ลงมือทํางาน  
ซึ่งไดมีการวางแผนไว หนาที่ใครก็รับไปทําหรือที่เรียกวา Work like 
a team ซึ่งทุกคนจะมีพันธะสัญญาที่จะตองทําตามแผนทุกคน 
เนื่องจากไดมีสวนรวมในการคิดรวมกัน 
 
ประโยชนที่ทางราชการ และ/หรือประชาชนไดรับ 

๑. ผูเจ็บปวย ผูสูงอายุ จะไมถูกทอดทิ้งใหอยูบานโดยลําพัง  
จะมีลูกหลาน และนักบริบาลคอยดูแลและชวยเหลือตลอดเวลา 

๒. ผลในดานการรักษา ทําใหผูปวยไดรับการรักษาที่ถูกวิธี มี 
การพ้ืนฟูสภาพรางกายและจิตใจใหดีขึ้น ไดรับการดูแลเอาใจใสจาก
นักจิตวิทยาและใหบริการถึงบาน โดยไมตองไปที่โรงพยาบาล 
ผูปวยจะไดอยูกับลูกหลาน สงผลใหสภาพจิตใจดีขึ้น สภาพกายก็จะ
หายไว ครอบครัวเกิดความรักและความหวงใยกันมากข้ึน 

๓.ลดปริมาณผูปวยของโรงพยาบาลใหนอยลง โรงพยาบาลจะ
ไดใชประโยชนใหกับผูปวยประเภทอื่น เพราะใชชุมชนเปนฐาน ใช
บานเปนโรงพยาบาลดูแล 

๔.ผูปวยและครอบครัว ไดรับการดูแลเอาใจใสมากขึ้น ไมวา 
จะเปนเรื่องสภาพความเปนอยู หองนอน หองน้ํา อาหารการกิน 
รวมทั้งบานเรือนจะไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น 

5.องคการบริหารสวนตําบล สามารถทํางานใหเกิดผลอยาง 
เปนรูปธรรม เปนการเตรียมความพรอมในการดูแลสังคมผูสูงวัย ใน
อนาคตอันใกลและที่สําคัญ คือ ไดใจของประชาชนโดยเฉพาะญาติ
พี่นองของผูปวย และผูสูงวัย 
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๒๐๑ 

 
ปญหาอุปสรรคใบการดําเนิบงาน 

๑.เรื่องการตั้งงบประมาณในการชวยเหลือนักบริบาลของ 
องคการบริหารสวนตําบล ที่ไมมีระเบียบรองรับชัดเจน จึงถูก
สํานักงานตรวจเงินแผนดินทวงติงถึงวิธีการเบิกจายงบประมาณ จึง
ตองดําเนินการอุดหนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพตําบล 

๒.ไมมีอาคารพักฟนในกรณีท่ีผูปวยที่ตองไดรับการบริบาล 
ดูแลอยางใกลชิดและฟนฟูสภาพรางกาย และจิตใจ หรือกรณีญาติ
พี่นองตองการฝากดูแล กรณีมีธุระหรือภารกิจจําเปน หรือกรณี 
คูชีวิต หรือไมมีญาติพ่ีนองดูแล 
 
ขอเสนอแนะ 

๑.ควรกําหนดเปนนโยบายของรัฐบาล โดยใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นไดเขามาเปนเจาภาพรวมในระบบดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาว โดยกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบรองรับการจางนักบริบาล
ประจําหมูบาน ใหถูกตอง 
๒.การดูแลผูสูงอายุของอําเภอวิหารแดง แมจะไมเปนตนแบบที่
สมบูรณแตสามารถที่จะเพิ่มเติมในสวนตาง ๆ เพิ่มเติมในสิ่งดีๆ ได
อยางไมจากัด ขึ้นอยูกับความพรอมของแตละพื้นที่ แตหากทุก
สังคมไดดูแลกัน แบงปนความรักความเอื้ออาทรตอกัน เชื่อวาสังคม
นั้นคงจะมีความสุขมาก และขอฝากผูเกี่ยวของทุกคนตองชวยกันคิด
ตอไป หรือตองเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไมได นั้น
ก็คือสังคมผูสูงวัยในอนาคตอันใกลนี้ 
 



 ๒๐๒ 
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การแกปญหาราคาลิ้นจี่จงัหวัดสมุทรสงครามดวยการ
กําหนดราคานําตลาด 

                              โดย  นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย 
                                    รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่มา 

ยุทธศาสตรจังหวัด
สมุทรสงคราม ประเด็นที่ 
ส ร า ง เ ส ริ ม แ ล ะ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขัน
ของ สินคาเกษตร ประมงและ
ผลิตภัณฑเกษตร ประมงแปร
รูป ที่มีประสิทธิภาพ สราง
มูลคาเพิ่มสอดคลองกับความ 

ตองการของตลาดและมีมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภคทั้งภายใน
และตางประเทศ  

 
เปาประสงค  

๑. เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินคา
เกษตร  

๒. สินคาเกษตรมีมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภคทั้งภายใน
และตางประเทศ กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดการ
สินคาเกษตรลิ้นจี่พันธคอมสมุทรสงคราม เปนพืชเศรษฐกิจที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม มีลักษณะเดน สามารถออกดอกที่

๒๐๓ 

การแกปญหาราคาลิ้นจี่จงัหวัดสมุทรสงครามดวยการ

รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตรจังหวัด
สมุทรสงคราม ประเด็นที่ ๒ 
ส ร า ง เ ส ริ ม แ ล ะ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขัน
ของ สินคาเกษตร ประมงและ
ผลิตภัณฑเกษตร ประมงแปร
รูป ที่มีประสิทธิภาพ สราง
มูลคาเพิ่มสอดคลองกับความ 

ตองการของตลาดและมีมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภคทั้งภายใน

เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินคา

สินคาเกษตรมีมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภคทั้งภายใน
และตางประเทศ กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดการ

เปนพืชเศรษฐกิจที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม มีลักษณะเดน สามารถออกดอกที่



 ๒๐๔ 

อุณหภูมิอากาศต่ํ ากวา ๒๐ 
องศาเซลเซียส รวมระยะเวลา 
๑ ๐  วั น  ( ๑ ๒ ๐  ชั่ ว โ ม ง )  
หลังจากแทงชอดอก ๓๐ วัน 
ดอกจึงบาน หลังจากดอกบาน 
๓๐ วัน ผลลิ้นจี่จะเขาสูระยะ
คัดเมล็ดสรางเนื้อ นับจากนี้ไป

อีก ๓๐ วัน ผลลิ้นจี่เริ่มเขาสี (หัวกิ้งกา) สิ่งที่ดีในอดีตเกษตรกรจะ
เริ่มหอผล นับจากนี้อีก ๒๐ วัน นับอายุตั้งแตแทงชอดอกถึงเก็บ
เกี่ยว ประมาณ ๑๑๐ วัน ผลลิ้นจี่จะมีสีแดงเต็มผล ผิวเปลือกตึง 
หนามเตี้ย ผิวเปลือกดานในสีแดง (รองชาติ) เนื้อแหง รสหวานอม
ฝาดเล็กนอยมีกลิ่นหอมเฉพาะ เหมาะสําหรับบริโภคผลสด เปนที่
นิยมของผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ และผลผลิตจะออก
กอนลิ้นจี่ภาคเหนือประมาณหนึ่งเดือน จังหวัดสมุทรสงครามจึง
ดําเนินการสงเสริมใหเกษตรผลิตลิ้นจี่ใหมีมาตรฐานเกษตรที่ดี
เหมาะสม (GAP) ไดรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ภูมิศาสตร (GI) จาก
กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ปจจัยที่มีผลกระทบกับลิ้นจี่พันธุ คอมทําใหจั งหวัด
สมุทรสงครามใหความสําคัญ คือ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
ในชวงออกดอกถาปใดอากาศหนาวไมนอยกวา ๒๐ องศาเซลเซียส 
ติดตอกัน ๑๒๐ ชั่วโมง ลิ้นจี่ก็จะไมออกดอก ถึงแมออกดอกก็จะไม
ติดผล หรือติดผลก็เปนกะเทย (ไมมีเมล็ด) เพราะไมมีเกสรตัวผูจาก
พันธุอื่น มาผสม เนื่องจากลิ้นจี่พันธุคอมเปนหมัน ทําใหชาวสวน
ลิ้นจี่ขาดความมั่นคงในอาชีพ นอกจากนั้นแลวหลังจากผลแกตอง
เก็บเกี่ยวใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ วัน  ถาเก็บไมทันผลก็จะรวง
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๒๐๕ 

เสียหาย และดวยเหตุผลดังกลาวจังหวัดสมุทรสงครามจึงใชแนวคิด 
ชนิดสินคาเปนพื้นฐานบูรณาการทุกภาคสวนใหเกษตรกรชาวสวน
เปนศูนยกลาง ดําเนินการแกไขปญหาจากระดับตนน้ํา กลางน้ํา 
และปลายน้ํา 

ผลจากแนวคิดดังกลาว ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ มี
ปริ มาณผลผลิ ตลิ้ นจี่ ออกมาจํ านวน  ๖ ,๒๐๐ ตั น  จั งหวั ด
สมุทรสงครามจึ ง ไดจั ดงานเทศกาลลิ้ นจี่ และของดีจั งหวั ด
สมุทรสงคราม สามารถบริหารจัดการผลผลิตลิ้นจี่ ออกสูตลาดใน
ตางประเทศ ๑,๐๘๐ ตัน ตลาดในตางจังหวัด ๑,๖๘๐ ตัน และ
จํ าหน ายภายในจั งหวัด  ๓ ,๒๔๐ ตัน นํ ารายได เข าจั งหวั ด
สมุทรสงคราม ประมาณ ๔๖๘ ลานบาท สงผลกระทบให GPP ของ
จังหวัดเพิ่ม GPP ครัวเรือน เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่สูงขึ้น ซึ่งเกิดจาก
การบูรณาการของหนวยงานภาครัฐตางๆ 

 
แนวคิด 

การแกปญหาราคาลิ้นจี่ของจังหวัดสมุทรสงครามดวยการ
กําหนดราคานําตลาด ที่ทําใหประสบความสําเร็จ คือ การ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

๑. ความตองการและผลิตภัณฑ (Needs and 
Products) ความแตกตางระหวาง ความตองการ (Need) ความ
ปรารถนา (Want) และอุปสงค (Demand) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
คือ ความตองการ (Need) 
เปนความตองการพื้นฐานที่สรางความพึงพอใจใหปจเจกบุคคล เชน 
อาหาร ที่อยูอาศัย ชื่อเสียง เปนตน Freud, Maslow and 



 ๒๐๖ 

Herzberg (อางถึงใน Kotler, ๒๐๐๐๓: ๑๙๕) เขียนวา ความ
ตองการเหลานี้นักการตลาดไมสามารถสรางได แตเกิดขึ้นโดย
ชีวภาพ และพื้นฐานความสัมพันธทางสังคม ความปรารถนา 
(Want) เปนความ ตองการสินคาเฉพาะ (A specific product) ที่
สรางความพึงพอใจใหปจเจกบุคคล เชน ความตองการอาหารราคา 
๑๐๐ บาท ซึ่งประกอบดวยเนื้อหมู ผัก ผลไมๆ เรียกวาความ
ตองการ (need) ของปจเจกบุคคล ไมใชความปรารถนา (Want) 
เชน วัยรุนจะเลือกบุฟเฟตรานแม็ค (Mac) อุปสงค (Demand) เปน
ความตองการ สินคาเฉพาะที่ผูบริโภคยินดีจะจายเงินซื้อ เชน คน
หลาย ๆ คนอาจจะตองการรถยนตยี่ ห อ เมอรซี เดส เบนซ 
(Mercedes Benz) แตมีบางคนเทานั้นที่สามารถซื้อรถยนตยี่หอ
เมอรซีเดส เบนซ ได กลาวโดยสรุปคือ แมวานักการตลาดจะไม
สามารถสรางความตองการของปจเจกบุคคลได แตเขาสามาร
กระตุนอุปสงคโดยการออกแบบ สินคาที่ดึงดูดความสนใจ และ
สื่อสารคุณลักษณะของสินคาใหผูบริโภครับรูและตัดสินใจซื้อในที่สุด  
สวนของผลิตภัณฑ (Product) คือสิ่งที่ตอบสนองความตองการของ
ปจเจกบุคคล อาจเปนสิ่งที่จับตองไดเรียกวา สินคา (The product) 
เชน น้ําอัดลม หรือจับตองไมไดเรียกวา การบริการ (Service) เชน 
การศึกษา ธนาคาร ฯ 

๒. คุณคาและการเลือกผลิตภัณฑ (Value and choice) 
โคทเลอร (Kotler, ๒๐๐๓: ๑๑)เขียนวาคุณคาประกอบดวย ๓ สวน
คือ คุณภาพ การบริการ และตนทุน (Quality, Service and Cost: 
QSD) ซึ่ง เรียกชื่อยอวา “คิวเอสดี” คุณคาเปนการเปรียบเทียบ
ระหวางผลประโยชนสิ่งที่ไดรับ (Benefits) และสิ่งที่เสียไป (Costs) 
ซึ่งลูกคาบางคนเลือกซื้อสินคาเพราะคุณภาพดีบางคนเลือกซื้อสินคา
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๒๐๗ 

เพราะราคาสมเหตุสมผล บางคนซื้อสินคาโดยการเปรียบเทียบ
ระหวางคุณภาพสินคา และราคาสินคา ซึ่งเขียนเปนอัตราสวนคือ
Value = Benefit Cost ดังนั้น นักการตลาดสามารถเพิ่มคุณคาได
โดยการเพิ่มผลประโยชนหรือลดตนทุน หรือทําทั้งสองอยางพรอม
กัน 

๓. การตลาดใชการแลกเปลี่ยนเพื่อสรางความพึงพอใจตาม
ความตองการ (Marketing: Using Exchanges to Satisfy Needs) 
สมาคมการตลาดแห งสหรัฐฯ ได ใหความหมายการตลาด 
(Marketing) คือ กระบวนการวางแผน และปฏิบัติแนวคิด ราคา 
การสงเสริม และการจัดจําหนาย ความคิด สินคา และการบริการ 
เพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยน ซึ่งสรางความพึงพอใจใหกับจุดประสงค
ของผูบริโภค และผูผลิตบางคนเขาใจวาการตลาด หมายถึงการขาย
หรือการโฆษณา แตการขายหรือการโฆษณาเปนสวนหนึ่งของ
การตลาด เพื่อการ ตอบสนองความตองการทั้งผูซื้อและผูขาย 
การตลาดตองคนหา ๑) ความตองการของลูกคาท่ีคาดหวัง และ ๒) 
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ โดยกุญแจ
สําคัญที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จไดคือ การแลกเปลี่ยน (Exchange) 
ซึ่งหมายถึง การคาขายสิ่งมีคุณคา (Value) ระหวางผูซื้อกับผูขาย 
ตัวอยาง ธุรกิจกระถางดอกไมจะเกี่ยวของกับการผลิตกระถาง
ดอกไมและการขายกระถางดอกไม ซึ่งเปนสิ่งที่ตองพิจารณากอน
การปนกระถางหลายอยาง ดังนี้ 

3.๑.วิเคราะหความตองการของคนที่ซื้อกระถางดอกไม 
3.๒ ตองพยากรณชนิดของกระถางดอกไมเชน กระถางดิน 

กระถางพลาสติก กระถางไมกระถางทรงกลม กระถางทรงกระบอก 
เพราะลูกคาแตละคนมีความตองการกระถางแตกตางกัน  



 ๒๐๘ 

3.3 ประมาณการจํานวนคนที่จะซื้อกระถางดอกไม  
3.๔. กําหนดสถานที่ขายกระถางดอกไมซึ่งคนจะมาซื้อ  
3.๕. กําหนดราคาของกระถางดอกไมที่ลูกคายินดีจะซื้อ  
3.๖. กําหนดชนิดของการสงเสริมการขายทีลู่กคาตองการ 
กิจกรรม ๖ ชนิด จะไมใชแคการผลิต แตเปนสวนหนึ่งของ 

การตลาด ซึ่งบอกถึงชนิดของสินคาหรือบริการที่ลูกตองการ 
ความสําคัญของการตลาด (How Marketing Became So Important) 

การตลาดเปนตัวขับเศรษฐกิจสมัยใหมเพื่อใหเขาใจความสําคัญ
ของการตลาด ผูเขียนขอนําเสนอหัวขอดังนี้  

 วิวัฒนาการของการมุงตลาด (Evolution of the Market 
Orientation) เนื่องจากการ 
ตลาดมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการธุรกิจ และองคการที่
ไมแสวงหาผลกําไร แตการตลาดก็ไมไดมีความซับซอน โดย
ขอเท็จจริง การทําความเขาใจวิวัฒนาการของการตลาดจะชวยให
เห็นภาพการตลาดชัดเจนมากข้ึน การมุงตลาดมีวิวัฒนาการ ไดแก  

ยุคการผลิต(Production era) เกิดขึ้นเมือ ค.ศ.๑๙๒o 
เนื่องจากอุปสงคมีมากกวาอุปทาน ยุคนี้จึงเนนที่การผลิตขนานใหญ 
เพื่อลดตนทุน และมีกําไรสูง  

ยุคการขาย(Selling era) เนื่องจากมีการแขงขันสูง จาก
การผลิตสินคาจํานวนมาก จึงเนนที่เทคนิคการขาย เพื่อใหมี
ยอดขายสูง  

ยุคการตลาด(Marketing era) เกิดเมื่อ ค.ศ.๑๙๕๐ เปน
การรวมหนาที่การพัฒนาสินคาใหมการวิจัยผูบริโภค การโฆษณา 
การขนสง และการขายไวในแผนการตลาด แตยังเปนการวางแผน



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๒๐๙ 

ระยะสั้น ที่มา (Kerin et al, ๒๐๐๓: ๒๑) 
 
กลยุทธในการดําเนินการ 

แผนการบริหารจัดการผลผลิตลิ้นจี่จังหวัดสมุทรสงคราม มี
ขึ้นตอนและวิธีการดําเนินงานดังนี้  

๑. กําหนดวันจัดงานลิ้นจี่ และกําหนดราคาลิ้นจี่ที่จําหนาย
ในงานบริเวณหนาศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใชทฤษฎี
ของ Kotler ความตองการและผลิตภัณฑ (Needs and Products) 
ความแตกตางระหวางความตองการ (Need) ความปรารถนา 
(Want) และอุปสงค (Demand)    ซึ่งความตองการ (Need)เปน
ความตองการพ้ืนฐานที่สรางความพึงพอใจใหปจเจกบุคคล โดยเชิญ
องคกรเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ ประกอบดวย ประธานวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมปรับปรุงคุณภาพไมผลอําเภอเมืองสมุทรสงคราม อําเภอ
อัมพวา อําเภอบางคนที จํานวน ๑๘ กลุม หนวยงานราชการที่
เกี่ยวของประกอบดวย สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพาณิชย
จังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจาก
ตนฤดูอยูในชวงเทศกาล เชงเมงไหวบรรพบุรุษ เริ่มตั้งแต ๒๕ 
มีนาคม ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๗๗ หลังจากนั้นเขาสู เทศกาล
สงกรานต เริ่มตั้งแต ๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ดังนั้น การใชกล
ยุทธกําหนดราคานําการตลาด จึงเปนแผนการบริหารจัดการผลผลิต
ลิ้นจี่ โดยตั้งราคาจําหนายในงานเทศกาลลิ้นจี่ เกรด A จํานวน ๕๐ 
- ๖๐ ผลตอกิโลกรัม ราคา ๑๒๐ บาท เกรด B มากกวา ๖๐ ผลตอ
กิโลกรัม ราคา ๑๐๐ บาท 

๒. แตงตัง้คณะกรรมการจัดงาน และประชุมคณะกรรมการ



 ๒๑๐ 

จัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดี สมุทรสงคราม บูรณาการองคกร
เกษตรกร เอกชน หนวยงานราชการ สนับสนุนการจัดงาน 

๓ .ตานการตลาด ส งเสริมการบริโภคภายในจังหวัด 
ตางจังหวัด บิ๊กซี ตลาด เจ เจ มอลล สยามพารากอน ประสาน
บริษัทผูสงออก และสงเสริมการจําหนาย ณ แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
ของจังหวัด เชน ตลาดน้ําอัมพวา บางนอย รีสอรท โฮมเสตยตางๆ 
ริมถนนพระราม ๒  สราง Brand “ลิ้นจี่คอมสมุทรสงคราม” ให
มีอัตลักษณ สามารถตรวจสอบยอนกลับของผลผลิตลิ้นจี่ได 

๔. ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เซน สื่อออนไลน เว็ปไซค 
สถานีวิทยุโทรทัศน หอกระจายขาว การจัดงาน EVENTS ตางๆ  
จัดทําสปอรตโฆษณาประชาสัมพันธเรื่องคุณภาพผลผลิตที่ผลิตได
มาตรฐาน GAP/GI สงเสริมการชอบ ชิม เที่ยวในสวนลิ้นจีของ
เกษตรกร 

 
ประโยชนที่ทางราชการไดรับ และ/หรือประชาชนไดรับ 

๑.สงเสริมใหจังหวัดสมุทรสงครามเปนแหลงผลิตลิ้นจี่แบบ
ครบวงจร มีการบูรณาการรวมกัน ระหวางหนวยงานราชการ 
เอกชน และเกษตรกร เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

๒. พัฒนาการผลิตลิ้นจี่ใหไดมาตรฐาน GAP/GI และ
เสริมสรางศักยภาพผลิตที่เพียงพอตอความตองการของตลาดใน
ประเทศและตางประเทศ 

๓.  มีฐานขอมูลการบริหารจัดการผลิตลิ้ นจี่ ที่ ดี เปน
มาตรฐานตอไป เกษตรกรจําหนายผลผลิตถึงผูบริโภคโดยตรง และ
ผูบริโภคไดบริโภคของดีราคาถูก และเปนธรรม 
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โครงการกอสรางตลาดกลางการเกษตรเพชรบุรี 
(บานหนองบวย) 

                โดย ดร.ไกร บุญบันดาล 
              รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี

 
ความเปนมา 
 สืบเนื่องจากพื้นที่
อํ า เ ภ อท า ย า ง ส ว น ใหญ
ร า ษ ฎ ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
เกษตรกร เพราะพื้นท่ีเหมาะ
แกการเพาะปลูก เนื่องจากมี
แหลงน้ําเพื่อการเกษตรคือ
แมน้ําเพชรบุรี  และระบบ

ชลประทานครอบคลุมพื้นที่รวมถึงอําเภอรอบ ๆ ใกลเคียงคืออําเภอ
บานลาด อําเภอแกงกระจาน ผลผลิตสวนใหญไดแก ขาว พืชไร 
มะนาว ผลไมประเภทสับปะรด มะละกอ กลวยหอม ชมพูและพืช 
ผัก ตาง ๆ มากมายหลากหลายชนิด 
 

สภาพปญหา 
 เนื่องจากผลผลิตที่ไดจากการเกษตรจะมีพอคาคนกลางมา
รับและไปจําหนายตอ ทั้งตลาดภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง 
รวมถึงตลาดขายสงในกรุงเทพมหานคร ราคาที่พอคาคนกลางใหไม
เปนธรรม เกษตรกรถูกกดราคา ไมสามารถกําหนดราคาขายไดเอง 
เนื่องจากไมมีการรวมกลุม ไมมีอํานาจตอรอง ผลผลิตที่ออกมา

๒๑๑ 

โครงการกอสรางตลาดกลางการเกษตรเพชรบุรี  

 
องผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี 

สืบเนื่องจากพื้นที่
อํ า เ ภ อท า ย า ง ส ว น ใหญ
ร า ษ ฎ ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
เกษตรกร เพราะพื้นท่ีเหมาะ
แกการเพาะปลูก เนื่องจากมี
แหลงน้ําเพื่อการเกษตรคือ

และระบบ
ชลประทานครอบคลุมพื้นที่รวมถึงอําเภอรอบ ๆ ใกลเคียงคืออําเภอ
บานลาด อําเภอแกงกระจาน ผลผลิตสวนใหญไดแก ขาว พืชไร 
มะนาว ผลไมประเภทสับปะรด มะละกอ กลวยหอม ชมพูและพืช 

เนื่องจากผลผลิตที่ไดจากการเกษตรจะมีพอคาคนกลางมา
รับและไปจําหนายตอ ทั้งตลาดภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง 
รวมถึงตลาดขายสงในกรุงเทพมหานคร ราคาที่พอคาคนกลางใหไม
เปนธรรม เกษตรกรถูกกดราคา ไมสามารถกําหนดราคาขายไดเอง 

ตอรอง ผลผลิตที่ออกมา



 ๒๑๒ 

เกษตรกรไมมีพื้นที่จําหนาย และ
หากผลผลิตมีมากก็จําเปนตองหา
แหลงระบายในพื้นที่อําเภอหรือ
จังหวัดใกลเคียง เปนภาระตนทุน
ของเกษตรกร ประกอบกับ ใน
ขณะนั้ น (พ .ศ .๒๕๔0)
ประสบปญหาเศรษฐกิจฟองสบู
แตก จึงเกิดแนวคิดในการกอสราง
ตลาดกลางเพื่อรองรับผลผลิตทาง
การเกษตร โดยเริ่มลงมือกอสราง
เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๑  แลวเสร็จในป 
พ.ศ.๒๕๔๒          

 

แนวทางปฏิบัติและการแกไขปญหา 
 ขาพเจาในขณะนั้นดํารงตําแหนงปลัดอาวุโส (เจาพนักงาน
ปกครอง ๗) นายอําเภอทายาง คือ นายพนัส เพิ่มพงศพันธ 
เล็งเห็นถึงสภาพปญหาความเดือดรอนของราษฎรและเกษตรกร จึง
ไดทําการศึกษา วิเคราะหและกําหนดมาตรการในการชวยเหลือ 
โดยพื้นที่อําเภอทายางมีที่ดินของรัฐ (สนามบินหนองบวย
เพชรเกษมขาขึ้นกรุงเทพ ยังวางเปลาไมไดใชประโยชนเปนจํานวน
มาก (ประมาณ ๗oo ไร) อยูในความดูแลของกองทัพอากาศ หาก
สามารถขอใชพื้นที่ไดบางสวน ซึ่งในเบื้องตนกําหนดไว ๔๓ 
สรางตลาดกลางการเกษตร เปนแหลงรองรับผลิตผลเพื่อจําหนาย มี
การบริหารจัดการที่ดี มีระบบ สามารถกําหนดราคาขายและเพิ่ม

เกษตรกรไมมีพื้นที่จําหนาย และ
หากผลผลิตมีมากก็จําเปนตองหา
แหลงระบายในพื้นที่อําเภอหรือ
จังหวัดใกลเคียง เปนภาระตนทุน
ของเกษตรกร ประกอบกับ ใน

)ประเทศ
ประสบปญหาเศรษฐกิจฟองสบู
แตก จึงเกิดแนวคิดในการกอสราง

บผลผลิตทาง
การเกษตร โดยเริ่มลงมือกอสราง

แลวเสร็จในป 

เจาพนักงาน
นายอําเภอทายาง คือ นายพนัส เพิ่มพงศพันธ ได

เล็งเห็นถึงสภาพปญหาความเดือดรอนของราษฎรและเกษตรกร จึง
ไดทําการศึกษา วิเคราะหและกําหนดมาตรการในการชวยเหลือ 

สนามบินหนองบวย) ติดถนน
เพชรเกษมขาขึ้นกรุงเทพ ยังวางเปลาไมไดใชประโยชนเปนจํานวน

ในความดูแลของกองทัพอากาศ หาก
๔๓ ไร เพื่อ

สรางตลาดกลางการเกษตร เปนแหลงรองรับผลิตผลเพื่อจําหนาย มี
การบริหารจัดการที่ดี มีระบบ สามารถกําหนดราคาขายและเพิ่ม
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๒๑๓ 

อํานาจการตอรอง เกษตรกรพบพอคาและผูบริโภคไดโดยตรง จึงจะ
สามารถยกระดับมาตรฐานการครองชีพของเกษตรกรได เปนการ
สรางรายได เพิ่มโอกาสและลดตนทุนซึ่งเปนภาระของเกษตรกรได 
จึงไดเริ่มดําเนินการอยางเปนระบบและขั้นตอน ดังนี้ 

 1.ศึกษาพ้ืนที่และขออนุญาตเชาที่ดินทําเลที่เหมาะสม  
ตั้งอยูติดถนนเพชรเกษมหางจากจังหวัดเพชรบุรีเพียง ๑๕ กิโลเมตร 
บนเสนทางกรุงเทพมหานครสูภาคใต ที่ดินอยูในความดูแลของ
กองทัพอากาศสงวนไวเพื่อกอสรางสนามบินแตมิไดใชประโยชน จึง
ไดทําการติดตอประสานงานเพื่อขออนุญาตใชและเชาพื้นที่จาก
กรมธนารักษ กระทรวงการคลังจนถึงปจจุบัน 

 2.วางแผนและผลักดันใหสหกรณเพ่ือการเกษตรทา 
ยางเปนคูสัญญาในการเชาใชพื้นที่  และเขามาบริหารจัดการ
เนื่องจากสหกรณมีสมาชิกอยูแลวกวา ๒,000 คน มีกิจกรรมการคา
กลวยหอมทองสงประเทศญี่ปุน เปนแหลงเงินทุนและทําธุรกิจคาปุย 
วัสดุอุปกรณทางการเกษตรกับสมาชิกเปนฐาน มีสินทรัพยมั่นคง
และเปนองคกรที่เขมแข็งมายาวนาน 

 3.การปรับสภาพพ้ืนที่ในการดําเนินการ ใหสหกรณ 
การเกษตรทายางสนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องจักรกล วัสดุ
อุปกรณเทาที่จําเปนในการทํางาน โดยขอรับความอนุเคราะหรถขุด
ตัก รถบดและรถบรรทุก ขุดสระน้ําเพื่อรองรับน้ําจากตลาดเพื่อทํา
การบําบัด และนําดินที่ไดใชถมปรับเพื่อสรางอาคารตลาดและลาน
ค า โ ดยขอรั บการสนั บสนุน งบประมาณการก อส ร า ง จาก
คณะกรรมการกระจายความเจริญสูภูมิภาค  จํานวน  ๗,000,000 
บาท (เจ็ดลานบาท)                           



 ๒๑๔ 

   4.ประชาสัมพันธและวางแผนการตลาดรวมกับสวน
ร า ช ก า ร  ภ า ค เ อ ก ช น 
หอการคา กลุมพอคาแมคา
และเกษตรกรทั้งในจังหวัด
และจังหวัดใกลเคียงอยาง
ตอเนื่อง โดยจัดโปรโมชั่น
และแคมเปญใหมๆ  เพื่ อ
ดึงดูดลูกคา 

บทเรียนที่นําไปสูความสําเร็จ 
สิ่งที่อยากถายทอดประสบการณจากการทํางานในพื้นที่คือ

นักปกครองตองแสวงหาความรูและพัฒนาองคความรูของตนเอง
อยางตอเนื่องใหเทาทันสถานการณการเปลี่ยนแปลงโลกยุคปจจุบัน 
ซึ่งเปนยุคแหงการแขงขันในแทบทุกมิต ิ

หากจะสรุปวิธีการทํางานจากโครงการนี้เริ่มตนจากปญหา
ความเดือดรอนแลวจึงมีการสํารวจจัดเก็บรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง 
สํารวจทุนในพื้นที่ วิเคราะหปญหาเปา (S W O TAnalysis
สังเคราะหทรัพยากรวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategy Formulation
แผนงาน โครงการ บนความความคิดรวมกันของทุกฝาย แลวจึงนํา
แผนงานไปสูการปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
ตรวจสอบประเมินผลการดําเนินการ (Strategic Control
ปรับปรุง วางแผน ลงมือปฎิบัติ ติดตามผลซ้ําแลวซ้ําอีกจนองคกร
เขมแข็งและกิจกรรมตางๆภายในตลาดสามารถขับเคลื่อนไปได
อยางเปนระบบ เรียกวา P D C A หลายๆ รอบ 
 

ละวางแผนการตลาดรวมกับสวน
ร า ช ก า ร  ภ า ค เ อ ก ช น 
หอการคา กลุมพอคาแมคา
และเกษตรกรทั้งในจังหวัด
และจังหวัดใกลเคียงอยาง
ตอเนื่อง โดยจัดโปรโมชั่น
และแคมเปญใหมๆ  เพื่ อ

สิ่งที่อยากถายทอดประสบการณจากการทํางานในพื้นที่คือ
นักปกครองตองแสวงหาความรูและพัฒนาองคความรูของตนเอง
อยางตอเนื่องใหเทาทันสถานการณการเปลี่ยนแปลงโลกยุคปจจุบัน 

หากจะสรุปวิธีการทํางานจากโครงการนี้เริ่มตนจากปญหา 
วามเดือดรอนแลวจึงมีการสํารวจจัดเก็บรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง 

S W O TAnalysis) 
Strategy Formulation) 

แผนงาน โครงการ บนความความคิดรวมกันของทุกฝาย แลวจึงนํา
) และกํากับ

Strategic Control) แกไข
ปรับปรุง วางแผน ลงมือปฎิบัติ ติดตามผลซ้ําแลวซ้ําอีกจนองคกร
เขมแข็งและกิจกรรมตางๆภายในตลาดสามารถขับเคลื่อนไปได
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P = Plan คือ การวางแผน       S = Standard คือ มาตรฐาน
D = Do  คือ ทําตามแผน   
C = Check คือ ตรวจสอบการทํา 
A = Action คือ การแกไข 

Action  

(แก้ไข) 

Check  

(ตรวจสอบ

Do 

(ทาํ) 

Plan  

(วางแผน) 

๒๑๕ 

คือ มาตรฐาน 



 ๒๑๖ 

สภาพแวดลอมภายใน 
จุดแข็งและจุดออน SW 

สภาพแวดลอมภายนอก 
โอกาสและอุปสรรค OT 

จุดแข็ง (Strenghts) 
S1 เปนแหลงผลผลิตทางการเกษตร
ที่ ดี แ ล ะ มี ชื่ อ เ สี ย ง ใ ห ญ ที่ สุ ด ใ น
ประเทศ 
S2 เปนพื้นที่ชลประทานที่มีน้ําอุดม
สมบูรณตลอดป 
S3 สหกรณการเกษตรทายางเปน
องคกรที่ เ ขมแข็งและมีกิจกรรม
หลากหลาย 
S4 ที่ดินตั้งอยูติดถนนเพชรเกษม
และเปนที่ดินของรัฐ 
S๕  มีสวนราชการใหการสนับสนุน 
 
 
 
จุดออน (Weaknesses) 
W1 ราคาพืชผลทางการเกษตรมี
ลักษณะออนไหวขาดเสถียรภาพ 
W2 เกษตรกรขาดการรวมกลุมไม
สามารถกําหนดราคาสินคาไดเอง 
W3  ตนทุนในการขนสงสินคาใน
การเกษตรเพื่อไปจําหนายตางพื้นที่มี
ราคาสูง 
W4  ภาครัฐขาดองคความรูในดาน
การตลาด 

โอกาส (Opportunities) 
O1 รัฐบาลมีนโยบายดานโลจิสติกส 
ขยายถนนทางหลวงแผนดินทางหลัก
และส ง เสริ มการขนส งทางลาน
เพิ่มขึ้น 
O2  ที่ดินมีทําเลเหมาะสมเปนผืน
ใหญ ไมมีการบุกรุกครอบครอง และ
เปนที่ดินของรัฐท่ียังไมไดใชประโยชน 
คาเชาไมสูงและระยะเวลาเชานาน 
O3  รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการ
กระจายรายไดไปสูภูมิภาค  
O4  เปนจังหวัดท่ีมี่ชื่อเสียงทาง
ผลผลติการเกษตร เชน มะนาวแปน 
และชมพูเพชร กลวยหอมทอง 
มะมวง  
อุปสรรค (Threates) 
T1  สถานการณเศรษฐกิจตกต่ํา  ทํา
ใหเกิดภาวะเงินฝด 
T2 เปนพื้นที่ ๆ มีความเสี่ยงสูงจาก
ภัยน้ําทวมประจําป 
T3 เกษตรกรนิยมใชปุยและยาปราบ
ศัตรูพืชจํานวนมาก 
T4 ภาครัฐถูกควบคมุจํากัดงบ 
ประมาณจากกองทุน ไอเอ็มเอฟ  
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จ ว บ จ น วั น นี้ ต ล า ด ก ล า ง
การเกษตรทายาง ตลาดใน
ระดับทองถิ่นไดยกฐานะเปน
ตลาดกลางการเกษตรเพชรบุรี 
ตลาดในระดับภูมิภาค  มีการ
ค า ข า ย ใ น แ ต ล ะ วั น ผู ค น
มากกว า  2,000 คน  เ งิ น
สะพัดกวาวันละ 10 ลานบาท 
สรางงาน สรางอาชีพใหแกเกษตรกรและภาคสวนอื่น ๆ เปนจํานวน
มาก สหกรณมีสินทรัพยกวา 500 ลานบาท มีสถานะการเงินที่
เขมแข็ง สมาชิกกวา 2,500 คน เปนองคกรที่มีการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลเปนแบบอยางที่ด ี
 
ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ (Key success Factors
 จากการทํางานในฐานะฝายปกครอง ซึ่งมีหลักคําสอนจาก
นักปกครองรุนเกา ๆ ให “รูคนรูงาน รูพื้นที่” ซึ่งขาพเจา ฯ ไดจดจํา
นํามาเปนหลักในการทํางานตลอดระยะเวลาที่รับราชการในฐานะ
ขาราชการฝายปกครอง และขอไดเปรียบอีกประการคือขาพเจารับ
ราชการที่จังหวัดเพชรบุรีมาเปนเวลาตอเนื่องถึงปจจุบัน
สภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหาทําใหรูจักคนและแสวงหา
ความรวมมือไดงายรูจักงานที่รับผิดชอบคือการบําบัดทุกข บํารุงสุข 
การสรางรายได ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรรูจักพื้น
ที่วาพื้นที่ใดตองไดรับการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องจึงเห็นวา

๒๑๗ 

สรางงาน สรางอาชีพใหแกเกษตรกรและภาคสวนอื่น ๆ เปนจํานวน
ลานบาท มีสถานะการเงินที่

คน เปนองคกรที่มีการบริหารงานตาม

Key success Factors)
จากการทํางานในฐานะฝายปกครอง ซึ่งมีหลักคําสอนจาก

ซึ่งขาพเจา ฯ ไดจดจํา
นํามาเปนหลักในการทํางานตลอดระยะเวลาที่รับราชการในฐานะ
ขาราชการฝายปกครอง และขอไดเปรียบอีกประการคือขาพเจารับ
ราชการที่จังหวัดเพชรบุรีมาเปนเวลาตอเนื่องถึงปจจุบัน22 ป รู

จักคนและแสวงหา
ความรวมมือไดงายรูจักงานที่รับผิดชอบคือการบําบัดทุกข บํารุงสุข 
การสรางรายได ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรรูจักพื้น
ที่วาพื้นที่ใดตองไดรับการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องจึงเห็นวา



 ๒๑๘ 

นักปกครองที่ดี   มีประสิทธิภาพสูงจะตองมีคุณลักษณะเพิ่มอีก 2 
ประการคือ  

1) “การคิดเปน”คือการใชทักษะการคิดในทุกรูปแบบและเปน

การคิดที่เปนระบบ (Systemic Thinking) มีเหตุผล คิดวิเคราะห
ออกแบบความคิด จนแสดงใหเห็นถึงปจจัยนําเขา (Inputs) สู
กระบวนการ (Process) และออกมาเปนผลผลิตชิ้นงาน (Outputs)  

2) มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) ที่
ไมยอทอตอปญหาอุปสรรค มีความคิดแบบเติบโต (Growth 
Mindsets) ริเริ่มสรางสรรค (Creative Thinking) ผลงานที่เปนเลิศ
และทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
 
บทสรุป 
 จากจุดเริ่มตนโครงการตลาดการเกษตรเพชรบุรีเมื่อป 
2542 จนถึงปจจุบัน กวา 16 ป เติบโตอยางเขมแข็งและยั่งยืน 
ไดรับการยอมรับถึงผลงานชิ้นใหญของทางราชการที่ขาพเจาไดริเริ่ม
ความคิด กอสราง วางแผนการจัดการรวมกับสวนที่เกี่ยวของจนเปน
ที่พึ่งหวังใหกับเกษตรกรในพื้นที่จั งหวัดเพชรบุรี  และจังหวัด
ใกลเคียง เปนความภาคภูมิใจที่สุดของขาพเจาและในปจจุบันมีผูเขา
เยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมในการบริหารจัดการตลาดแหงนี้ จนเปน
อีกหนึ่งแหลงเรียนรูที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรี 
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๒๑๙ 

การจัดตั้งตลาดน้ําวัดบางประมุง : ตลาดน้ําแหงแรกและ
แหงเดียวของภาคเหนือ 

                         โดย นายวีระชัย  ภูเพียงใจ 
                       รองผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ 
 

ความเปนมา 
 เ มื่ อ วั น ที่  ๒ ๒ 
พฤศจิกายน  ๒๕๔๒ ถึ ง
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๕  
ข า พ เ จ า ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง
น า ย อํ า เ ภ อ โ ก ร ก พ ร ะ  
จั งห วั ดนครสว ร รค   ซึ่ ง
นั บ เป น เ ว ล าถึ ง  ๓  ป  ที่

ขาพเจาไดไปทํางานในอําเภอแหงนี้ 
อําเภอโกรกพระ  แบงการปกครองเปน  9 ตําบล ๖๓ 

หมูบาน (ปจจุบันมี  ๖๕  หมูบาน) ประกอบดวย  ตําบลโกรกพระ  
ตําบลยางตาล  ตําบลบางมะฝอ  ตําบลบางประมุง  ตําบลนากลาง  
ตําบลศาลาแดง ตําบลเนินกวาว ตําบลเนินศาลา และตําบลหาดสูง   

ในอดีตอําเภอโกรกพระมีความรุงเรืองมาก   เพราะท่ีตําบล 
บางละประมุง เคยมีทาเรือขนสงทางน้ํา เรียกวา บานทาซุด   (เชื่อ
วามีการขนถายสินคา จนทาเรือทรุด)   เปนศูนยกลางทางการคา
ทางน้ํา  มีวัฒนธรรมทางสายน้ํา มีการแขงเรือ  มีการละเลนที่
เกี่ยวกับสายน้ํา และ มีสวนที่อุดมสมบูรณ  เพราะมีการปลูกผลไม
ตามฤดูกาล เชน มะมวง ชมพู สมโอ กลวย แตมีการซื้อขายในราคา



 ๒๒๐ 

ที่ต่ํา  ตอมา เมื่อมีการคมนาคม
ขนสงทางบกมากยิ่งขึ้น จึงทํา
ใหมีการละเลยการเดินทาง
สัญจรทางน้ํา  อําเภอโกรกพระ
กลับซบเซาลง เพราะกระแส
วัฒนธรรม โลกาภิวัตน และ
ลัทธิบริโภคนิยม  

จากขอมูลดังกลาวทําใหขาพเจาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญที่
จะพัฒนาพื้นที่บริเวณริมฝงคลองบางประมุงดานหลังวัดบางประมุง  
ใหเปนตลาดน้ําวัดบางประมุง  ซึ่งเปนตลาดน้ําแหงเดียวของ
ภาคเหนือ   ขาพเจาจึงเสนอในที่ประชุมของอําเภอ  โดยกําหนด
วิสัยทัศนของอําเภอโกรกพระวา “สวนสวย  บึงงาม  สมญานาม
เมืองลุงเชย”ซึ่งการที่จะพัฒนาอําเภอใหมีความรุงเรืองเฉกเชนใน
อดีตได ตองพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรพืชผักผลไม ขาว ธัญพืช 
ใหมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ (สวนสวย) พัฒนาแมน้ํา หวย 
หนอง คลอง บึง ที่มีอยูมาก และมีทัศนียภาพที่สวยงาม ใหเปน
แหลงน้ําที่หลอเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร และอุปโภคบริโภคได
ตลอดป ตลอดจนเปนแหลงทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง (บึงงาม) และตอง
สงเสริมใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูอยางพอเพียง ประหยัด 
มัธยัสถ เชนเดียวกับลุงเชยที่เปนคนโกรกพระ (ตัวละครเอกของ
หนังสือพล นิกร กิมหงวน) และไดกําหนดวิสัยทัศนของอําเภอโกรก
พระวา “สวนสวย บึงงาม สมญานามเมืองลุงเชย” เนื่องจากสถานที่
ดังกลาว มีความงดงามของธรรมชาติ  สายน้ํา มีผลิตผลทาง
การเกษตร ขนม และอาหารพื้นบานตาง ๆ ตลอดจนมีเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรม ที่ยังคงไวซึ่งภาพลักษณในอดีตประกอบกับตลาดน้ํา
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๒๒๑ 

วัดบางประมุง  หางจากตัวเมืองนครสวรรค เพียง  ๙  กิโลเมตร  ซึ่ง
ใชเวลาการเดินทางที่สะดวก และรวดเร็วอีกดวย  

 ที่ประชุมประชาคมจึง
มีมติเมื่อวันที่ ๒๒  ธันวาคม  
๒๕๔๒ เห็นชอบรวมกันใหมี
การจัดตั้งตลาดน้ําวัดบางประ
มุง  เพื่อเปนแหลงจําหนาย
สิ น ค า หั ต ถ ก ร ร ม พื้ น บ า น  
อาหารพื้นเมือง และพืชผล

ทางการเกษตร ตามโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามแนว
พระราชดําริ และใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เนนมิติความ
งดงามทางธรรมชาติ สายน้ํา วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย โดย
กําหนดเปดตลาดน้ําวัดบางประมุง ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ  ๒๕๔๓  
 
วัตถุประสงค : 
๑) เพื่อเปนแหลงจําหนายสินคาหัตถกรรมพื้นบาน  อาหาร

พื้นเมือง และพืชผลทางการเกษตร ตามโครงการเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง ตามแนวพระราชดําริ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 

๒) เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เนนมิติความงดงามทาง
ธรรมชาติ สายน้ํา วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

 
เปาหมาย : 

๑) ประชาชนในตําบลโกรกพระมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการ
จําหนายสินคาหัตถกรรม  อาหารพื้นเมือง และพืชผลทางการ
เกษตร ที่มาจําหนายยังตลาดน้ําวัดบางประมุง  



 ๒๒๒ 

๒) มีแหลงทองเที่ยวเพิ่มข้ึนอีก ๑  แหง  

กิจกรรมวิธีการขั้นตอนสําคัญ : 
๑) ใชหลักธรรมาภิบาล

หรือการบริหารกิจการ
บ า น เ มื อ ง ที่ ดี 
โดยเฉพาะในเรื่องของ
การมีส วนร วม ซึ่ งมี
การประชาคมหมูบาน 
ตํ า บ ล  อํ า เ ภ อ  ทุ ก
ระดับ รวม ๒๒ ครั้ง จนไปเสนอคณะกรรมการรวมภาครัฐ
เอกชน (กรอ.จังหวัด) ซึ่งที่ประชุมเห็นดวยอยางยิ่งกับการ
ตลาดน้ําวัดบางประมุง  

๒) การจัดตั้งตลาดน้ําวัดบางประมุง ไมมีงบประมาณจากสวน
ราชการแตอยางใด  จึงไดอาศัยการพูดคุยกับนักธุรกิจในตลาด
ตัวเมืองนครสวรรค  เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ครั้ง
แรกไดรับการสนับสนุนจากพอคาแมคาเปนเงิน ๓๕,๐๐๐ 
ไดรับการสนับสนุนการสรางแพ จํานวน ๒๐,๐๐๐ 
ประชาชนสนับสนุนจักรยานน้ํา สนับสนุนงบประมาณในการ
สรางแพเวทีการแสดง  การสรางแพที่พักผอน  

๓) แถลงขาวการเปดตลาดน้ําวัดบางประมุงผานทางรายการ
บานเลขที่ ๕ ของสถานีโทรทัศน ททบ.๕  กอนวันเปดตลาดน้ํา 
๑ สัปดาห (เปดตลาดน้ําวัดบางประมุง วันที่  ๖  กุมภาพันธ  
๒๕๔๓ซึ่งเปนชวงเทศกาลตรุษจีน) ทั้งนี้  ตลาดน้ําจัดเปด
ใหบริการเฉพาะวันเสาร-อาทิตย ซึ่งเปนชวงพักผอนของ

ครั้ง จนไปเสนอคณะกรรมการรวมภาครัฐ
ซึ่งที่ประชุมเห็นดวยอยางยิ่งกับการจัดตั้ง

การจัดตั้งตลาดน้ําวัดบางประมุง ไมมีงบประมาณจากสวน
ราชการแตอยางใด  จึงไดอาศัยการพูดคุยกับนักธุรกิจในตลาด
ตัวเมืองนครสวรรค  เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ครั้ง

๐๐๐ บาท 
๐๐๐ บาท 

ประชาชนสนับสนุนจักรยานน้ํา สนับสนุนงบประมาณในการ

แถลงขาวการเปดตลาดน้ําวัดบางประมุงผานทางรายการ
กอนวันเปดตลาดน้ํา 

กุมภาพันธ  
ทั้งนี้  ตลาดน้ําจัดเปด

อาทิตย ซึ่งเปนชวงพักผอนของ



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๒๒๓ 

ประชาชน อีกทั้งเกษตรกรจักไดนําผลผลิตมาจําหนายในชวง
วันหยุดดวย  

๔) มีการพูดคุยกับภาคประชาชน นักจัดรายการวิทยุ ใหมีการจัด
แสดงลิเกออกอากาศฯ  ในทุกวันเสาร เผยแพรทางสถานีวิทยุ
ถึง ๔๒ จังหวัด  สําหรับวันอาทิตยจัดใหมีการประกวดรองเพลง  

๕) การประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน  มีดารา นักแสดง ซึ่งมา
ถายทํารายการกวา ๒๐ ครั้ง เชน รายการเที่ยวทั่วไทยไปกับ
นายอําเภอ  รายการลุงยุยลุยสวน  เปนตน ซึ่งรายการตาง ๆ 
ไดประสานเขามา ในสวนของขาพเจาเพียงแตอํานวยความ
สะดวกใหแกสื่อตาง ๆ  ที่เขามาในพื้นที่และประสานความ
รวมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ทําใหตลาดน้ําวัดบางประมุงเปนที่
รูจักกันคนในและตางจังหวัด 

๖) สงเสริมกิจกรรมการแสดงดนตรี จากชมรมดนตรีไทยวัยทอง 
โดยมีผูสูงอายุ และเยาวชนในพื้นที่ มาแสดงใหแกนักทองเที่ยว
เปนประจําทุกเดือน  

๗) มีการแตงนิราศ นําเรื่องของตลาดน้ําวัดบางประมุงไปทําเปน
หลักสูตรทองถิ่น ในเรื่องการเรียนการสอน 

๘) มีการจัดกิจกรรมประจําป ณ ตลาดน้ําวัดบางประมุง อาทิ  การ
แขงเรือตะเข (๗ ฝพาย) งานลอยกระทง การจัดงานวันแม
แหงชาติ ฯลฯ 

๙) มีการรวมกันคิด รวมกันทํา โดยมีหัวหนาสวนราชการ  สมาชิก
กาชาด มารวมกิจกรรมในหวงที่มีงานฯ โดยตลอด  

๑๐)  มีกิจกรรมการลองเรือ ลองแพชมความงามของลําคลองและ
ทองสวนกลวยไม   เปนกิจกรรมเสริมที่นาสนใจ มากยิ่งขึ้น 

 



 ๒๒๔ 

ผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินการ : 
จากการจัดตั้งตลาดน้ําวัดบางประมุง สงผลให ตลาดน้ําวัด 

บางประมุง เปนตัวอยางที่ดีของชุมชนที่ไดนําแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง มาปฏิบัติในวิถีชีวิตประจําวัน จึงไดมอบ
รางวัล “ชุมชนวัฒนธรรมไทยสูภัยเศรษฐกิจ” ประจําป ๒๕๔๓ เพื่อ
เปนเกียรติแกชุมชนตลาดน้ําวัดบางประมุง และจากผลงานการ
กอสรางตลาดน้ําวัดบางประมุงใหเปนแหลงจําหนายสินคาและ
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ จึงใหขาพเจาไดรับรางวัล “คนดีเมืองสี่
แคว” ประจําป ๒๕๔๓ จากจังหวัดนครสวรรค และสภาวัฒนธรรม
จังหวัดอุตรดิตถ 

 
ปญหาและแนวทางแกไข : 

เนื่องจากการจัดตั้งตลาดน้ําวัดบางประมุง ไมมีการจัดตั้ง 
งบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินการจากสวนราชการ   
แตอาศัยความรวมมือจากพอคาแมคา และประชาชนในพื้นที่ใหการ
สนับสนุนงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  ตลอดจนไดรับความรวมมือ
จากประชาชนในการรวมคิด รวมทํา จนสําเร็จลุลวงดวยดี  
 

ขอเสนอแนะ : 
สิ่งสําคัญในการพัฒนาตลาดน้ําวัดบางประมุง คือความ

ตอเนื่องของผูบริหาร และการบูรณาการการทํางานกับประชาชน 
การติดตามผลอยางตอเนื่อง การทําอยางอยางเอาใจใส ไมปลอยให
คณะกรรมการบริหารตลาดทําโดยลําพัง  ผูวาราชการจังหวัด 
นายอําเภอจึงตองเปนคนกลางที่จะประสานความรวมมือกับทุกฝาย 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๒๒๕ 

ที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานของตลาดน้ําวัดบางประมุงใหยังคง
ดําเนินการและพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 

การครองตน ครองคน ครองงาน ของผูบริหารตามหลักคุณธรรม  

นําไปสูความสําเร็จในการบริหารงาน 

ในปจจุบันสังคมไทยมีความคาดหวังและมีความตื่นตัวที่จะได
ผูนํา ผูบริหารที่ เปนคนดี มีความซื่อสัตย มีความตั้งใจในการ
บริหารงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนสวนรวม ซึ่งการที่จะเปน
ผูนํา ผูบริหารที่ดีพฤติกรรมอันพึงประสงคไดนั้น ควรตองมีคุณธรรม
พื้นฐานตอไปนี้ 

1. มีคุณธรรมตอตนเอง คือ มีการครองตนอยางเหมาะสม 
2. มีคุณธรรมตอผูรวมงาน คือ มีการครองคนอยางเหมาะสม 
3. มีคุณธรรมตอหนาที่การงาน คือ มีการครองงานอยาง

เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๖ 

การดําเนินงานปุยสั่งตัดในพื้นที่อําเภอเมืองอํานาจเจริญ
                                              โดย นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย
                                               นายอําเภอเมืองศรีสะเกษ

 
ค ว า ม เ ป น ม า ส ภ า พ
ปญหาที่เกิดขึ้น 

 เทคโนโลยี
สั่ ง ตั ด เ กิ ด จ ากแนว คิ ด ที่
ตองการสอนให เกษตรกร
เข า ใจว า  ก ารจะทํ ากา ร
เพาะปลูกพืชชนิดใดก็ตาม 
เ ก ษ ต ร ก ร ต อ ง ทํ า ก า ร

วิเคราะหดินเพาะปลูกของตนกอนวามีสภาพเปนอยางไร มีความ
เหมาะสมกับพืชหรือไม นั่นคือการตรวจหาคาความเปนกรด 
ของดิน  ในดินมีธาตุอาหารอะไรบาง มีปริมาณเพียงพอหรือไม คือ
การตรวจหาธาตุอาหาร ไนโตรเจน , ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม 
ธาตุอาหารแตละตัวมีปริมาณเทาไร และเพียงพอตอความตองการ
ของพืชหรือไม  เมื่อเราสามารถวิเคราะหดินเพาะปลูกได ก็สามารถ
นําไปสูการวิเคราะหหรือหาคาสูตรและปริมาณการใชปุยได รวมถึง
การใชสารในการปรับสภาพคาดินใหเปนกลางเหมาะแกการปลูกพืช
ที่ตองการ แนวคิดหรือเทคโนโลยี่การใชปุยสั่งตัดจึงเปนการสอน
หรือแนะนําใหเกษตรกรรูจักวิธีการบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ
ตามหลักวิชาการเกษตรและใชปุยในปริมาณที่เหมาะสมไมนอย

การดําเนินงานปุยสั่งตัดในพื้นที่อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
โดย นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย 
นายอําเภอเมืองศรีสะเกษ 

ค ว า ม เ ป น ม า ส ภ า พ
 

เทคโนโลยีการใชปุย
สั่ ง ตั ด เ กิ ด จ ากแนว คิ ด ที่
ตองการสอนให เกษตรกร
เข า ใจว า  ก ารจะทํ ากา ร
เพาะปลูกพืชชนิดใดก็ตาม 
เ ก ษ ต ร ก ร ต อ ง ทํ า ก า ร

วิเคราะหดินเพาะปลูกของตนกอนวามีสภาพเปนอยางไร มีความ
เหมาะสมกับพืชหรือไม นั่นคือการตรวจหาคาความเปนกรด –  ดาง
ของดิน  ในดินมีธาตุอาหารอะไรบาง มีปริมาณเพียงพอหรือไม คือ

ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม 
ตัวมีปริมาณเทาไร และเพียงพอตอความตองการ

ของพืชหรือไม  เมื่อเราสามารถวิเคราะหดินเพาะปลูกได ก็สามารถ
นําไปสูการวิเคราะหหรือหาคาสูตรและปริมาณการใชปุยได รวมถึง
การใชสารในการปรับสภาพคาดินใหเปนกลางเหมาะแกการปลูกพืช

ชปุยสั่งตัดจึงเปนการสอน
หรือแนะนําใหเกษตรกรรูจักวิธีการบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ
ตามหลักวิชาการเกษตรและใชปุยในปริมาณที่เหมาะสมไมนอย



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

เกินไปหรือมากเกินไป ซึ่ งสอดคลองกับแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 เกษตรกรในภาคอีสานสวนใหญทําการเพาะปลูกขาวหอม
มะลิเปนรายไดหลัก แมวาราคารับซื้อขาวหอมมะลิจะสูงกวาขาว
พันธุอื่น แตเกษตรกรสามารถทําการเพาะปลูกไดเพียงปละหนึ่งครั้ง 
หากเกษตรกรสามารถลดตนทุนการใชปุยลดลง จะทําใหเกษตรกร
ลดรายจายลงแตผลผลิตขาวจะเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถเพิ่มรายไดใหแก
เกษตรกร เทคโนโลยี่การใชปุยสั่งตัดจึงเปนประโยชนแกเกษตรกรใน
การเพิ่มรายไดและยังสงผลดีตอสภาพแวดลอมในแปลงนาและยัง
ผลตอใหมีสัตวน้ําในแปลงนา เชน กุง ปู ปลา ซึ่งเกษตรกรสามารถ
จับมาเปนอาหารได 
 

แนวทางปฏิบัติ/การแกไขปญหา 
เทคโนโลยี่การใชปุยสั่งตัด จุดเริ่มตนจากมูลนิธิพระดาบส

ปจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเปนประธานกิตติมศักดิ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเปนรองประธานกิตติมศักดิ์
เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๕ มูลนิธิพระดาบสไดจัดโครงการพระดาบสสัญจร 
ณ ที่วาการอําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งมีกิจ
อบรมใหความรู เรื่อง
เทคโนโลยี่การใชปุยสั่ง
ตัด มีเกษตรกรเขารับ
ก า ร อ บ ร ม จํ า น ว น
ประมาณ ๒๐๐ คน 
ภายหลั ง ก า ร อบรม
มู ล นิ ธิ ไ ด ป ร ะ ส า น

๒๒๗ 

เกินไปหรือมากเกินไป ซึ่ งสอดคลองกับแนวคิดหลักปรัชญา

สานสวนใหญทําการเพาะปลูกขาวหอม
เปนรายไดหลัก แมวาราคารับซื้อขาวหอมมะลิจะสูงกวาขาว

พันธุอื่น แตเกษตรกรสามารถทําการเพาะปลูกไดเพียงปละหนึ่งครั้ง 
หากเกษตรกรสามารถลดตนทุนการใชปุยลดลง จะทําใหเกษตรกร
ลดรายจายลงแตผลผลิตขาวจะเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถเพิ่มรายไดใหแก

รใชปุยสั่งตัดจึงเปนประโยชนแกเกษตรกรใน
การเพิ่มรายไดและยังสงผลดีตอสภาพแวดลอมในแปลงนาและยัง
ผลตอใหมีสัตวน้ําในแปลงนา เชน กุง ปู ปลา ซึ่งเกษตรกรสามารถ

จุดเริ่มตนจากมูลนิธิพระดาบส 
ปจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเปนประธานกิตติมศักดิ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเปนรองประธานกิตติมศักดิ์) 

มูลนิธิพระดาบสไดจัดโครงการพระดาบสสัญจร 
ณ ที่วาการอําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งมีกิจกรรมการ



 ๒๒๘ 

อําเภอ ขอใหจัดหาเกษตรกรที่สมัครใจเขารวมโครงการจํานวน 
ราย นําเอาความรูเทคโนโลยี่ปุยสั่งตัดไปปฏิบัติจริง โดยมูลนิธิใหการ
สนับสนุนวิทยากรในการอบรมและติดตามผลงาน สวนอําเภอจัดหา
เทศบาลรวมโครงการใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน ซึ่ง
เปนพื้นที่แหงแรกของประเทศ   

เกษตรกรแตละรายตองจัดเตรียมพื้นที่นา ๒ แปลง ๆ ละ 
๑ ไร  แบงออกเปนแปลงปุยสั่งตัด ๑ ไร แปลงเปรียบเทียบ 
ในการเพาะปลูกขาวเกษตรกรตองควบคุมปจจัยตาง ๆ ในแปลงนา
ทั้งสองเหมือนกัน เชน การไถดิน การควบคุมระดับน้ําในแปลงนา 
การใชพันธุขาว  เปนตน ที่แตกตางกันคือ การใชปุย แปลงปุยสั่งตัด
ตองใสปุยที่เทศบาลมอบใหเทานั้น แปลงเปรียบเทียบเกษตรกรจะ
ใสปุยใดๆก็ไดตามอัธยาศัย  ในชวงเดือนเมษายนไดใหเกษตรกรขุด
ดินตัวอยางในแปลงนาทั้งสองมาทําการตรวจวิเคราะหดินโดยใชชุด
ตรวจวิเคราะหดินอยางงาย เพื่อหาคาความเปนกรด/ดาง และหาคา
ธาตุอาหารในดิน  เมื่อทราบคาของดินแลว จึงนําไปเทียบหาสูตร
และปริมาณการใชแมปุยเคมี ชวงเวลาการใสปุย รวมทั้งขอแนะนํา
การใชสารปรับคาดินใหมีสภาพเปนกลางเหมาะสมกับการเพาะปลูก
พืชแตละชนิด ผลการวิเคราะหดินของเกษตรกรทุกราย ทราบคาดิน

วามีคุณภาพคอนขางต่ํา  
เมื่อหาคาปริมาณการใช
ปุ ย แ ล ว  ส ว น ใ ห ญ
เกษตรกรไดรับปุยที่ตอง
ใชอยูระหวาง ๑๕ 
กิโลกรัม ซึ่งตาง
เกษตรกรเคยใสปุยเคมี

อําเภอ ขอใหจัดหาเกษตรกรที่สมัครใจเขารวมโครงการจํานวน ๒๕ 
ราย นําเอาความรูเทคโนโลยี่ปุยสั่งตัดไปปฏิบัติจริง โดยมูลนิธิใหการ

นุนวิทยากรในการอบรมและติดตามผลงาน สวนอําเภอจัดหา
เทศบาลรวมโครงการใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน ซึ่ง

แปลง ๆ ละ  
ไร แปลงเปรียบเทียบ ๑ ไร 

กขาวเกษตรกรตองควบคุมปจจัยตาง ๆ ในแปลงนา
ทั้งสองเหมือนกัน เชน การไถดิน การควบคุมระดับน้ําในแปลงนา 
การใชพันธุขาว  เปนตน ที่แตกตางกันคือ การใชปุย แปลงปุยสั่งตัด
ตองใสปุยที่เทศบาลมอบใหเทานั้น แปลงเปรียบเทียบเกษตรกรจะ

ในชวงเดือนเมษายนไดใหเกษตรกรขุด
ดินตัวอยางในแปลงนาทั้งสองมาทําการตรวจวิเคราะหดินโดยใชชุด

ดาง และหาคา
ธาตุอาหารในดิน  เมื่อทราบคาของดินแลว จึงนําไปเทียบหาสูตร

รวมทั้งขอแนะนํา
การใชสารปรับคาดินใหมีสภาพเปนกลางเหมาะสมกับการเพาะปลูก
พืชแตละชนิด ผลการวิเคราะหดินของเกษตรกรทุกราย ทราบคาดิน

วามีคุณภาพคอนขางต่ํา  
เมื่อหาคาปริมาณการใช
ปุ ย แ ล ว  ส ว น ใ ห ญ
เกษตรกรไดรับปุยที่ตอง

๑๕ –  ๒๐ 
กิโลกรัม ซึ่งตางจากเดิมที่
เกษตรกรเคยใสปุยเคมี



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๒๒๙ 

ประมาณ ๕๐ กิโลกรัม/ไร 
 เมื่อถึงคราวเพาะปลูกขาว อําเภอไดเชิญผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธานกิจกรรมดํานาในแปลงนาของเกษตรกร เมื่อถึง
ฤดูเก็บเกี่ยวขาว อําเภอไดเชิญทานองคมนตรี พลเรือเอกชุมพล  
ปจจุสานนทเปนประธานกิจกรรมเก็บเกี่ยวขาวในแปลงนาที่ผูวา
ราชการจังหวัดดํานา  และทําการวัดผลผลิตเปรียบเทียบกันระหวาง
แปลงปุยสั่งตัดกับแปลงเปรียบเทียบ  ผลปรากฏวาผลผลิตขาว
แปลงปุยสั่งตัด ไดผลผลิตมากกวาแปลงเปรียบเทียบซึ่งเกษตรกรใช
ปุยตามความพึงพอใจ แตใชปุยสั่งตัดปริมาณที่นอยกวา  เกษตรกร
สามารถเรียนรูการทํานาที่ถูกตองตามหลักวิชาการจากการลงมือทํา
ดวยตนเอง 

จากความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการดังกลาวอําเภอ 
ไดประสานผูชวยผูอํานวยการสํานักงานมูลนิธิพระดาบส (ดร.อรสุดา  
เจริญรัถ) ขอความกรุณามูลนิธิพระดาบสประสานสํานักพระราชวัง 
เพื่อขอใหมูลนิ ธินํ า เกษตรกรที่ เข ารวมโครงการ เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบโครงการ เขาเฝาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เพื่อ
ทูลเกลา ฯ ถวายขาวสารที่เปนผลผลิตจากแปลงนาขาวปุยสั่งตัด 

เปนการแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีและ
สํ านึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณของชาว
อํ า เ ภ อ ย า ง ต ล า ด  
และมูลนิธิพระดาบส
ซึ่งนําโดย พลเรือเอก
ชุมพล  ปจจุสานนท 



 ๒๓๐ 

องคมนตรี ไดนําผูวาราชการจังหวัด ขาราชการ  ผูบริหารเทศบาล 
เจาหนาที่ที่ เกี่ยวของ และเกษตรกรเขาเฝาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ ณ พระตําหนักสวนจิตรลดา เพื่อทูลเกลาฯถวาย
ขาวสารผลผลิตจากโครงการปุ ยสั่ งตัด  และถวายรายงาน
ความสําเร็จของโครงการ  เมื่อวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖   
 
 

 นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ยังไดเชิญ
ขาพเจาไปสัมภาษณการดําเนินงานโครงการปุยสั่งตัดและเชิญเขา
รวมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานปุยสั่งตัดที่
ประสบผลสําเร็จ เพื่อเตรียมการขยายผลการดําเนินงานโครงการไป
ยังจังหวัดเชียงราย  พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี 
 

สรุปวิธีการทํางานที่นําไปสูความสําเร็จ 

การขยายผลโครงการปุยสั่งตัด  เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๖ 
ขาพเจายายมาดํารงตําแหนงนายอําเภอเมืองอํานาจเจริญ  ขาพเจา
ไดนําเอาความรูและประสบการณจากการดําเนินโครงการปุยสั่งตัด
ที่อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  มาขยายผลที่อําเภอเมือง
อํานาจเจริญใหครอบคลุมครบทุกตําบล รวม ๑๙ ตําบล  มอบหมาย
ใหเจาหนาที่เกษตรตําบล สํานักงานเกษตรอําเภอ รวมกับเจาหนาที่
การเกษตรเทศบาลและ อบต. คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ 
อยางนอยตําบลละ ๑๐ ราย เกษตรกรรวมจํานวน ๑๙๖ ราย และ
ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดหางบประมาณมาดําเนินการ
เปนคาจัดซื้อปุย คาวิทยากร คาวัสดุอื่น ๆ คาอาหารสําหรับ



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๒๓๑ 

ผูเขารวมโครงการ  อําเภอใชงบประมาณบูรณาการของอําเภอ 
จัดซื้อชุดน้ํายาตรวจวิเคราะหดิน   

 เมื่อทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว ผลปรากฏวาแปลงปุยสั่ง
ตัด ไดผลผลิตขาว ๕๕๔ กิโลกรัม/ไร มูลคาปุยสั่งตัดจํานวน ๔๐๐ 
บาท  แปลงเปรียบเทียบไดผลผลิตขาว ๔๑๐ กิโลกรัม/ไร มูลคาปุย
ที่ใชจํานวน ๔๘๐ บาท สรุปวาผลผลิตขาวจากแปลงปุยสั่งตัด
มากกวาแปลงเปรียบเทียบจํานวน ๑๔๔ กิโลกรัม ตนทุนการใชปุย
นอยกวา ๘๐ บาท เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นประมาณ ๒,๒๔๐ 
บาท/ไร  และจากการสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรที่รวม
โครงการทั้งหมด ทราบวาเกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการ
ดังกลาวเปนอยางยิ่ง 
 จากความสําเร็จของโครงการในป พ.ศ.๒๕๕๖ ตอมาในป 
พ.ศ.๒๕๕๗ อําเภอไดประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
ใหขยายผลการดําเนินงานออกไปยังเกษตรกรรายใหมอีก  ซึ่งมี
เกษตรกรเขารวม โครงการรวมจํานวน ๓๙๒ ราย  ผลการ
ดําเนินการเปรียบเทียบผลผลิตขาวของโครงการ 
 แปลงนาขาวหอมมะลิ ๑๐๕ 
 - แปลงปุยสั่งตัด ผลผลิต จํานวน ๕๑๕ กิโลกรัม/ไร 
 - แปลงเปรียบเทียบ ผลผลิต จํานวน ๓๖๘ กิโลกรัม/ไร 
 แปลงนาขาวเหนียว 
 - แปลงปุยสั่งตัด ผลผลิต จํานวน ๔๑๔ กิโลกรัม/ไร 
 - แปลงเปรียบเทียบ ผลผลิต จํานวน ๒๙๖ กิโลกรัม/ไร 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อําเภอไดวางยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานโครงการปุยสั่งตัดใหมใหสอดรับยุทธศาสตรจังหวัดที่



 ๒๓๒ 

กําหนดไว คือ การเกษตรอินทรีย  ขาพเจาประสานสถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัดอํานาจเจริญ ขอวิทยากรไปทําการอบรมเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการในป พ.ศ.๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ เพื่อใหความรูในการทํา
ปุยอินทรียตามสูตรที่เหมาะสมสอดคลองกับผลการตรวจวิเคราะห
ดินของเกษตรกรแตละราย ใหไดปุยอินทรียที่มีคุณภาพหรือ
ประสิทธิภาพใกลเคียงกับแมปุยเคมีสั่งตัด  ปรากฏวาเกษตรกรสวน
ใหญใหความสนใจเขารวมโครงการ  ซึ่งจะเริ่มลงมือจัดทําปุย
อินทรียตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๕๘ เปนตนไป 
ปจจัยแหงความสําเร็จของเทคโนโลยี่การใชปุยสั่งตัด 
 ๑. หนวยราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เกษตรกรที่
รวมโครงการ ตางมีความมุงมั่นตั้งใจดําเนินโครงการไปสูความสําเร็จ
ตามข้ันตอนกระบวนงานที่วิทยากรอบรม โดยมีจุดยึดเหนี่ยวรวมกัน
คือ เพื่อถวายความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เ นื่ อ ง จ าก เป น โ คร งก ารที่ ริ เ ริ่ ม โ ด ยมู ลนิ ธิ พ ระดาบสซึ่ ง มี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนประธานกรรมการกิตติมศักดิ ์
 ๒. หากผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอใหความสําคัญ
ในการอํานวยการ ติดตามการดําเนินงานอยางใกลชิด จะทําใหการ
ดําเนินโครงการไปสูความสําเร็จมากกวาจะมอบใหหนวยงาน
สํานักงานเกษตรจังหวัดหรือสํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดรับผิดชอบ
เพียงลําพัง 
 ๓. การขยายผลโครงการปุยสั่งตัดใหกระจายไปทั่วทุก
จังหวัด อําเภอ มูลนิธิพระดาบส ควรประสานขอความรวมมือ
กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานเทคโนโลยี่การใชปุยสั่งตัดในจังหวัด อําเภอ งานนี้จะ
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๒๓๓ 

ประสบผลสําเร็จไดอยูที่ผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอเปน
สําคัญ 
 ๔. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคัญในการ
สนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน อีกทั้งมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูใน
พื้นที่อยูแลว สามารถติดตามงานในพื้นที่ไดงายและปฏิบัติรวมกับ
เจาหนาที่เกษตรตําบล 
 
ขอแนะนําของการดําเนินงาน 
 ๑. เกษตรกรที่เขาใจเทคโนโลยี่การใชปุยสั่งตัดแลว ทาง
ราชการจําเปนตองใหการสนับสนุนเกษตรกรตอเนื่อง ดวยการ
สนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมกันเพื่อจัดซื้อปุยมาใชรวมกัน 
เนื่องจากแมปุยเคมีไมไดมีจําหนายแพรหลาย การรวมกลุมกันซื้อจะ
ทําใหสะดวกตอการจัดซื้อ ไดปุยที่มีคุณภาพและไดราคาที่เหมาะสม 
หรือหากจะรวมกลุมกันผลิตปุยอินทรียตามสภาพการวิเคราะหดิน 
จะสามารถไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการไดงาย และ
สามารถจัดหาหรืออินทรียวัตถุที่มีประสิทธิภาพมาเปนสวนผสม
เพิ่มเติมได  หากทําการอบรมเกษตรกรอยางเดียวแตไมสงเสริมใหมี
การรวมกลุมกันดังกลาว เกษตรกรก็ไมนําเอาความรูไปใชตอเนื่อง
หรือละทิ้งความรูไป หันกลับไปใชปุยเคมีตามเดิมที่เคยใช หรือใชปุย
คอกหรือมูลสัตวที่ไมผานกระบวนการหมักเปนเปนปุยอินทรีย  

 ๒. การดําเนินงานโครงการปุยสั่งตัด ควรดําเนินงานรวมกับ
โครงการศูนยขาวพันธุดีชุมชน จะทําใหการดําเนินงานตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสมบูรณมากขึ้น 



 ๒๓๔ 

 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา :  
อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว 

(เมื่อครั้งดํารงตําแหนงนายอําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
                                         โดย  นายภัครธรณ เทียนไชย
                                               ผูวาราชการจังหวัดสระแกว

 
    งานของกระทรวงมหาดไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่ งขอบเขต
ภารกิจอํานาจหนาที่ความ
รับผิ ดชอบของนายอํ า เภอ
ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด  มี
บทบาทภารกิจอยางกวางขวาง 
มีความเปนอยูอยางใกลชิดกับ
ประชาชน นายอําเภอมุงที่จะ

บําบัดทุกขบํารุงสุข แกราษฎรในเขตพื้นที่ของอําเภอ ซึ่งประ
สวนใหญของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น หากไม
มีแหลงน้ําที่จะทําการเกษตรไดอยางเพียงพอ ก็จะสงผลกระทบตอ
ชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ อํา เภอที่ เปนสั งคม
เกษตรกรรมอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได 

ผูเขียนเคยไดดํารงตําแหนงนายอําเภอวังน้ําเย็น 
จังหวัดสระแกว เมื่อป พ.ศ. 2547 ตองประสบกับสภาพปญหาการ
ขาดแคลนน้ําในการทําเกษตรกรรม เนื่องจากประชากรสวนใหญ
ของอําเภอวังน้ําเย็น ซึ่งแบงการปกครองออกเปน ๔ ตําบล 
หมูบาน มีพื้นที่ติดตอกับอําเภอวังสมบูรณ อําเภอเขาฉกรรจ และ

๒๓๕ 

เมื่อครั้งดํารงตําแหนงนายอําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว) 
โดย  นายภัครธรณ เทียนไชย 

ผูวาราชการจังหวัดสระแกว 

งานของกระทรวงมหาดไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่ งขอบเขต
ภารกิจอํานาจหนาที่ความ ,

รับผิ ดชอบของนายอํ า เภอ
ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด  มี
บทบาทภารกิจอยางกวางขวาง 
มีความเปนอยูอยางใกลชิดกับ

นายอําเภอมุงที่จะ
บําบัดทุกขบํารุงสุข แกราษฎรในเขตพื้นที่ของอําเภอ ซึ่งประชาชน
สวนใหญของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น หากไม
มีแหลงน้ําที่จะทําการเกษตรไดอยางเพียงพอ ก็จะสงผลกระทบตอ

นในพื้นที่ อํา เภอที่ เปนสั งคม

ผูเขียนเคยไดดํารงตําแหนงนายอําเภอวังน้ําเย็น 
ตองประสบกับสภาพปญหาการ

ากรสวนใหญ
ตําบล ๗๒ 

หมูบาน มีพื้นที่ติดตอกับอําเภอวังสมบูรณ อําเภอเขาฉกรรจ และ



 ๒๓๖ 

อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว และพื้นที่อําเภอทาตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสภาพพ้ืนที่ทั่วไปเปนพื้นท่ีลาดเอียง ไมสามารถ
กักเก็บนําไวไดนาน ประชากรสวนใหญในพื้นที่อําเภอวังนําเย็น 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชไรและทําสวนผักเปน
รายไดรองลงมา ซึ่งจําเปนตองอาศัยน้ําจากธรรมชาติแตแหลงน้ํา
ธรรมชาติที่มีอยูตื้นเขิน และมีไมเพียงพอตอการกักเก็บนํา ทําใหไม
สามารถกักเก็บน้ําเพื่อใชในฤดูแลงไดอยางเพียงพอตอการดํารงชีพ

และทําการเกษตรกรรมใน
หวงฤดกูาลผลิต ซึ่งพื้นที่สวน
ใหญเปนแหลงผลิตพืชผล
ทา งก า ร เ กษต รที่ สํ า คั ญ 
ไดแก มันสําประหลัง ออย 
และขาวโพด การทําพืชสวน 
ไดแก แกวมังกร มะละกอ 
แฟชั่นฟูด เปนตน

สวนผัก ไดแก มะเขือตาง ๆ พริก ถั่วฝกยาว และผักสวนครัว มี
แหลงนําธรรมชาติที่สําคัญ คือ คลองพระสทึง คลองกะวัดกองใหญ 
โดย ปจจัยการผลิตหลักของการเกษตร คือ แหลงน้ํา แตในสภาพ
ปจจุบันแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่ยังตื้นเขิน ไมสามารถกักเก็บน้ําซึ่ง
มีปริมาณมากในฤดูฝนไว ใชในฤดูแลงให เพียงพอสําหรับการ
เกษตรกรรม และการอุปโภค บริโภค ทําใหไมสามารถเพิ่มมูลคา
สินคาทางการเกษตรใหมีคุณภาพไดมาตรฐานได ตลอดจนเพื่อเปน
การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงในพื้นที่ ดังนั้นจึง
ตองมีการปรับปรุงและแกไขปญหาแหลงน้ําใหสามารถกักเก็บน้ําไว
ใชไดในปริมาณที่เพียงพอ และประเด็นสําคัญคือเปนการตอบสนอง

อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว และพื้นที่อําเภอทาตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสภาพพ้ืนที่ทั่วไปเปนพื้นท่ีลาดเอียง ไมสามารถ

ากรสวนใหญในพื้นที่อําเภอวังนําเย็น 
าชีพเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชไรและทําสวนผักเปน

รายไดรองลงมา ซึ่งจําเปนตองอาศัยน้ําจากธรรมชาติแตแหลงน้ํา
าติที่มีอยูตื้นเขิน และมีไมเพียงพอตอการกักเก็บนํา ทําใหไม

สามารถกักเก็บน้ําเพื่อใชในฤดูแลงไดอยางเพียงพอตอการดํารงชีพ
และทําการเกษตรกรรมใน

กาลผลิต ซึ่งพื้นที่สวน
ใหญเปนแหลงผลิตพืชผล
ทา งก า ร เ กษต รที่ สํ า คั ญ 
ไดแก มันสําประหลัง ออย 
และขาวโพด การทําพืชสวน 
ไดแก แกวมังกร มะละกอ 

เปนตน การทํา
สวนครัว มี

สทึง คลองกะวัดกองใหญ 
โดย ปจจัยการผลิตหลักของการเกษตร คือ แหลงน้ํา แตในสภาพ
ปจจุบันแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่ยังตื้นเขิน ไมสามารถกักเก็บน้ําซึ่ง
มีปริมาณมากในฤดูฝนไว ใชในฤดูแลงให เพียงพอสําหรับการ
เกษตรกรรม และการอุปโภค บริโภค ทําใหไมสามารถเพิ่มมูลคา

าทางการเกษตรใหมีคุณภาพไดมาตรฐานได ตลอดจนเพื่อเปน
การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงในพื้นที่ ดังนั้นจึง
ตองมีการปรับปรุงและแกไขปญหาแหลงน้ําใหสามารถกักเก็บน้ําไว
ใชไดในปริมาณที่เพียงพอ และประเด็นสําคัญคือเปนการตอบสนอง
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๒๓๗ 

ความตองการของประชาชม และแสดงความเอาใจใสของภาครัฐที่มี
ตอประชาชนในระดับพ้ืนที่  

แนวทางการแกไขปญหาในการขาดแคลนน้ําเพื่อใช
ในการเกษตรกรรม ถือเปนปญหาพื้นฐานที่ประชาชนในพื้นที่อําเภอ
วังน้ําเย็นประสบกันเปนประจําทุกป ซึ่งผูทีจะเขาใจปญหาดังกลาว
ไดอยางดีและลึกซึ้งคือประชาชนในพื้นที่อําเภอผูประสบปญหา
นั่นเอง โดยเฉพาะผูนําทองที่และผูนําทองถิ่น ที่จะเปนตัวสะทอน
ปญหาทีเกิดขึ้นและแนวทางการแกไขใหกับภาครัฐหรือหนวยงาน
ราชการนาไปแกไขปญหาไดอยางเปนรูปธรรม ผูเขียนจึงไดเริ่มการ
แกไขปญหาโดย 

๑. ดําเนินการจัดประชุมผูนําทองที่และผูนําทองถิ่น
เปนรายตําบล โดยจัดประชุมในพื้นที่และไดสภาพปญหาของพื้นที่ 
โดยมีสวนราชการ องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม
ประชุมเพื่อรับทราบปญหาตาง ๆ และหาแนวทางแกไข ซึ่งปญหาที่
ประซาชนตองการใหชวยเหลือในลําดับตน ๆ คือ การแกไขปญหา
น้ํา เชน น้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค น้ําเพื่อการเกษตร 

๒. สรุปขอมูลปญหา จัดเรียงลําดับความสําคัญ
เรงดวน และมอบหนวยงานที่มีภารกิจและหนาที่ ชวยกันแกไข
ปญหาในระดับหมูบาน ตําบล และอําเภอ 

๓. ในระดับหมูบาน ใหผูนําหมูบาน ดําเนินการแกไข
ปญหาและรายงานผลการดําเนินงานให อําเภอไดรับทราบ หากเกิน
อํานาจหนาที่ใหรายงานอําเภอทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

๔. ในระดับตําบล ใหองคกรปกครองสวนทองกิน 
ดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาที่ และรายงานผลการ
ดําเนินงานใหอําเภอรับทราบ หากเกินอํานาจหนาที่ใหรายงาน



 ๒๓๘ 

อําเภอทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 
๕. ในระดับอําเภอ สรุปขอมูลในระดับหมูบาน ตําบล 

และอําเภอ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาอําเภอในดานการแกไขปญหาน้ํา 
รายงานจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาง ๆ จาก
จังหวัด และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกอสรางฝายนําลน โดย
การปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก เชน การขุดลอกคลอง 
การกอสรางฝายน้ําลน และการสรางอางเก็บน้ําในพื้นที่ เพื่อให
เพียงพอตอการทําการเกษตร ฯลฯ รวมถึงการสรางจิตสํานึกให
ประชาชนในพื้นที่ประลบปญหารูจักพึ่งพาตนเอง สรางจิตสํานึกให
ประชาซนรูจักการพึ่งพา ตนเองอยางทั่วถึง 

ปญหา
ก า ร ข าดแค ลนน้ํ า
เกี่ ยวของกับสภาพ
ธรรมชาติในภาพรวม
ข อ ง แ ต ล ะ ท อ ง ที่ 
ค ว ามผั น แปรขอ ง
ธรรมชาติ ตลอดจน
สภาพภูมิสังคม และ
การกระทําของมนุษยที่มีสวนสําคัญทําใหเกิดปญหา โดยตอง
วิเคราะหแยกแยะปญหาใหเขาใจอยางกระจางในทุกแงทุกมุม 
เพื่อใหเขาใจถึงสภาพปญหาของแตละหมูบาน ตําบล ที่มีให
อยางเปนรูปธรรมอยางชัดเจนกอน หลังจากนั้นจึงไดมารวมกันคิด
กําหนดหามาตรการและแนวทางที่ เหมาะสม มาจัดการหรือ
แกปญหาตาง ๆ ใหครอบคลุม ครบถวน โดยยึดหลักการมีสวนรวม
ของทุกฝาย ทั้งภาครัฐ เอกซน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่ประสบ

ในระดับอําเภอ สรุปขอมูลในระดับหมูบาน ตําบล 
และอําเภอ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาอําเภอในดานการแกไขปญหาน้ํา 
รายงานจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาง ๆ จาก

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกอสรางฝายนําลน โดย
น การขุดลอกคลอง 

การกอสรางฝายน้ําลน และการสรางอางเก็บน้ําในพื้นที่ เพื่อให
เพียงพอตอการทําการเกษตร ฯลฯ รวมถึงการสรางจิตสํานึกให
ประชาชนในพื้นที่ประลบปญหารูจักพึ่งพาตนเอง สรางจิตสํานึกให

การกระทําของมนุษยที่มีสวนสําคัญทําใหเกิดปญหา โดยตอง
วิเคราะหแยกแยะปญหาใหเขาใจอยางกระจางในทุกแงทุกมุม 
เพื่อใหเขาใจถึงสภาพปญหาของแตละหมูบาน ตําบล ที่มีใหเห็น
อยางเปนรูปธรรมอยางชัดเจนกอน หลังจากนั้นจึงไดมารวมกันคิด
กําหนดหามาตรการและแนวทางที่ เหมาะสม มาจัดการหรือ
แกปญหาตาง ๆ ใหครอบคลุม ครบถวน โดยยึดหลักการมีสวนรวม
ของทุกฝาย ทั้งภาครัฐ เอกซน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่ประสบ



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๒๓๙ 

ปญหา 
การจัดการแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร

ของอําเภอวังนําเย็น จังหวัดสระแกว ที่ผูเขียนไดดําเนินการจน
สําเร็จเปนรูปธรรมในขณะที่ดํารงตําแหนงนายอําเภอวังน้ําเย็น ที่
สําคัญอาจสรุปได ก็คือ การพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อใหประชาชนใน
พื้นท่ีมีนําใชในกิจกรรมตาง ๆ อยางพอเพียง และพัฒนาแหลงน้ําผิว
ดินเพื่อเก็บกักนําในพื้นที่ตาง ๆ กระจายใหทั่วทุกหมูบาน ตําบล 
เพี่อใหมีแหลงนําใชในหนาแลงอยางเพียงพอ การจัดสรรและใช
ทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพในแตละพื้นที่  ซึ่งมีน้ํ าตาม
ธรรมชาติหรื อน้ํ าจากแหล งน้ํ าต าง  ๆ ที่พัฒนาไวจะตองมี
กระบวนการจัดสรรน้ําที่มีอยูแตละสภาวะไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับกลุมกิจกรรมตาง ๆ ดวยความยุติธรรมและเกิดประโยชน
สูงสุด โดยมีการกําหนดรูปแบบและมาตรการ โดยประชาชนมีสวน
รวมใหชัดเจน และสุดทายการอนุรักษตนน้ําลําธาร ทรัพยากรน้ํา
และแหลงน้ํา หมายถึง การดูแลรักษาและฟนฟูตนน้ําลําธาร 
ทรัพยากรน้ํา และแหลงน้ําที่มีอยูตามธรรมชาติและแหลงน้ําที่สราง
ขึ้นไมใหมีสภาพเสื่อมโทรมลงตามสภาพธรรมชาติและโดยการ
กระทําของมนุษย เพื่อใหตนน้ําลําธาร และทรัพยากรน้ํามีสภาพการ
ใชการใชงานไดยืนนาน รวมถึงการอนุรักษพื้นที่ที่มีปาอุดมสมบูรณ 
จะเปนแหลงเก็บรวบรวมน้ําในฤดูฝนไวในชองวางของดินแลวคอย 
ๆ ระบายลงสูตนนําลําธารตาง ๆ ใหเกิดมีน้ําใชเองตามธรรมชาติ 
สวนการอนุรักษทรัพยากรน้ํา และแหลงน้ําตองดูแลรักษาแหลงน้ํา
ธรรมชาติ และที่สรางไวมิใหถูกรุกราน หรือมีสภาพชํารุดทรุดโทรม
และตื้นเขิน ปองกันและกําจัดวัชพืชใหหมดไปจากแหลงน้ําตาง ๆ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงหวงใยและทรง



 ๒๔๐ 

สนพระราชหฤทัยในการจัดการน้ําใหมีเพียงพอ ซึ่งถือเปนปจจัย
สําคัญในการดํารงชีวิตมนุษย หลักสําคัญวา “ตองมีน้ําบริโภคและ
น้ําใช เพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ํา คนอยูได ถาไม
มีน้ําคนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถาไมมีไฟฟาไมมีน้ํา คนอยู
ไมได...” 

เปนความตอนหนึ่งในพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ พระราชทานเมื่อวันที 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ณ 
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เปนพระราชดํารัสที่ทรงตระหนักถึง
ความสําคัญของน้ําตอความอยูรอดของชีวิต ทั้งมนุษย สัตวและพืช 
โดยน้ํานั้นเปนองคประกอบของสิ่งมีชีวิต ถาไมมีน้ําชีวิตก็ไมสามารถ
อยูรอดได การแกไขปญหาตาง ๆ ดังกลาว โดยขอเท็จจริงทรัพยากร
น้ําและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวของมีความสัมพันธุเกี่ยวของกัน,อยาง
ใกลชิด การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เปนไปอยางมีเอกภาพเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกฝายทั้งภาครัฐ ภาคเอกซนและประชาชน 
ตองมีสวนรวม ในการกําหนดและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
รวมกัน รูถึงคุณคาของน้ํา ซึ่งการพัฒนาและจัดหาน้ําใชเพื่อกิจกรรม
ตางๆ ก็ตองเปนไปในลักษณะควบคูกับการอนุรักษอยางแทจริงดวย 
จึ ง จะทํ า ให การแกไขปญหา  ขาดแคลนนํ า เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

การดูแลที่สาธารณประโยชนอันเปนสมบัติของแผนดิน
                                      โดย  นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ
                                             รองผูวาราชการจังหวดัชุมพร
 

สมัยเมื่อขาพเจา
เปนนายอําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อป 
พ . ศ .  25 53  
ภารกิจหนาที่ประการหนึ่ง
ของนายอําเภอ คือการดูแล
รักษาที่สาธารณประโยชน

อั น เ ป น ส า ธ า ร ณ ะ ส ม บั ติ ข อ ง แ ผ น ดิ น  เ รื่ อ ง มี อ ยู ว า ที่
สาธารณประโยชนสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เรียกขานชื่อวา 
ดอนปูน” หรือ “ดอนปูน”  เปนทําเลที่เลี้ยงสัตว และเก็บหาของปา
มาใชประโยชนในการดํารงชีพของราษฎรมาชานาน ที่ดินดังกลาว
อยูในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็คือนายอําเภอเปน
ตัวแทนในพื้นที่ และหนวยงานที่เกี่ยวของก็จะมีกรมที่ดิน 
พนักงานที่ดิน) และกรม
สงเสริมการปกครองสวน
ท อ ง ถิ่ น  ( โ ด ย น า ย ก
อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น
ตํ า บ ล )  โ ด ย ที่
ส า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น
ดังกลาวประชาชนไดใช

๒๔๑ 

การดูแลที่สาธารณประโยชนอันเปนสมบัติของแผนดิน 
โดย  นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ 

รองผูวาราชการจังหวดัชุมพร 

สมัยเมื่อขาพเจา
เปนนายอําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อป 

25 53  มี ง า น ใ น
ภารกิจหนาที่ประการหนึ่ง
ของนายอําเภอ คือการดูแล
รักษาที่สาธารณประโยชน

อั น เ ป น ส า ธ า ร ณ ะ ส ม บั ติ ข อ ง แ ผ น ดิ น  เ รื่ อ ง มี อ ยู ว า ที่
องใชรวมกัน เรียกขานชื่อวา “โคก

เปนทําเลที่เลี้ยงสัตว และเก็บหาของปา
มาใชประโยชนในการดํารงชีพของราษฎรมาชานาน ที่ดินดังกลาว

องกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็คือนายอําเภอเปน
น (โดยเจา



 ๒๔๒ 

ประโยชนรวมกันมาเปนเวลาชานานแลว แตตอมามีบุคคลซึ่ง
เรียกวา นาย ก. และนาง ข. เปนพี่นองกัน และพรรคพวกอีกหลาย
คนเขามาบุกรุกถือครองบางสวนของที่สาธารณประโยชนดังกลาว
เปนเวลาชานาน โดยชาวบานไมกลาทักทวง เพราะนาย ก. อดีตเคย
เปนผูใหญบาน และปจจุบันเปนนักเคลื่อนไหว สวนนาง ข. เปน
ขาราชการครู สอนอยูที่โรงเรียนในตําบลดังกลาว ทั้ง 2 คน และพี่
นองอีกหลายคนเปนลูกอดีตกํานัน จึงเปนที่เกรงอกเกรงใจของ
ชาวบานจนไมกลาเรียกรองหรือตอแยดวย เนื่องจากเกรงกลัว
อํานาจอิทธิพลบางอยาง แตในความเปนจริงนั้นชาวบานไมเห็นดวย
กับการที่นาย ก. และ นาง ข. ตลอดจนญาติพี่นองรุกที่หลวง ทั้งที่
รูอยูแกใจวาเปนที่หลวงและเปนที่ที่ราษฎรไดใชประโยชนรวมกัน 
หลังจากนั้นก็ไดขัดขวางราษฎรที่จะผานที่ดินดังกลาว ที่จะเขาไปใช
ประโยชนจากแหลงน้ําบริเวณนั้น หรือใชเปนทําเลเลี้ยงสัตว หรือใช
เปนทางผานไปที่นาอ่ืนของราษฎร ราษฎรสวนใหญจึงไดแตอึดอัดใจ
เพราะไมเห็นดวย แตก็ไมมีใครกลาคัดคาน เพราะเคยมีคนที่คัดคาน
ถูกยิงขมขู ซึ่งก็เปนที่รูกันโดยทั่วไป  

 แตอยางไรก็ดีราษฎรก็ยังคงหาโอกาสเรียกรองเอาคืนอยู 
และตอมาราษฎรไดทราบวานายอําเภอเอาจริงในเรื่องที่ดินจะไม
ยอมใหใครรุกล้ําที่หลวง ราษฎรและผูนําในตําบลจึงพากันมา
รองเรียนขอความเปนธรรมตอนายอําเภอ นายอําเภอจึงสอบถามไป
ยังนายกองคการบริหารสวนตําบล ในขณะนั้น (ชื่อนาย ช) นาย ช. 
ซึ่งก็เปนญาติกับ นาย ก. และนาง ข. ก็ไมเห็นดวยกับการที่ นาย ก. 
และ นาง ข. ตลอดจนพรรคพวกบุกรุกที่สาธารณะ และยืนขาง
นายอําเภอ สวนกํานันในขณะนั้นมีประโยชนทางธุรกิจอยูกับญาติ
ของนาย ก. ก็เลยออกกลาง แตคอนขางโนมเอียงไปทางนาย ก. 
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นายอําเภอจึงตองเรียกมาตักเตือน
และแจงใหกํานันรู จักบทบาท
หน าที่ รั บผิ ดชอบของตนตาม
กฎหมายใหชัดเจน (มี
คือ การที่กํานัน ผูใหญบาน รุน
ปจจุบันไมคอยรู เรื่ องระเบียบ
กฎหมายที่ตนรับผิดชอบอยูอย
ถองแท ทําใหกํานัน ผูใหญบาน 

ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ซึ่งสวนใหญจะ
ไมเขมแข็งในการปฏิบัติหนาที่เทาที่ควร ขาดความเปนผูนําในพื้นที่
อยางสมัยกอน และไมกลาตัดสินใจใหเด็ดขาดลงไป ทําใหการ
ปกครองทองที่ตลอดจนความเขมแข็งของสถาบันกํานัน ผูใหญบาน  
ในปจจุบันนั้นยอหยอนลงไป) สวนผูใหญบานเมื่อเห็นนายอําเภอเอา
จริง ผูใหญบานก็เอาดวย ยืนอยูขางนายอําเภอ (อาจจะเปนเพราะ
เคยเปนคูแขงการเปนผูใหญบานกันกับ นาย ก. มากอนดวย
หนึ่งที่ทุกคนหวงก็คือ ถาอยูในระหวางดําเนินการยึดคืนที่หลวง ถา
หากนายอําเภอมีการโยกยายแลวจะทําอยางไร เรื่องอาจคางคา 
หรือการดําเนินการก็อาจเสียเปลาได ประกอบกับถา นาย ก
นักเคลื่อนไหวตางๆ ที่กําลังแรงอยูในขณะนั้น และมีฐานที่ตั้งอยูใน
อําเภอใกลเคียง มาทําการเรียกรองหนวยงานตางๆ แลวพวก
ขาราชการจะไมลําบากเดือดรอนกันหรือ ดังนั้น ขาพเจาจึงรีบ
ปรึกษาหารือกับเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาในสมัยนั้น ซึ่งทาน
เปนคนทีเ่ขมแข็งและรอบรูเรื่องระเบียบกฎหมาย ทานไดใหกําลังใจ
นายอําเภอและพรอมที่จะทํางานเคียงขางนายอําเภอในเรื่องนี้ ทาง
ศาลและอัยการก็เขาใจการทํางานของนายอําเภอ นายอําเภอจึงแจง

๒๔๓ 

นายอําเภอจึงตองเรียกมาตักเตือน
และแจงใหกํานันรู จักบทบาท
หน าที่ รั บผิ ดชอบของตนตาม

มีขอสังเกต 
คือ การที่กํานัน ผูใหญบาน รุน

เรื่ องระเบียบ
ตนรับผิดชอบอยูอยาง

ถองแท ทําใหกํานัน ผูใหญบาน 
ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ซึ่งสวนใหญจะ

าดความเปนผูนําในพื้นที่
อยางสมัยกอน และไมกลาตัดสินใจใหเด็ดขาดลงไป ทําใหการ

นัน ผูใหญบาน  
สวนผูใหญบานเมื่อเห็นนายอําเภอเอา

อาจจะเปนเพราะ
มากอนดวย) แตสิ่ง

ถาอยูในระหวางดําเนินการยึดคืนที่หลวง ถา
หากนายอําเภอมีการโยกยายแลวจะทําอยางไร เรื่องอาจคางคา 
หรือการดําเนินการก็อาจเสียเปลาได ประกอบกับถา นาย ก. เอา
นักเคลื่อนไหวตางๆ ที่กําลังแรงอยูในขณะนั้น และมีฐานที่ตั้งอยูใน

านตางๆ แลวพวก
ขาราชการจะไมลําบากเดือดรอนกันหรือ ดังนั้น ขาพเจาจึงรีบ
ปรึกษาหารือกับเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาในสมัยนั้น ซึ่งทาน

เขมแข็งและรอบรูเรื่องระเบียบกฎหมาย ทานไดใหกําลังใจ
นายอําเภอและพรอมที่จะทํางานเคียงขางนายอําเภอในเรื่องนี้ ทาง
าลและอัยการก็เขาใจการทํางานของนายอําเภอ นายอําเภอจึงแจง



 ๒๔๔ 

นายกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน และสารวัตรสถานี
ตํารวจภูธร สั่งหามนาย ก. และ นาง ข. ตลอดจนพรรคพวกบุกรุกที่
สาธารณประโยชนแปลงดังกลาว และประชุมราษฎรเพื่อแจงให
ทราบ ราษฎรก็เห็นดวยเพราะเห็นวาบุกรุกที่ดินมาชานานแลวแตไม
มีใครกลาดําเนินการ  

นาย ก. และ นาง ข. ไดไปฟองรองตอศาล โดยนาย ก
และ นาง ข. เปนโจทก (ญาติ ๆ ของทั้ง 2 คน เริ่มถอยบางแลว 
เพราะเห็นทางราชการเอาจริง และชาวบานในตําบล หมูบานก็
วิจารณกันไปทั่ว) โดยมีจําเลยประกอบดวย กระทรวงมหาดไทย 
จําเลยที่ 1 นายอําเภอ จําเลยที่ 2 กรมที่ดิน จําเลยที่ 
พนักงานที่ดิน จําเลยที่ 4 ชางรังวัด จําเลยที่ 5  องคการบริหาร
สวนตําบล จําเลยที่ 6 

ระหว างนั้ นนายอํ า เภอ
และขาราชการทั้งหลายก็พากัน
เตือน นาย ก. วาอยาใหเปนความ
กันเลยเรื่องจะยุงยากเปลาๆ 
ใหนาย ก. คืนที่ใหหลวงไปเถอะ 
นาย ก.  และนาง ข. 
พรรคพวกก็ยังมีที่ดินทํามาหากิน

ของตนเองอีกเปนจํานวนมาก แต นาย ก. และ นาง ข. 
เพราะมีความมั่นใจวาตนจะชนะคดี เพราะครอบครองมาชานาน
โดยอางวาตนมีหลักฐานตามแบบแจงการครอบครองที่ดิน  ส
เนื้อที่ 8 ไร      ตอมาเมื่อออกหนังสือรับรองการทําประโยชน มี
เนื้อที่เปน 56 ไร แตไดครอบครองจริง 161 ไรเศษ ขาวบานก็
วิจารณกันทั่ววามากเกินไปแลว แตนาย ก. และนาง ข. ก็ยังดื้อ

นายกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน และสารวัตรสถานี
ตลอดจนพรรคพวกบุกรุกที่

สาธารณประโยชนแปลงดังกลาว และประชุมราษฎรเพื่อแจงให
มาชานานแลวแตไม

ฟองรองตอศาล โดยนาย ก. 
คน เริ่มถอยบางแลว 

เพราะเห็นทางราชการเอาจริง และชาวบานในตําบล หมูบานก็
โดยมีจําเลยประกอบดวย กระทรวงมหาดไทย 

ยที่ 3 เจา
องคการบริหาร

ระหว างนั้ นนายอํ า เภอ 
การทั้งหลายก็พากัน

วาอยาใหเปนความ
เลยเรื่องจะยุงยากเปลาๆ และ

ที่ใหหลวงไปเถอะ 
. ตลอดจน

พรรคพวกก็ยังมีที่ดินทํามาหากิน
. ก็ดื้อแพง

เพราะมีความมั่นใจวาตนจะชนะคดี เพราะครอบครองมาชานาน
โดยอางวาตนมีหลักฐานตามแบบแจงการครอบครองที่ดิน  ส.ค. 1 

อมาเมื่อออกหนังสือรับรองการทําประโยชน มี
ไรเศษ ขาวบานก็

ก็ยังดื้อและ
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๒๔๕ 

ไดไปฟองศาลถึง 3 ศาล หลังจากเวลาผานไปหลายป ปรากฏผลคดี
ดังนี้ 

ศาลชั้นตน พิพากษาให นาย ก. และ นาง ข. โจทกแพคดี 
และใหนาย ก. และ นาง ข. ออก จากที่ดินท่ีพิพาทดังกลาว 

ศาลอุทธรณ พิพากษายืนตามศาลชั้นตน 
ศาลฎีกา พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ และใหโจทกทั้งสอง

และบริวารออกไปจากที่ดินที่พิพาทดวย 
สํานักงานอัยการจั งหวัดสีคิ้ ว  ไดแจ งใหนายอําเภอ

ตรวจสอบดวยวา นาย ก. และบริวาร กับ นาง ข. และบริวาร ได
ปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลฎีกาหรือไม ซึ่งใหโจทกทั้งสองและ
บริวารออกไปจากที่ดินพิพาทแลวหรือไม อยางไร และตั้งแตเมื่อใด 
แลวเรงรายงานใหสํานักงานอัยการจังหวัดสีคิ้วทราบเพื่อดําเนินการ
บังคับคดีตามคําพิพากษาตอไปภายในกําหนด 30 วัน นายอําเภอ
ดานขุนทด ทานปจจุบันจึงไดตรวจสอบและรายงานใหสํานักงาน
อัยการจังหวัดสีคิ้วทราบแลว ปรากฏวา นาย ก. และบริวาร กับ 
นาง ข. และบริวาร ไดออกไปจากที่ดินที่พิพาทแลว ตั้งแตศาล
จังหวัดสีคิ้วไดมีคําสั่งคุมครองชั่วคราวกอนพิพากษา ซึ่งไดสั่งหามมิ
ใหโจทกทั้งสองและบริวารเขาไปใชประโยชนในที่ดินที่พิพาทไมวา
จะไปปรับไถหนาดิน ปลูกพืช กอสราง ปลูกสราง หรือ ใชประโยชน
ในกรณใีด 

 
อุทาหรณในเรื่องดังกลาวมีขอสังเกต ดังนี้      
    1. ความเปนผูนําของนายอําเภอ ทําใหปฏิบัติงานไดประสบ
ความสําเร็จ เพราะเปนที่เชื่อถือของสวนราชการตางๆ ผูปกครอง
ทองที่ ผูปกครองทองถิ่น และราษฎร 



 ๒๔๖ 

    2. การติดตามดําเนินเรื่องอยางตอเนื่อง ไมลดละ ไมทอดทิ้งเสีย
กลางคนั เอาใจใสอยูอยางสมํ่าเสมอ ทําใหการดําเนินการที่ตองผาน
อุปสรรคตางๆ นานา ดําเนินการไปจนเกิดผลสําเร็จ 
     3. ความรู ในระเบียบ กฎหมาย ภารกิจหนาที่ของกํานัน 
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน จะ
ทําใหมีภาวะผูนํา และกลาตัดสินใจ ดําเนินการตามภารกิจหนาที่ 
ทําใหสถาบันกํานัน ผูใหญบาน มีความเขมแขง 
     4. ผูที่ฟองรองจะอาศัยชองวาง คือ ระยะเวลาอันยาวนานของ
การดําเนินการ การโยกยายของขาราชการ ดึงเรื่องไปเรื่อยๆ จน
ระยะยาวเกิดผลดีกับตัวเอง แมแตชาวบานเองก็ เกรงวา ถา
นายอําเภอยาย ระหวางนี้จะไมมีใครคอยดูแลเรื่อง จะทําใหแพคดี
ได และพวกเขาก็จะโดนไลเบี้ยเอาจากผูที่มีอิทธิพล ที่ไมพอใจพวก
เ ข า  ( แ ต ถึ ง แ ม ใ น
ระหวางนั้นนายอําเภอ
จะยายไปตามวิถีทาง
ร า ช ก า ร ก็ จ ริ ง 
ขาราชการ ตลอดจน
กํานัน ผูใหญบาน ๆ ที่
เ กี่ ย ว ข อ ง เ รื่ อ ง นี้ ก็
สามารถดําเนินเรื่องไป
จนตลอดรอดฝงและไดที่สาธารณประโยชนคืนหลวงทั้งหมด 
ขอชมเชยทานเหลานั้นอยางจริงใจ ไว ณ ที่นี้ดวย (อยาลืมวาใน
ระดับหมูบาน ตําบล เกิดแรงกดดันระหวางกันมากในกลุมราษฎรใน
ระหวางนั้น แตในที่สุดความยุติธรรมก็ปรากฏ) 
 

เนินเรื่องอยางตอเนื่อง ไมลดละ ไมทอดทิ้งเสีย
รที่ตองผาน

นระเบียบ กฎหมาย ภารกิจหนาที่ของกํานัน 
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน จะ

เนินการตามภารกิจหนาที่ 

ผูที่ฟองรองจะอาศัยชองวาง คือ ระยะเวลาอันยาวนานของ
เนินการ การโยกยายของขาราชการ ดึงเรื่องไปเรื่อยๆ จน

าวบานเองก็ เกรงวา ถา
นายอําเภอยาย ระหวางนี้จะไมมีใครคอยดูแลเรื่อง จะทําใหแพคดี
ได และพวกเขาก็จะโดนไลเบี้ยเอาจากผูที่มีอิทธิพล ที่ไมพอใจพวก

จนตลอดรอดฝงและไดที่สาธารณประโยชนคืนหลวงทั้งหมด ซึ่งตอง
อยาลืมวาใน

ระดับหมูบาน ตําบล เกิดแรงกดดันระหวางกันมากในกลุมราษฎรใน
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การแกไขปญหาอุทกภัยครั้งรายแรงที่สุดในประเทศไทย
ป พ.ศ.2554 

                                              โดย นายนิวัฒน รุงสาคร
                                                    ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร

 
ค ว า ม เ ป น ม า แ ล ะ
สภาพปญหาที่เกิดขึ้น

อุ ท ก ภั ย ใ น
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  พ
2554 หรือที่นิยมเรียก
กันว า  “มหาอุทกภัย
เ ป น อุ ท กภั ย รุ น แ ร งที่
สงผลกระทบตอบริเวณ
ลุมแมน้ําเจาพระยาและ

ลุมน้ําโขง เริ่มตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคม และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 
มกราคม พ.ศ. 2555 มีราษฎรไดรับผลกระทบกวา 12.8 
คน เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ธนาคารโลกประเมินมูลคา
ความเสียหายสูงถึง 1.44 ลานลานบาทและจัดใหเปนภัยพิบัติครั้ง
สรางความเสียหายมากที่สุด
เปนอันดับสี่ ของโลก ทํา ให
พื้นดินกวา 150 ลานไร ซึ่งใน
จํ า น ว น นี้ เ ป น ทั้ ง พื้ น ที่
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ใน 65 จังหวัด 684 อําเภอ 

๒๔๗ 

การแกไขปญหาอุทกภัยครั้งรายแรงที่สุดในประเทศไทย 

โดย นายนิวัฒน รุงสาคร 
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร 

ค ว า ม เ ป น ม า แ ล ะ
สภาพปญหาที่เกิดขึ้น 

อุ ท ก ภั ย ใ น
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  พ . ศ . 

หรือที่นิยมเรียก
มหาอุทกภัย” 

เ ป น อุ ท กภั ย รุ น แ ร งที่
สงผลกระทบตอบริเวณ
ลุมแมน้ําเจาพระยาและ

เริ่มตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคม และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 16 
12.8 ลาน

ธนาคารโลกประเมินมูลคา
ลานลานบาทและจัดใหเปนภัยพิบัติครั้ง



 ๒๔๘ 

ราษฎรไดรับความเดือดรอน 4,086,138 ครัว เรือน 
13,595,192 คน บานเรือนเสียหายทั้งหลัง 2,329 
บานเรือนเสียหายบางสวน 96,833 หลัง พื้นที่การเกษตรคาดวา
จะไดรับความเสียหาย 11.20 ลานไร ถนน 13,961 
ระบายน้ํา 777 แหง ฝาย 982 แหง ทํานบ 142 แหง สะพาน
คอสะพาน 724 แหง บอปลา/บอกุง/หอย 231,919 ไร ปศุสัตว 
13.41 ลานตัว มีผูเสียชีวิต 813 ราย (44 จังหวัด) สูญหาย 

  มหาอุทกภัยครั้งนี้ถูกกลาวขานวาเปน "อุทกภัยครั้งรายแรง
ที่สุดของประเทศไทยทั้งในแงของปริมาณน้ําและจํานวนผูไดรับ
ผลกระทบ" 

สําหรับในพื้นที่อําเภอ
บ า ง ใ ห ญ  จั ง ห วั ด
น น ท บุ รี  วั น ที่  
ตุลาคม พ.ศ
สถานการณน้ําที่อําเภอ
บางใหญเขาขั้นวิกฤต มี
ก า ร เ ป ด ป ร ะ ตู น้ํ า
บริเวณวัดเอนกดิษฐา

ราม ตําบลบางใหญ อําเภอบางใหญ ทําใหน้ําไหลเขาทวมพื้นที่สวน
ผลไมและสวนดอกไมทันที สงผลให สวนผลไม และสวนพุดสาย
พันธุ "เขี้ยวกระแต" หรือพุทธชาติ ของคุณหนู ที่หายากที่สุดใน
ประเทศ ไดรับความเสียหาย 100 % และขณะเดียวกันน้ําที่เริ่มเขา
ทวมถนนกาญจนาภิเษกทันที สงผลใหการจราจรทางรถตองหยุดไป
โดยปริยาย วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554 สถานการณน้ําที่อําเภอ
บางใหญ ระดับน้ําเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เซนติเมตร แตไหลแรงและ

ครัว เรือน 
2,329 หลัง 

หลัง พื้นที่การเกษตรคาดวา
13,961 สาย ทอ

แหง สะพาน/
231,919 ไร ปศุสัตว 

สูญหาย 3 คน 
อุทกภัยครั้งรายแรง

ที่สุดของประเทศไทยทั้งในแงของปริมาณน้ําและจํานวนผูไดรับ

หรับในพื้นที่อําเภอ
บ า ง ใ ห ญ  จั ง ห วั ด
น น ท บุ รี  วั น ที่  21 

ศ.  2554 
สถานการณน้ําที่อําเภอ
บางใหญเขาขั้นวิกฤต มี
ก า ร เ ป ด ป ร ะ ตู น้ํ า
บริเวณวัดเอนกดิษฐา

ราม ตําบลบางใหญ อําเภอบางใหญ ทําใหน้ําไหลเขาทวมพื้นที่สวน
ผลไมและสวนดอกไมทันที สงผลให สวนผลไม และสวนพุดสาย

หรือพุทธชาติ ของคุณหนู ที่หายากที่สุดใน
และขณะเดียวกันน้ําที่เริ่มเขา

ทวมถนนกาญจนาภิเษกทันที สงผลใหการจราจรทางรถตองหยุดไป
สถานการณน้ําที่อําเภอ

เซนติเมตร แตไหลแรงและ



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๒๔๙ 

เชี่ยวขึ้น ในขณะที่พื้นที่น้ําทวมครอบคลุมทั้ง 6 ตําบล 69 หมูบาน 
แบบรวดเร็ว และเพียงชั่วขามคืนระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 1 – 2 
เมตร เกือบทุกตารางเมตรของพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เทศบาลตําบล
บางมวง ในขณะที่การสัญจรผานถนนกาญจนาภิเษกติดขัดอยาง
หนัก ผานไดเฉพาะรถใหญและรถโฟรวิลลเทานั้น ซึ่งทางอําเภอได
ขอใหจังหวัดประสานรถของกองทัพบก กองทัพเรือ และองคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพมหานครในการรับสงชาวบานไป 3 จุดเขา
ออกหลัก คือ ถนนบรมราชชนนี แยกบางพลู ถนนรัตนาธิเบศร และ
ถนนวัดลาดปลาดุก  

  ในสถานการณที่มีผลกระทบ
อยางรายแรงตอสภาพความเปนอยู
ประชาชนเชนนี้ มหาอุทกภัยนี้ไดทวี
ความรุนแรงจนเกินกวาความสามารถ
ของมนุษย องคความรู  เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมใด ๆ ที่ครอบครองอยู
จะระงับ ยับยั้ง และควบคุมได  ความ
สูญเสียยากที่คาดการณและประเมิน
ร ะ ดั บ ค ว า ม รุ น แ ร ง บ า น เ รื อ น 
เรือกสวนไรนา ยานพาหนะ ทรัพย

สมบัติ เสนทางคมนาคม จมอยูใตสายน้ํา ผูคนในครอบครัวตองพลัด
พรากกัน ประชาชนเรือนหมื่นเรือนแสนที่ปกติก็มากมายจน
การจราจรติดขัดแทบทุกวันก็ตองรีบอพยพเอาชีวิตและทรัพยสิน
สําคัญใหรอด ผูปวย คนเจ็บอยูเกินวิสัยการใชรถยนตเขาไป 
ชวยเหลือดวยวิธีการปกติไดในขณะนั้น โอกาสการประกอบอาชีพ
สูญสิ้น ทุกคนอยูในสภาพที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได แมแต



 ๒๕๐ 

เจาหนาที่เองก็ไมไดเตรียมปองกัน
บานพักอาศัย ทรัพยสมบัติของ
ตน เอง ใหพ นจ ากมหาภั ยนี้ ไ ด 
สภาพความวุนวาย สับสน ไมรูใคร
เปนใคร ใครจะสั่งการใคร และใคร
จ ะ มี อ า ร ม ณ ม า ฟ ง ผู อื่ น  ก า ร

ต ร ะ เ ต รี ย ม ส ม ร ร ถ น ะ  ( Competency)  แ ล ะ ค ว า ม พ ร อ ม 
(Prepareness) ของอําเภอแมจะมีความเหมาะสมและสามารถ
ระงับยับยั้งความเสียหายไดกวา 1 เดือน ก็ไมเพียงพอที่จะรับมือ  
สภาพการณเชนนี้ได สภาพปญหาที่ปรากฏคือ วิกฤตเลวราย ทวี
ความรุนแรง คาดการณยาก ประชาชนตกอยูในอันตราย มีสรรพ
กําลังและศักยภาพแตไมมีเจาภาพรับผิดชอบ องคกรการกุศล จิต
อาสาตองการเขามาชวยเหลือแตขาดเอกภาพการสั่งการและ
ประสานงาน ผูสื่อขาวตองการขาวสาร รวมทั้งมีการติดตอสอบถาม
สถานการณปญหาในพื้นท่ีจากทุกภาคสวนของสังคม           
 
แนวทางการปฏิบัติและการแกไขปญหา 

นายนิวัฒน  รุ งสาคร นายอํา เภอบางใหญ  ในฐานะ
ผูบังคับบัญชาบรรดาขาราชการในอําเภอ และรับผิดชอบในการ
บริหารราชการของอําเภอ ไดปรึกษาหารือทุกภาคสวน เพื่อระดม
สรรพกําลังที่มีอยูเพื่อบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตอยาง
ยิ่งนี้  โดยมี เปาหมายสูงสุด เพื่อรักษาชีวิตและทรัพยสินของ
ผูประสบภัย บรรเทาผลกระทบ ใหประชาชนสามารถดํารงชีพได 
และฟนฟูสภาพแวดลอมใหกลับคืนสูภาวะปกติโดยเร็ว 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

 เมื่อการรองขอไดรับการตอบสนอง การรวบรวมสรรพ
กําลังก็เริ่มเกิดขึ้น ณ วินาทีนั้น กําลังหลักมาจากที่ทําการปกครอง

อําเภอ สวนราชการ
ประจําอําเภอ กํานัน 
ผูใหญบาน เทศบาล 
องคการบริหารสวน
ตํ าบล ร วมกับภาค
ธุ ร กิ จ เ อกช น  ภ าค
ประชาชน อาสาสมัคร 

จิตอาสา แมแตผูประสบภัยก็เขามารวมกัน และได
ปฏิบัติการเฉพาะกิจแกไขปญหาน้ําทวมอําเภอบางใหญจากที่วาการ
อําเภอไปจัดตั้ง ณ Bangyai Barsar (BB Plaza) ที่เปนศูนย
สรรพสินคาใจกลางบางใหญริมถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเปนสถานที่
เพียงไมกี่แหงที่อยูพนระดับน้ําทวม และตั้งแตวันที่ 22 
2554 เปนตนมา ปฏิบัติการ “บางใหญ โมเดล” ก็เกิดขึ้นดวย
เจตจํานงที่จะอยูเคียงขางประชาชนผูประสบภัยในยามวิกฤต ทุก
ภาคสวนอยูรวมกัน ณ ศูนยปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ อยูเพื่อแนะนํา 
อยูเพื่อชวยเหลือ อยูเพื่อเปนกําลังใจ อยูเพี่อเรียนรูในการแกไข
ปญหาพื้นที่รวมกัน และที่สําคัญทุกคนไมเคยประสบกับเหตุการณ
มหาอุทกภัยที่มีความรุนแรงถึงขนาดนี้ เลย แตน้ําใจที่มีตอทาง
ราชการ ตอหนาที่ และตอผูประสบภัย ทําใหทุกคนไมคิดวาสิ่ง
เหลานี้เปนขอจํากัดเปนปญหาอุปสรรค แมจะมองไมเห็นเปาหมาย
ที่จะสําเร็จก็ไมมีใครคิดหนีถอยออกจากที่นั้น  
 
 

๒๕๑ 

เมื่อการรองขอไดรับการตอบสนอง การรวบรวมสรรพ
ณ วินาทีนั้น กําลังหลักมาจากที่ทําการปกครอง

อําเภอ สวนราชการ
ประจําอําเภอ กํานัน 
ผูใหญบาน เทศบาล 
องคการบริหารสวน
ตํ าบล ร วมกับภาค
ธุ ร กิ จ เ อกช น  ภ าค
ประชาชน อาสาสมัคร 

และไดยายศูนย
งใหญจากที่วาการ

ที่เปนศูนย
สรรพสินคาใจกลางบางใหญริมถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเปนสถานที่

22 ตุลาคม 
ก็เกิดขึ้นดวย

ที่จะอยูเคียงขางประชาชนผูประสบภัยในยามวิกฤต ทุก
ภาคสวนอยูรวมกัน ณ ศูนยปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ อยูเพื่อแนะนํา 
อยูเพื่อชวยเหลือ อยูเพื่อเปนกําลังใจ อยูเพี่อเรียนรูในการแกไข
ปญหาพื้นที่รวมกัน และที่สําคัญทุกคนไมเคยประสบกับเหตุการณ

รุนแรงถึงขนาดนี้ เลย แตน้ําใจที่มีตอทาง
ราชการ ตอหนาที่ และตอผูประสบภัย ทําใหทุกคนไมคิดวาสิ่ง
เหลานี้เปนขอจํากัดเปนปญหาอุปสรรค แมจะมองไมเห็นเปาหมาย



 ๒๕๒ 

แนวทางการปฏิบัติและการแกไขปญหานั้น     มีแนวทาง 
การปฏิบัติตามหลักการที่เปนสากลและเปนมืออาชีพ   คือ  หลัก 
2P2R ประกอบดวย 

1. การปองกัน (Prevention) P1 ไดมีการตระเตรียม 
กําลังทรัพยากร เจาหนาที่ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 
เทคโนโลยี และชองทางการสื่อสารทุกรูปแบบไวตั้งแตกอนเกิดภัย 
และเม่ือเริ่มเกิดภัยก็ไดใหความสําคัญกับการปองกัน (Preventive) 
มากกวาการแกไข (Corrective)   

2. การเตรียมความพรอม(Preparation)มีการบูรณาการ
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการเฉพาะกิจแกไขปญหาน้ําทวมอําเภอบางใหญณ 
ที่วาการอําเภอ และยายไปจัดตั้ง ณ สถานที่เหมาะสมเมื่อเกิดภัย
พิบัติรุนแรง grnjvเปนศูนยกลางปฏิบัติการปองกัน และแกไขปญหา
ในพี้นที่ พรอมสํารวจ จัดทําบัญชีพื้นที่เสี่ยงผูประสบภัย ความ
เสียหาย จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ใหสอดคลองกับสถานการณและ
ระดับความรุนแรงในแตละพ้ืนที่  

3.การรับมือ/เผชิญเหตุ (Response) ใชหลัก Single 
Command ในการสั่งการ แกไขปญหา ประสาน ควบคุมและ
บัญชาการณเหตุการณในแตละระดับ โดยมีนายอําเภอบางใหญเปน
ผูบัญชาการเหตุการณในระดับอํา เภอ และปรับให เปนศูนย
บัญชาการเหตุการณสวนหนา เพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการ 
สั่งการและแกไขปญหาจากจังหวัด และสวนกลาง สําหรับการ
ปฏิบัติการไดสนธิกําลังกับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
องคกรการกุศล อาสาสมัคร จิตอาสา และผูประสบภัยในพื้นที่  
 4. ดานการฟนฟู (Recovery) เนนการบูรณาการทุกภาค
สวนในการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนจากสถานการณ  
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๒๕๓ 

เสนอจังหวัดนนทบุรีประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(อุทกภัย) และเรงชวยเหลือประชาชนตามระเบียบเงินทดรอง
ราชการ และกลไกตาง ๆ ที่มีอยูอยางเครงครัด 
 สําหรับการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดใชหลักการบริหารภาวะ
วิกฤติ (Crisis Management) 
ประกอบดวย 

1. ครบถวนสมบูรณทุกดาน ทุกรูปแบบทุกผลกระทบ 
(Comprehensive) 

การบริหารงานของอําเภอไดวางกรอบการดําเนินงานตั้งแต
การบรรเทาผลกระทบของน้ํ าทวม การใหความช วยเหลือ
ผูประสบภัยทุกดาน การเตรียมพรอมเผชิญเหตุแรกแซง ไปจนถึง
การบูรณะฟนฟู 
 2. ลวงหนา (Progressive) ทั้งการปองกัน และการ
ตอบสนองความตองการของผูประสบภัยในทุกดาน เชน ความ
ตองการปจจัยสี่  ยานพาหนะในการเดินทาง และการจายเงิน
ชวยเหลือ  
          3. คํานึงถึงความเสี่ยง (Risk Driven)ทุกภารกิจมีความ
เสี่ยง จึงมีการกําหนดแผนหลัก แผนสํารอง และแผนฉุกเฉิน  

4. บูรณาการทุกภาคสวน (Integration)ทุกภาคในพื้นที่
และท่ีมาจากนอกพ้ืนที่มีเอกภาพ และเปาหมายเดียวกัน  

5. รวมมือรวมใจ (Collaboration) ทุกคนเสียสละมา
ทํางานอยูในวิธีการเดียวกัน มีสิ่งจูงใจเดียวกันคือการรวมมือกันใน
ยามวิกฤต และรวมน้ําใจกันฝาวิกฤต 



 ๒๕๔ 

          6. ประสานสอดคลอง (Coordination)ทรัพยากรการให
ความชวยเหลือจะใหรวมศูนย เพื่อใหการชวยเหลือเปนไปดวยความ
รวดเร็ว ทั่วถึง และไมซ้ําซอน 

7. ยืดหยุน (Flexible)มีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ
สถานการณ  

8. ความมืออาชีพ (Professional)ใชบทบาทของนัก 
ปกครองมืออาชีพ เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุข โดยสรรพกําลังจากทุก
ภาคสวน  
 
สรุปวิธีการทํางานที่นําไปสูความสําเร็จ 

1. การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 
(Responsibility) การปฏิบัติตามกฎหมายและอํานาจหนาที่มี
ความรับผิดชอบ ไมทอดทิ้งผูประสบภัยในยามยาม สํานึกตอ
ตําแหนง ตอหนาที่ยิ่งกวาประโยชนของตนเอง 
 2. จิตสํานึกของผูรวมงาน (SpiritTeam)ขาราชการ 
พนักงาน ลูกจาง สมาชิก อส. กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล ทุกภาคสวนในพื้นที่ พรอมที่จะเสียสละ
อุทิศตนเพ่ือแกไขปญหา และชวยเหลือประชาชน ไมใชเพียง 2 –  3 
วัน แตเปนระยะยาว เวลา 2 เดือนเต็ม ทุกคน ทุกตําแหนง ทุก
ระดับ แมจะประสบภัยดวยตัวเอง แตก็พรอมและยินดีที่จะเสียสละ
ทํางานอยางตอเนื่อง ยาวนาน ตรากตรํา ภายใตภาวะกดดัน ความ
คาดหวังสูง ตองการการตอบสนองที่รวดเร็ว และ   
 3. มีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเทาเทียม
กัน และเปนธรรมในทุกกลุมที่เกี่ยวของ (Stakeholders)โดย
คํานึงถึงผลกระทบหรือผลประโยชนตอผูมีสวนไดเสียเปนหลัก 
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๒๕๕ 

ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
 ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของการแกไขปญหาวิกฤตนี้ได
คือ การระดมสรรพกําลัง ความรวมแรงรวมใจ มีเปาหมายชัดเจน มี
ระบบบริหาร ระบบปฏิบัติการ และระบบสนับสนุนที่ดี มีกลยุทธที่
เหมาะสมสอดคลองกับความจําเปนของสถานการณ มีการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ การประสานงานที่มีเอกภาพ โดยการมีสวนรวมของ
ผูปฏิบัติงานทุกฝายทุกคน 
 การปฏิบัติงานเนนความปลอดภัยของเจาหนาที่และ
ผูประสบภัยเปนอันดับแรก และมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา และ
มีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุเปาหมายในที่สุด 
 สถานการณกลับสู สภาวะปกติประมาณหลายเดือน
พฤศจิกายน 2554 อําเภอไดจัดใหมีกิจกรรม Big Cleaning Day 
รวมกันบูรณะฟนฟูสภาพแวดลอมทั้งในบานเรือนตนเอง และ
สถานที่สาธารณะอีกครั้ง และประมาณหนึ่งสัปดาหก็ถึงวันที่ 5 
ธันวาคม 2554 อันเปนวันพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ประชาชนชาวบางใหญทุกคนก็ไดถือเปนฤกษดี เวลาดี มงคลดี ที่จะ
ไดมีโอกาสในการแสดงความจงรักภักดี ปลาบปลื้มปติ และมี
ความสุขกันโดยทั่วหนาพรอมเพรียงกันอีกครั้ง หลังจากประเทศ
ผานพนภัยราย ๆ ทุกอยางก็จบลงดวยความสุข และรอยยิ้ม  
 ที่สําคัญ ไดเห็นน้ําใจคนไทยที่เขาชวยเหลือกันในยามวิกฤต 
โดยมีอําเภอเปนศูนยประสานน้ําใจของคนไทยในพื้นที่ แลวความสุข
ก็กลับสูผูที่มีน้ําใจในการใหความสุขตอผูอื่น  
 ผลงานและผลตอบแทนที่ทีมงานอําเภอบางใหญไดรับแลว
จะไมมีวันลืมชั่วชีวิต คือ รอยยิ้ม และความสุขของทุกคนที่ไดกลับสู



 ๒๕๖ 

บานที่อาศัยของตนเอง เจาหนาที่ทุกคนรูสึกวาไดทําหนาที่เพื่อ
ประเทศชาติ และเพื่อประชาชนจริง ๆ ก็เพราะเหตุการณครั้งนี้ 
เพราะฉะนั้น รางวัลหรือประโยชนอะไรก็จะตอบแทนความรูสึก
ไมได ไมวาวันนั้น หรือวันที่ไดมีโอกาสถายทอดประสบการณนี ้
 นายอําเภอสามารถครองใจและรวมน้ําใจคนได จึงไดปจจัย
หลักและปจจุบันสําคัญที่สุดในการนําไปสูความสําเร็จของงานทั้ง
ปวง ที่จะเอาชนะขอจํากัดและปญหาทั้งปวง ที่จะฟนฝาวิกฤตไปสู
ความสุข และทุกคนก็มั่นใจวา แมจะมีเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นอีกกี่
ครั้ง รายแรงเพียงใด ทุกคนก็จะไมกลัว ทุกคนจะเชื่อมั่นในน้ําใจของ
คนไทยดวยกัน และพรอมที่จะมารวมตัวรวมน้ําใจเพื่อชวยเหลือกัน
ในยามยากใหดียิ่ง ๆ ขึ้นกวานี้อีก 

ณ วันนั้น นายอําเภอและที่ทําการปกครองอําเภอไดปลูก
ความรักที่มีรากแกวมั่นคงเพื่อเชื่อมใจชาวบางใหญเขาดวยกันแลว  
แม ณ วันนี้จะประสบกับภัยอะไรที่รายแรง ความรักที่ปลูกไวนั้นจะ
เปนภูมิคุมกันใหเราตอสูกับอุปสรรคจนประสบชัยชนะไดในที่สุด  
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การแกไขปญหาที่ดินทํากนิ  
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 

                                                 โดย นายไพศาล ตรีธัญญา
                                                      นายอําเภอพุนพิน

ประวัติความเปนมา              
       อําเภอพุนพิน เปนอําเภอ
หนึ่งใน ๑๙ อําเภอ ของจังหวัดสุ
ราษฎรธานี อยูหางจากตัวจังหวัด 
๑ 3  กิ โ ล เ ม ต ร   มี เ นื้ อ ที่  
๑,๒๐๕.๕ ตารางกิโลเมตร มี
อาณาเขตติดตอดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดกับ  อําเภอทาฉางและอาวบานดอน 
 ทิศใต   ตดิกับ  อําเภอบานนาเดิมและอําเภอเคียนซา
 ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  อําเภอเมืองสุราษฎรธานีและ

อําเภอบานนาเดิม 
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  อําเภอคีรีรัฐนิคมและอําเภอวิภาวดี

 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ทางทิศตะวันตกและทิศใตเปนพื้นที่ราบสูงเหมาะสําหรับ

การทําสวนยางพารา   สวนปาลมน้ํามันและสวนผลไมจากแนวทิศ
เหนือทอดลงสูทิศใตคอนไปทางทิศตะวันออกเปนที่ราบลุมเหมาะใน
การทํานา ทําประมงน้ําจืด  ปลูกผักผลไม  ทิศตะวันออกติดกับ

๒๕๗ 

นายไพศาล ตรีธัญญา 
นายอําเภอพุนพิน 

ประวัติความเปนมา               
อําเภอพุนพิน เปนอําเภอ

อําเภอ ของจังหวัดสุ
ราษฎรธานี อยูหางจากตัวจังหวัด 

กิ โ ล เ ม ต ร   มี เ นื้ อ ที่  
ตารางกิโลเมตร มี

 
ดกับ  อําเภอบานนาเดิมและอําเภอเคียนซา 

ศตะวันออก  ติดตอกับ  อําเภอเมืองสุราษฎรธานีและ

ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  อําเภอคีรีรัฐนิคมและอําเภอวิภาวดี 

ทางทิศตะวันตกและทิศใตเปนพื้นที่ราบสูงเหมาะสําหรับ
สวนปาลมน้ํามันและสวนผลไมจากแนวทิศ

เหนือทอดลงสูทิศใตคอนไปทางทิศตะวันออกเปนที่ราบลุมเหมาะใน
การทํานา ทําประมงน้ําจืด  ปลูกผักผลไม  ทิศตะวันออกติดกับ



 ๒๕๘ 

ทะเลบางพื้นที่มีน้ําเค็มขึ้นถึงเหมาะในการทําประมง ทําฟารมกุง  
การปลูกมะพราว 

แหล งน้ํ า ธ ร ร มชา ติมี แห ล ง น้ํ า ต าม ธ ร ร
เปรียบเสมือนเสนโลหิตหลอเลี้ยงชาวอําเภอพุนพิน ๒ 
แมน้ําพุมดวง  แมน้ําตาปนอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําผิวดินอยูท่ัวๆ ไป

ในพื้นที่มีสถานที่ ท่ีกําลังปรับปรุงพัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ยว ไดแก 

 โบราณสถานศรีวิชัย ตั้งอยูที่ ต.ศรีวิชัย  
 การทองเที่ยวเชิงนิเวศน  “ปาชายเลนอาวลีเล็ด”
 บอน้ําพุรอนรัตนโกศัย ต.ทาสะทอน  

 

 
 

ทะเลบางพื้นที่มีน้ําเค็มขึ้นถึงเหมาะในการทําประมง ทําฟารมกุง  

มี แ ห ล ง น้ํ า ต าม ธ ร รม ช า ติ ซึ่ ง
๒ สาย ดังนี้   

แมน้ําพุมดวง  แมน้ําตาปนอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําผิวดินอยูท่ัวๆ ไป 
ในพื้นที่มีสถานที่ ท่ีกําลังปรับปรุงพัฒนาใหเปนแหลง 

”ต.ลีเล็ด  
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ความเปนมา/สภาพปญหาที่เกิดขึ้น 

 จากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 สิงหาคม 2546 เรื่อง การ
แกไขปญหาครอบครองพื้นที่ปาสงวนแหงชาติพื้นที่ราชพัสดุ ใน
พื้นท่ีของเอกชนที่ไดรับอนุญาตสัมปทานการใชประโยชน  ตอมามติ
ที่ประชุมครั้งที่ 1/2547 เรื่อง การแกไขปญหากรณีราษฎรเขา
ครอบครองพื้นที่สวนปาลมในพื้นที่เอกชนใชประโยชน  จากกรณี
ดังกลาวจึงมีการรวมตัวกันของราษฎรผูยากจน ไรที่ดินทํากินเกิดขึ้น
ในพื้นที่ทั่ วประเทศ  ไม เวนแมกระทั่ งจั งหวัดสุราษฎรธานี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งอําเภอพุนพิน ในป พ.ศ. 2546 มีพื้นที่เขาขาย
ตามมติคณะรัฐมนตรี  เรื่อง การแกไขปญหากรณีราษฎรเขา
ครอบครองพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ราชพัสดุ  ในพื้นที่เอกชนขอ
ใชประโยชน จํานวน 4 แปลง ไดแก ที่ดินราชพัสดุแปลงหนึ่ง บริษัท
หนึ่งคอบครองและจํานวนหลายพันไรอยูในการครอบครองของ
บริษัทหนึ่ง และที่ดินราชพัสดุแปลงอีกแปลงจํานวนหลายรอยไร อยู
ในครอบครองของอีกบริษัทหนึ่ง ซึ่งตอมาสัญญาสัมปทานในการทํา
ประโยชนของบริษัท ทั้ง 2 แหงกับภาครัฐหมดสัญญาลงจึงสามารถ
นํามาจัดสรรใหราษฎรผูยากไรที่ดินทํากินตามมติคณะรัฐมนตรี
ตอไปได 

 จากหลักการและการเปนไปไดขางตน กอใหเกิดกลุม/
องคกร ที่มีความประสงคขอรับการจัดสรรที่ดินทํากินทางเขายึด
พื้นที่ในเขต หมูที่ 3 ตําบลตะปาน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร
ธานี ผูวาราชการจังหวัด   สุราษฎรธานีในขณะนั้นและนายอําเภอ
พุนพิน (ในขณะนั้น ป พ.ศ. 2546) ไดเขาเจรจาพูดคุยจนทราบ
ความตองการ ตลอดทั้งปญหาที่เกิดข้ึนในระดับพ้ืนที่ คือ 



 ๒๖๐ 

 1. ความตองการใหภาครัฐเรงดําเนินการไมตอสัมปทาน
ใหกับบริษัทนายทุน 

 2. ตองใหจังหวัดสุราษฎรธานีเรงการจัดสรรที่ดินใหราษฎร
ผูยากไรโดยเร็วที่สุด 

 3.  ดูแลรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินของ
ผูเขารวมเรียกรองที่ดินทํากิน 
 

แนวทางปฎิบัติ/การแกไขปญหา 

 จากเหตุการณที่ เกิดขึ้น จึงนําไปสูการเจรจาระหวาง
หนวยงานภาครัฐกับตัวแทน
กลุมผู เรียกรองไดแก ผูวา
ราชการจังหวัดสุราษฎรธานี  
น า ย อํ า เ ภ อ พุ น พิ น  
สํ านั ก งานธนารั กษพื้ นที่
จังหวัดสุราษฎรธานี ผูบังคับ
การตํารวจภูธรจังหวัด สุราษฎรธานี ผูแทนกลุมเรียกรองจนนําไปสู
การจัดตั้งศูนยปฎิบัติการตอสูเพื่อชนะความยากจนจังหวัดสุราษฎร
ธานี และจัดตั้งศูนยแกไขปญหาที่ดินทํากินในระดับอําเภอขึ้น เพื่อ
เปนศูนยกลางในการอํานวยการแกไขปญหาในระดับอําเภอ 

 บทบาทในการแกไขปญหาของนายอําเภอพุนพินในฐานะ
ความเปนผูปกครองทองที่เปนผูบริหารสูงสุดในระดับอําเภอ กลาว
ไดเฉพาะกาล  ได 2 กรณ ี

 
 
 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

1. การแกไขปญหาเฉพาะหนา 

 1.1 เขาเจรจาพดูคุยความตองการมิใหปญหาบาน
ปลายหรือลุกลามใหญโต                     

1.2 เขาควบคุมสถานการณที่เกิดความวุนวาย
หรือความไมสงบเรียบรอยในพื้นท่ีไมวาจะเปนกลุมมวลชนดวยกัน
หรือกลุมมวลชนกับเจาหนาที่ของรัฐ 

 2. การแกไขปญหาระยะยาว 

  2.1  สืบหาขาว วางแผนและรวมประชุมรวมกัน
ระหวางสวนราชการในพ้ืนที ่
  2.2  กําชับ ดูแล หนวยงานที่เขามาปฎิบัติหนาที่
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

  2.3  อํานวยการศูนยปฎิบัติการตอเนื่องเพื่อ
เอาชนะความยากจนในระดับอําเภอ 

  2.4  อํานวยการรับแจงรายชื่อผูขอรับการจัดสรร
ที่ดินทํากิน กลั่นกรองรายชื่อราษฎร โดยผานกระบวนการ
ประชาชนในระดับหมูบาน  ตําบล และอําเภอ ตามคุณสมบัติที่ศูนย

แก ไขที่ จั งหวั ดสุ ร าษฎร ธ านี
กําหนด 
 

สรุปวิธีการทํางานที่นําไปสูการ
เปนเลิศ (Best Practices
 การแกไขปญหาที่ดินทํา
กินในระดับพื้ นที่ ของอํา เภอ

พุนพินที่ใชเปนแนวทางตลอดมาจนประสบความสําเร็จในปจจุบัน 
คือการเตรียมความพรอม โดยนําเอาเหตุการณ ขอเท็จจริง ที่เกิด

๒๖๑ 

ดคุยความตองการมิใหปญหาบาน
  

เขาควบคุมสถานการณที่เกิดความวุนวาย 

หรือความไมสงบเรียบรอยในพื้นท่ีไมวาจะเปนกลุมมวลชนดวยกัน

วางแผนและรวมประชุมรวมกัน

กําชับ ดูแล หนวยงานที่เขามาปฎิบัติหนาที่

อํานวยการศูนยปฎิบัติการตอเนื่องเพื่อ

อํานวยการรับแจงรายชื่อผูขอรับการจัดสรร
กลั่นกรองรายชื่อราษฎร โดยผานกระบวนการ

ประชาชนในระดับหมูบาน  ตําบล และอําเภอ ตามคุณสมบัติที่ศูนย
แก ไขที่ จั งหวั ดสุ ร าษฎร ธ านี

สรุปวิธีการทํางานที่นําไปสูการ
Best Practices) 

การแกไขปญหาที่ดินทํา
กินในระดับพื้ นที่ ของอํา เภอ

พุนพินที่ใชเปนแนวทางตลอดมาจนประสบความสําเร็จในปจจุบัน 
คือการเตรียมความพรอม โดยนําเอาเหตุการณ ขอเท็จจริง ที่เกิด



 ๒๖๒ 

ขึ้นมาวิเคราะห  ทั้งปจจัยภายในที่เปนจุดแข็งดานกําลังบุคลากรทั้ง
ในและนอกหนวยงาน  ความที่อําเภอพุนพินเปนอําเภอที่มี
หนวยงานภาครัฐอยูหลายหนวยงาน เชน กองบังคับการตํารวจภูธร

ภ า ค  8   ซึ่ ง พ ร อ ม
สนับสนุนหากเกิดปญหา

- การใชมวลชน
ในพื้นที่เปนเกราะปองกัน
ในขณะแกไขปญหาเจรจา
กลุมมวลชนเพื่อลดความ
ขั ด แ ย ง ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม
มวลชนกับราษฎรในพื้นที่

 - การแกไขปญหาเฉพาะหนา ใหสําเร็จลุลวงลดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น 

 - การแกไขปญหาเฉพาะหนาใหสําเร็จลุลวงผลกระทบที่
เกิดข้ึน 

 - การแกไขระยะยาว เชน การอํานวยการมอบหมายงานที่
รับผิดชอบโดยตรง และจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อแกไขปญหาแบบ
บูรณาเชิงรุก เชน การรักษาความสงบเรียบรอยทั่วไปประ
มอบหมาย  สถานีตํารวจพื้นที่  กํานันผูใหญบาน 
 -การรักษาความเรียบรอยเชิงรุก หรือเมื่อมีเหตุการณ  
แตงตั้งชุดเฉพาะกิจรวมกันของหนวยงานในพื้นที ่
 -ประชุมอํานวยการ กํากับดูแลใหการรับรายชื่อผูขอรับการ
จัดสรรที่ดินทํากินและมอบหมายผูกํากับดูแลการกลั่นกรอง
ผูขอรับการจัดสรรทุกระดับอยางเปนระบบ 

ขึ้นมาวิเคราะห  ทั้งปจจัยภายในที่เปนจุดแข็งดานกําลังบุคลากรทั้ง
อพุนพินเปนอําเภอที่มี

หนวยงานภาครัฐอยูหลายหนวยงาน เชน กองบังคับการตํารวจภูธร
ซึ่ ง พ ร อ ม

สนับสนุนหากเกิดปญหา 

การใชมวลชน
ในพื้นที่เปนเกราะปองกัน
ในขณะแกไขปญหาเจรจา
กลุมมวลชนเพื่อลดความ
ขั ด แ ย ง ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม
มวลชนกับราษฎรในพื้นที ่

าะหนา ใหสําเร็จลุลวงลดผลกระทบ

การแกไขปญหาเฉพาะหนาใหสําเร็จลุลวงผลกระทบที่

การแกไขระยะยาว เชน การอํานวยการมอบหมายงานที่
รับผิดชอบโดยตรง และจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อแกไขปญหาแบบ
บูรณาเชิงรุก เชน การรักษาความสงบเรียบรอยทั่วไปประจําวัน  

การรักษาความเรียบรอยเชิงรุก หรือเมื่อมีเหตุการณ  

ประชุมอํานวยการ กํากับดูแลใหการรับรายชื่อผูขอรับการ
จัดสรรที่ดินทํากินและมอบหมายผูกํากับดูแลการกลั่นกรองรายชื่อ   



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๒๖๓ 

ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ (Key Success Factor) 
ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการแกไขปญหาที่ดินทํากิน 

 - การแสวงหาขอมูลที่ถูกตองในดานที่ดินจํานวนราษฎรผู
ขอรับการจัดสรร 

 - การแสดงออกและการสื่อสารระหวางแกน นํากลุม
มวลชนเพื่อทราบความตองการ 

 - การวางแผนงานเพื่อเปนปฎิทินในการปฎิบัติงาน 

 - การเตรียมความพรอมของบุคคลากรในการขับเคลื่อนใน
ระดับพ้ืนที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 ๒๖๔ 

กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

                                        โดย นายเกรียงศักดิ์  รักษศรีทอง
                                              นายอําเภอศรีบรรพต

 
ความเปนมา 
 ด ว ยป ร ากฏ ว า ใ น
ป จ จุ บั น ท รั พ ย า ก ร ท า ง
ธรรมชาติปาไมและสัตวปา ได
ถูกทําลายลงเปนอยางมาก ซึ่ง
นับวันไดทวีความรุนแรงขึ้น
เรื่อย ๆ สาเหตุสวนใหญเกิด
จากราษฎรขาดที่ดินทํากิน  

จึงไดบุกรุกปาเพื่อขยายพื้นที่ทําการเกษตร  เพื่อปลูกยางพารา  ทํา
สวนสวนผลไม  ในพื้นที่ปาตนน้ําลําธารที่อุดมสมบูรณ  รวมทั้งการ
ลาสัตวชนิดตาง ๆ  มีผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา  หากปลอยให
มีการบุกรุกขยายวงกวางออกไปเรือ่ย ๆ จะทําใหพื้นที่ปาไมลดเหลือ
นอยลง  รวมทั้งสัตวปาสูญสิ้นไปดวย  ทําใหมีผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิตของพี่นองประชาชนในพื้นที่อําเภอและอําเภอใกลเคียง
และสงผลตอภูมิอากาศในภาพรวมของโลก เกิดภาวะโลกรอน  
ภาวะแหงแลง  ฝนตกน้ําทวม  ดินถลม  นายอําเภอศรีบรรพตได
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการที่จะแกไขปญหาดังกลาว  
ไม ให ลุ กลามออกไป  จึ ง ไดน อมนํ าแนวพระราชดํ า ริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ เรื่อง การบริหารจัดการน้ํา  การ

กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

นายเกรียงศักดิ์  รักษศรีทอง 
นายอําเภอศรีบรรพต 

ด ว ยป ร ากฏ ว า ใ น
ป จ จุ บั น ท รั พ ย า ก ร ท า ง
ธรรมชาติปาไมและสัตวปา ได
ถูกทําลายลงเปนอยางมาก ซึ่ง
นับวันไดทวีความรุนแรงขึ้น

สาเหตุสวนใหญเกิด
จากราษฎรขาดที่ดินทํากิน  

จึงไดบุกรุกปาเพื่อขยายพื้นที่ทําการเกษตร  เพื่อปลูกยางพารา  ทํา
สวนสวนผลไม  ในพื้นที่ปาตนน้ําลําธารที่อุดมสมบูรณ  รวมทั้งการ
ลาสัตวชนิดตาง ๆ  มีผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา  หากปลอยให

อย ๆ จะทําใหพื้นที่ปาไมลดเหลือ
นอยลง  รวมทั้งสัตวปาสูญสิ้นไปดวย  ทําใหมีผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิตของพี่นองประชาชนในพื้นที่อําเภอและอําเภอใกลเคียง
และสงผลตอภูมิอากาศในภาพรวมของโลก เกิดภาวะโลกรอน  
ภาวะแหงแลง  ฝนตกน้ําทวม  ดินถลม  นายอําเภอศรีบรรพตได
ระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการที่จะแกไขปญหาดังกลาว  

ไม ให ลุ กลามออกไป  จึ ง ไดน อมนํ าแนวพระราชดํ า ริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ เรื่อง การบริหารจัดการน้ํา  การ



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  มาจัดทําโครงการอนุรักษฟนฟูปา
ตนน้ําเขาแกว  หมูที่  ๕  ตําบลตะแพน  อําเภอศรีบรรพต  จังหวัด
พัทลุง  ตามแนวพระราชดําริ  โดยเนนการมีสวนรวมของราษฎรใน
พื้นที่  ภาคประชาชน  เด็ก  เยาวชน นักเรียนนักศึกษา รวมทั้ง
ภาครัฐ ใหเขามามีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูและสรางจิตสํานึก 
ใหรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในพ้ืนที ่

สภาพปญหาที่เกิดขึ้น 

ปาตนน้ําเขาแกว  
หมูที่   ๕  
ตะแพน  อําเภอ
ศ รี บ ร ร พ ต  
จั งหวั ดพัทลุ ง  มี
เ นื้ อ ที่ ป ร ะ ม า ณ

๒,๑๕๗ ไร  เปนแหลงตนน้ําของคลองทาแนะที่ไหลผานอําเภอศรี
บรรพตไปยังอําเภอควนขนุน  ลงสูทะเลสาบสงขลา  มีพื้นที่สันปน
น้ําติดตอกับพื้นที่อําเภอนาโยง  จังหวัดตรัง  ราษฎรไดเขาไปบุกรุก
พื้นที่ปาไมบางสวน  และลาสัตวเปนประจํา  แหลงตนน้ําลําธารมี
สภาพตื้นเขิน ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานสรุปไดดังนี้ 
 ๒.๑ ขาดงบประมาณสนับสนุนเพื่อขยายโครงการอนุรักษ
ฟนฟูปาไมไปยังพื้นที่ขางเคียง เพื่อรักษาความอุดมสมบู
ไมตลอดแนวเทือกเขาท่ีเปนแหลงตนน้ําลําธาร 

๒๖๕ 

อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  มาจัดทําโครงการอนุรักษฟนฟูปา
บลตะแพน  อําเภอศรีบรรพต  จังหวัด

พัทลุง  ตามแนวพระราชดําริ  โดยเนนการมีสวนรวมของราษฎรใน
พื้นที่  ภาคประชาชน  เด็ก  เยาวชน นักเรียนนักศึกษา รวมทั้ง
ภาครัฐ ใหเขามามีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูและสรางจิตสํานึก 

บ ริ เ ว ณ
ปาตนน้ําเขาแกว  

๕  ตําบล
ตะแพน  อําเภอ
ศ รี บ ร ร พ ต  
จั งหวั ดพัทลุ ง  มี
เ นื้ อ ที่ ป ร ะ ม า ณ

ไร  เปนแหลงตนน้ําของคลองทาแนะที่ไหลผานอําเภอศรี
บรรพตไปยังอําเภอควนขนุน  ลงสูทะเลสาบสงขลา  มีพื้นที่สันปน

โยง  จังหวัดตรัง  ราษฎรไดเขาไปบุกรุก
พื้นที่ปาไมบางสวน  และลาสัตวเปนประจํา  แหลงตนน้ําลําธารมี

ขาดงบประมาณสนับสนุนเพื่อขยายโครงการอนุรักษ
ฟนฟูปาไมไปยังพื้นที่ขางเคียง เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของปา



 ๒๖๖ 

 ๒.๒ ยังมีบุคคลจํานวนหนึ่งที่หากินอยูกับการลักลอบตัดไม
ทําลายปาโดยการแปรรูปไมขาย  หรือขยายบุกรุกพื้นที่เพาะปลูก
เพิ่มเติม จําเปนตองใชมาตรการปราบปรามควบคูไปดวย 
 ๒.๓ การดําเนินคดีผูกระทําผิดดําเนินการดวยความลาชา  
ทําใหผูกระทําความผิดไมเกิดความเกรงกลัวที่จะถูกลงโทษ 
 ๒.๔ เจาหนาที่ของรัฐบางสวนหาผลประโยชนกับการ
ลักลอบตัดไมทําลายปาอยู หรือ การเรียกรับประโยชนจากราษฎรที่
ครอบครองพื้นที่ปาไมเพาะปลูกสวนยางพาราหรือสวนผลไม สวน
ปาลมน้ํามัน 

แนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหา 
อํ า เ ภ อ ไ ด

จัดทําโครงการขอรับ
สนับสนุนงบประมาณ
โครงการอนุรักษฟนฟู
ป า ต นน้ํ า ต ามแน ว
พระราชดําริ ฯ และ
ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ ป   ๒๕๕๖ จากกระทรวงมหาดไทย  จํานวน  
๑๕๐,๐๐๐ บาท  ตามโครงการสงเสริมพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 
“ ปวงประชาเปนสุข ดวยพระบารมี” ผลการดําเนินงานตาม
โครงการสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ
โครงการ 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๒๖๗ 

 มาตรการในการปองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม
ทําลายปาของอําเภอศรีบรรพต  ไดใชมาตรการหลัก ๓ ดาน  คือ  
มาตรการดานการปองกัน  มาตรการดานการปราบปรามและ
มาตรการดานการฟนฟู  สําหรับโครงการอนุรักษฟนฟูปาตนน้ําเขา
แกว  ไดเนนหนักทั้ง ๓ มาตรการควบคูกันไป  จึงขอสรุปกิจกรรม
สําคัญที่ไดดําเนินการประสบผลสําเร็จดวยดี  คือ 
 ๓.๑ การขุดลอกแหลงน้ําตามธรรมชาติในพื้นที่ปาตนน้ํา
เขาแกว  ใหเปนแหลงเพาะพันธุปลาธรรมชาติ จํานวน  ๓  แหง 
 ๓.๒ การจัดพิธีบวชปา  นิมนตพระสงฆมาจัดทําพิธีและได
เรียนเชิญผูวาราชการจังหวัดมาเปนประธานในพิธีบวชปา  
 ๓.๓ การจัดทําปายประชาสัมพันธ เรื่องการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติปาตนน้ํา  การอนุรักษสัตวปาหากยาก 
 ๓.๔ การปลูกไมยืนตนเพิ่มเติมประเภทตาง ๆ เชน ไม
ตะเคียนทอง  ไมพื้นเมืองประจําถิ่น  และการปลูกผักพื้นเมือง  เชน 
ผักกูด  ผักเหรียง 
 ๓.๕ การจัดหาพันธุปลาปลอยลงในแหลงน้ําธรรมชาติ  
เพื่อสรางระบบนิเวศใหกลับมาสมดุล  เชน  ปลาหวด  ปลากินพืช
ชนิดตาง ๆ 
 ๓.๖ การปลอยพันธุสัตวปาคืนปา  เชน ไกปา  หมูปา 
 ๓.๗ การกอสรางฝายตนน้ํา  จํานวน  ๔  แหง 
 
สรุปวิธีการทํางานที่นําไปสูวิธีการเปนเลิศ 
 การแกไขปญหาการบุกรุกทําลายปาไมของอําเภอศรี
บรรพต ไดดําเนินการดังนี ้



 ๒๖๘ 

          4.1 เนนมาตรการดานการปองกันโดยการปลูกสราง
จิ ต สํ า นึ ก ใ ห เ กิ ด ขึ้ น แ ก ผู นํ า ท อ ง ถิ่ น   กํ า นั น  ผู ใ หญ บ า น  
คณะกรรมการหมูบาน  เขามามีบทบาทชวยขับเคลื่อนรวมกับ
ประชาชนในพื้นที ่
          4 . 2  จั ด ชุ ด ร า ษ ฎ ร เ ฝ า ร ะ วั ง ก า ร บุ ก รุ ก ทํ า ล า ย
ทรัพยากรธรรมชาติ  ประกอบดวยราษฎรที่เปนอาสาสมัครพิทักษ
ปา คอยเฝาระวังไมใหมีการทําลายปาและลาสัตว 
          4.3 ดําเนินการมาตรการปราบปรามจับกุมผูกระทําผิด
          4.4 การฟนฟูปลูกปาที่เสื่อมโทรมอยางตอเนื่องทุกโอกาส 
ไมใหผูบุกรุกกลับมายึดพ้ืนที่เพาะปลูกพืชซ้ําในโอกาสตอไป  
          4.5 ขยายผลโครงการอนุรักษฟนฟูปาไมไปยังหมูบานอื่น ๆ  
ที่มีปญหาการลักลอบตัดไมทําลายปาใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่
          4.6 บูรณาการทํางานกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยาง
ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ ง
หนวยงานที่รับผิดในการดูแลรักษาปา 

 
ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ
 การดําเนินงานอําเภอ
ไ ด รั บ ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น ก า ร
ดําเนินการตามโครงการจาก
สวนราชการตาง ๆ เปนอยางดี  
กํานัน  ผูใหญบาน  ผูนําชุมชน  
โ รง เรี ยน   นั ก เรี ยนในพื้ นที่  

ประชาชนในพื้นที่ไดสนับสนุนโครงการ  มีจิตสํานึกในการพัฒนา
รวมมือกันดูแลรักษาปาไมไมใหถูกทําลาย  มีสัตวปาเพิ่มขึ้น  มีพันธุ

เนนมาตรการดานการปองกันโดยการปลูกสราง
น แ ก ผู นํ า ท อ ง ถิ่ น   กํ า นั น  ผู ใ หญ บ า น  

คณะกรรมการหมูบาน  เขามามีบทบาทชวยขับเคลื่อนรวมกับ

จั ด ชุ ด ร า ษ ฎ ร เ ฝ า ร ะ วั ง ก า ร บุ ก รุ ก ทํ า ล า ย
ทรัพยากรธรรมชาติ  ประกอบดวยราษฎรที่เปนอาสาสมัครพิทักษ

ดําเนินการมาตรการปราบปรามจับกุมผูกระทําผิด 
อเนื่องทุกโอกาส 

ไมใหผูบุกรุกกลับมายึดพ้ืนที่เพาะปลูกพืชซ้ําในโอกาสตอไป   
ขยายผลโครงการอนุรักษฟนฟูปาไมไปยังหมูบานอื่น ๆ  

ที่มีปญหาการลักลอบตัดไมทําลายปาใหครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
บูรณาการทํางานกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิด 

ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ ง

ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
การดําเนินงานอําเภอ

ไ ด รั บ ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น ก า ร
ดําเนินการตามโครงการจาก
สวนราชการตาง ๆ เปนอยางดี  
กํานัน  ผูใหญบาน  ผูนําชุมชน  

นั ก เรี ยนในพื้ นที่  
ประชาชนในพื้นที่ไดสนับสนุนโครงการ  มีจิตสํานึกในการพัฒนา
รวมมือกันดูแลรักษาปาไมไมใหถูกทําลาย  มีสัตวปาเพิ่มขึ้น  มีพันธุ



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๒๖๙ 

ปลาพื้นเมือง  ปลากินพืช อุดมสมบูรณ  เพิ่มแหลงอาหารของ
ราษฎรในพื้นที่ในโอกาสตอไป  และที่สําคัญยิ่งหากมีการกระทําผิด
กฎหมาย 

กรณีการลักลอบตัดไมเกิดขึ้นในพื้นที่   ราษฎรจะแจง
เบาะแสและรวมมือกับพนักงานฝายปกครองรวมกันจับกุมผูกระทํา
ผิดสงตัวดําเนินคดีตามกฎหมาย  พื้นที่ดําเนินงานเกิดความอุดม
สมบูรณคือ “ดินดี  น้ําดี  อากาศดี  ธรรมชาติสวยงาม”  มี
นักทองเที่ยวจากตางพื้นที่เขาไปพักผอน  ทําใหราษฎรมีรายได
เพิ่มขึ้น  ในอนาคตคาดวาจะดําเนินการขยายโครงการอนุรักษฟนฟู
ปาไปยังพื้นที่หมูบานขางเคียงที่เปนแหลงตนน้ําลําธารใหปาไม  
สัตวปาและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณสืบไป 
 ผลสําเร็จจากการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษฟนฟูปา
ตนน้ําเขาแกว หมูที่  ๕  ตําบลตะแพน  อําเภอศรีบรรพต  จังหวัด
พัทลุง  ขณะนี้ปญหาการลักลอบตัดไมในพื้นที่ลดนอยลง สัตวปามี
ปริมาณเพ่ิมขึ้น มีพันธุปลา น้ําจืดชุกชุมขึ้น  มีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น  
ประชาชนในหมูบานมีจิตสํานึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและปญหาโดยรวมของอําเภอดานการลักลอบตัดไม
ทําลายปาลดนอยลงดวยทําใหผูนําทองถิ่นและราษฎรหมูบาน
ขางเคียงไดรับทราบผลการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว ซึ่งถือ
ว า เ ป น โ ค ร ง ก า ร นํ า ร อ ง  ไ ด ร ว ม มื อ กั น ตั้ ง ก ลุ ม อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปลูกตนไมในที่สาธารณประโยชนของหมูบาน
พัฒนาสภาพแวดลอมของหมูบานใหเปนแหลงพักผอนโดยไมใช
งบประมาณของทางราชการ  ดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่องตาม
แบบอยางโครงการอนุรักษฟนฟูปาตนน้ําเขาแกว คาดวาในอนาคต
อําเภอศรีบรรพตจะยังคงเปนอําเภอที่มีความอุดมสมบูรณดวย



 ๒๗๐ 

ทรัพยากรปาไม  สัตวปา  เปนแหลงตนน้ําลําธาร  และเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศนในโอกาสตอไป  ถือเปนความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ “ 
ปวงประชาเปนสุข  ดวยพระบารมี ” 
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โครงการปฏิบัตกิารปกปองพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ
                                              โดย  นายสมศักดิ์

                                                      นายอําเภอขุขันธ
 
ความเปนมาและ
ปญหาที่เกิดขึ้น 
 จั งหวั ดศรี สะ เกษ
เ ป น จั ง ห วั ด ห นึ่ ง ที่ มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณโดยเฉพาะทรัพยากร
ป า ไม   ซึ่ งมี อยู ในอํ า เภอ
ชายแดน  4  อํ า เ ภอ  คื อ 

อําเภอกันทรลักษ  อําเภอขุนหาญ  อําเภอขุขันธและภูสิงห  มีปาไม  
ที่อุดมสมบูรณ  มีไมมีคาอยูเปนจํานวนมากโดยเฉพาะไมพะยูง  
ตั้งแตป 2547 เปนตนมา พื้นที่ปาทั้ง 4 อําเภอ ถูกบุกรุกเปน
บริเวณกวาง  โดยเฉพาะเขตปาสงวนแหงชาติ   
 อําเภอขุขันธ  มีพื้นที่
ปาที่อยูในเขต อําเภอ 2 ปา  
ประกอบดวยเขตปาสงวน
แหงชาติ  ปาฝงขวาหวยศาลา
มีพื้นที่กวา 4,000  ไร  อีก
แหงก็คือปาเขตรักษาพันธุสัตว
ปาห วยศาลา  จํานวนกว า 
20,000  ไร   ประมาณป 

๒๗๑ 

โครงการปฏิบัตกิารปกปองพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ 
นายสมศักดิ ์ นิสัยสม 
นายอําเภอขุขันธ 

และสภาพ

จั งหวั ดศรี สะ เกษ
เ ป น จั ง ห วั ด ห นึ่ ง ที่ มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณโดยเฉพาะทรัพยากร
ป า ไม   ซึ่ งมี อยู ในอํ า เภอ

อํ า เ ภอ  คื อ 
อําเภอกันทรลักษ  อําเภอขุนหาญ  อําเภอขุขันธและภูสิงห  มีปาไม  
ที่อุดมสมบูรณ  มีไมมีคาอยูเปนจํานวนมากโดยเฉพาะไมพะยูง  

อําเภอ ถูกบุกรุกเปน



 ๒๗๒ 

พ.ศ. 2550 มีการพยายามบุกรุกแผวถางพื้นที่เปนวงกวาง  จากนั้น
ไดมีการเขาไปตรวจสอบ ปรากฏวา พื้นที่ปาถูกบุกรุกกวา 300  ไร  
อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาฝงขวาหวยศาลา บริเวณที่บุกรุกเปน
ปาตนน้ําและเปนพื้นที่ที่เหมาะสมตอการปลูกพืช เนื่องจากเปนดิน
ราบ และเปนประตูที่จะนําไปสูการบุกรุกเขายังเขตรักษาพันธุสัตว
ปา  ถาไมมีการดําเนินการอยางใด พื้นที่ปาก็จะถูกบุกรุกเพิ่มขึ้น
อยางแนนอน 
แนวทางปฏิบัติ / การแกไขปญหา 

นายอําเภอขุขันธ ใหนโยบายวา จะนําวิธีการใดก็ไดขอให
รั ก ษ า ป า พื้ น นี้ ไ ว  จึ ง
มอบหมายใหปลัดอําเภอ
งานปองกัน หาแนวทาง
แ ก ไ ข   ซึ่ ง จ า ก ก า ร
วิเคราะหแลว มีหนทาง
เดียวที่จะดําเนินการได 
คื อ ก า ร จั ด ชุ ด
ลาดตระเวนเฉพาะกิจ ไปตั้งฐานปฏิบัติการบริเวณพื้นที่ปาถูกบุกรุก 
เพื่อยึดพื้นที่คืน โดยเริ่มดําเนินการใหเร็วที่สุด  กระทั่งปลายป 
2550  เริ่มดําเนินการ  
 
สรุปวิธีการทํางานที่นําไปสูความสําเร็จ 
 1 .  จัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภท
ประจําการ จํานวน 16 นาย ประเภทสํารอง 70 นาย และชุด
รักษาความปลอดภัยหมูบาน กํานัน ผูใหญบาน รวมปฏิบัติภารกิจ 
 2. จัดทําคําสั่งเพ่ือรองรับ 
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 3. สับเปลี่ยน กําลังพล 5 วัน ตอ 1 ชุด  สับเปลี่ยน
หมุนเวียน 
 4. ตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวบริเวณปาสงวนแหงชาติ  ปา
ฝงขวาหวยศาลา พื้นที่  2  ไร 
 5. แจงความดําเนินคดีกับผูบุกรุกทุกราย 
 6. ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย 
 7. ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน  รัศมีทําการ 12 กิโลเมตร 
 8. สนับสนุนเสบียงทุกๆ  5  วัน 
 9. รายงานผลการปฏิบัติการใหผูบังคับบัญชาทราบเปน
ระยะ 

10. ยึดพื้นที่ปาคืนไดกวา  500  ไร 
 11. มีการจับกุมคดี อยางเปนรูปธรรม 

12. หนวยราชการในพ้ืนที่ในการยอมรับ 

13. ประชาชนในพื้นที่ใหการยอมรับ 

14 .คืนผืนปาสูแผนดิน 

15. อนุรักษปาตนน้ําไดอยางเปนรูปธรรม 

ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 1. จับกุมคดีการบุกรุกแผวถางปา  16  คด ี
 2. จับกุมคดีทําไม   52  คด ี
 3. ลาดตระเวนปองกันการลักลอบแผวถางปา  การลักลอบ
ตัดไมพะยูง บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา  เดือนละ  2  ครั้ง 
 4. ลาดตระเวนการลักลอบแผวถางปาและการลักลอบตัด
ไมพะยูง  วันละ 1 ครั้ง 
 5. ปองกันการบุกรุกปาสงวนแหงชาติได  4,000  กวาไร 



 ๒๗๔ 

 6. ปองกันการบุกรุกเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา  ได  
20,000  ไรเศษ 
 7. สรางจิตสํานึกใหกับชุมชนชวยกันรักษาปา 
 8. รักษาระบบนิเวศนใหมีความสมดุล 
ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ  (Key Success Factors) 
  1.วางแผนการดําเนินการ โดยวิเคราะหสภาพ
ปญหาในพื้นที่ สภาพปญหาสภาพบุคคลกําลังพล งบประมาณ
ตลอดจนแนวทางการดําเนินการ 
  2. ออกคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติงาน พรอมนัดประชุม
ชี้แจง อบรมใหความรู เพื่อทบทวนบทบาท ภารกิจ อํานาจหนาที่ ที่
จําเปนในการปฏิบัติงาน 
  3. บูรณาการความรวมระหวางสวนราชการที่
เกี่ยวของ เชน กํานัน ผูใหญบาน  ชุดรักษาความปลอดภัยประจํา
หมูบาน  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  กรมปาไม กรมอุทยาน
สัตวปาและพันธุพืชเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที ่
  4. จัดชุดกําลังพลอาสาสมัคร ชุดรักษาความ
ปลอดภัย  ชุดปฏิบัติการฝายปกครอง  เจาหนาที่ ปาไม  บูรณาการ
กําลังตั้งจุดตรวจถาวร 
  5. จัดสรางมวลชนและการวางสายขาวในพื้นที ่
  6.  ฝกอบรมความรู เกี่ ยวกับระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับทางทหาร  การใชอาวุธปน  ลูกซอง 5 นัด ปนเอ็ม 16 
รวมทั้งอาวุธอื่นๆ ที่ปฏิบัติหนาที ่
  7. ฝกอบรมความรูเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ  
อานคาพิกัดระบบแผนที่ทหาร เครื่องจับพิกัดจีพีเอส  ไดอยาง
ชํานาญ 
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  8. มีความรู เกี่ยวกับการตอสูกับบุคคล  การ
ควบคุม รวมทั้งการขยายผลการจับกุม 
  9. ความรูเกี่ยวกับการใชจิตวิทยาในการแกไข
ปญหาขอพิพาทที่เกิดขึ้นในพื้นที่  รวมทั้งขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวาง
สวนราชการกับสวนราชการ สวนราชการและเอกชน 
  10. มีความรูเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธหรือ
การบริหารยุทธศาสตร สามารถนําประเด็นยุทธศาสตรตางๆ ไป
ดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรมได 
  11. มีความรูกับการติดตอสวนราชการ ทั้ ง
สวนกลางและสวนภูมิภาค ใหเกิดเปนรูปธรรม  การมีมนุษยสัมพันธ
ที่ด ี
  12. การพัฒนาบุคลิกภาพทางดานรางกาย  และ
จิตใจ  รวมทั้งสังคม 
  13. ความรูความสามารถในการตัดสินใจที่มีความ
กดดันและความเสี่ยงสูง  ไดอยางถูกตองตามครรลองและเปนธรรม 
 
 
 



 ๒๗๖ 

 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

ประสบการณเมื่อครั้งดํารงตําแหนงนายอําเภอหนองจิก 
จังหวัดปตตาน ี

                                     โดย  ร.ต.ท.อาทิตย บุญญะโสภัต
                                            ผูวาราชการจังหวัดสมทุรสาคร

 
ความ เป นมาและ
ปญหาที่เกิดขึ้น 
ร.ต.ท.อาทิตย บุญญะโสภัต ดํารง
ตําแหนงนายอํา เภอหนองจิก 
จั ง ห วั ดป ตต านี  เ มื่ อ วั นที่  
ตุลาคม 2546 อําเภอหนองจิก 
เปนอําเภอหนึ่ งในจํานวน 

อําเภอของจังหวัดปตตานี ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดปตตานี 
แบงเขตการปกครองทองที่ออกเปน ๑๒ ตําบล ๗๖ หมูบาน และมี
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒ ประเภท ไดแกเทศบาลตําบลจํานวน 
๒ แหง และองคการบริหารสวนตําบลอีก ๑๑ แหง ลักษณะภูมิ
ประเทศของอําเภอหนองจิกสวนใหญเปนที่ราบลุมริมฝงทะเล จึง
เหมาะแกการกสิกรรมโดยเฉพาะ
ทํ า น า แ ล ะ ทํ า ส ว น ม ะ พ ร า ว 
ประชากรส วนใหญ ในอํ า เภอ
ห น อ ง จิ ก ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
เกษตรกรรมเปนสวนใหญ เชน 
การปลูกขาว ยางพารา การปศุ
สัตว เชน เลี้ยงวัว แพะ สัตวปก 

๒๗๗ 

ประสบการณเมื่อครั้งดํารงตําแหนงนายอําเภอหนองจิก 

อาทิตย บุญญะโสภัต 
ผูวาราชการจังหวัดสมทุรสาคร 

และสภาพ

อาทิตย บุญญะโสภัต ดํารง
ตําแหนงนายอํา เภอหนองจิก 
จั ง ห วั ดป ตต านี  เ มื่ อ วั นที่  6 

อําเภอหนองจิก 
เปนอําเภอหนึ่ งในจํานวน ๑๒

ตตานี ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดปตตานี 
หมูบาน และมี

ประเภท ไดแกเทศบาลตําบลจํานวน 
ลักษณะภูมิ

ประเทศของอําเภอหนองจิกสวนใหญเปนที่ราบลุมริมฝงทะเล จึง



 ๒๗๘ 

และการประมง ทั้งการประมงน้ําจืดและการประมงชายฝงทะเล
อําเภอหนองจิกสวนใหญเปนที่ราบลุมริมฝงทะเล จึงเหมาะแกการ
กสิกรรม โดยเฉพาะทํานา และทําสวนมะพราว แตมักจะมีน้ําทะเล
ทวมถึง จึงกอใหเกิดสภาพดินเค็มและดินเปรี้ยว ทําใหผลผลิตทาง
การเกษตรลดต่ําลงไป ภูมิอากาศโดยทั่วไปอบอุนสบายไมหนาวจัด
หรือรอนจัดเพราะอยูใกลทะเล มีลมทะเลพัดผานตลอดเวลา ปหนึ่ง 
ๆ มีเพียง ๒ ฤดู คือ ฤดูรอน และฤดูฝน แตเนื่องจากไดรับอิทธิพล
จากลมมรสุมทั้งสองดาน จึงทําใหฝนตกเกือบตลอดป จากการที่ได
ศึกษาขอมูลของอําเภอหนองจิกในเชิงลึกอยางละเอียด กอนที่จะมา
ดํารงตําแหนงนายอําเภอหนองจิก ทั้งขอมูลของสวนราชการ บุคคล
ในตําบล/หมูบาน สภาพพื้นที่เสนทางความขัดแยง ทําใหเกิดการ
คนพบสาเหตุของปญหา จชต. ดังนี้ ปญหาการสื่อสารทางภาษา 
ปญหาเบี่ยงเบน/บิดเบือน ทางประวัติศาสตร ชาติพันธุ ศาสนา 
ปญหานโยบายที่ ผิ ดพลาด ปญหาการศึกษา ปญหาความ
หวาดระแวง ปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาอุดมการณแบงแยก
ดินแดน ปญหาการแทรกแซงจากตางประเทศ ปญหาการกอการ
รายสากล และปญหาความไมเปนธรรมเปนตน 

ปญหาที่สําคัญ คือ หลังจากที่เกิดเหตุการณความไมสงบ
และการกอเหตุรุนแรง ตั้งแต 4 มกราคม 2547 เปนตนมา สวน
ราชการระดับตําบล/หมูบาน ไดถอนตัวกลับมาปฏิบัติงานในระดับ
อําเภอเกือบทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย กอใหเกิดปญหาตามมา 3 
ประการคือประการแรกประชาชนถูกทอดทิ้ง ฝายตรงขามเขามา
ครอบงําไดอยางเบ็ดเสร็จ ประการที่สองเกิดความหวาดระแวง
ระหวางประชาชนตางศาสนาและระหวางประชาชนกับราชการ 
ประการที่สามภาพการรวมคิดรวมตัดสินใจ รวมทํา ในพื้นที่สูญสิ้น



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

ไปอยางสิ้นเชิงจึงมีนโยบายวาภาครัฐจะตองรุกกลับสูตําบลหมูบาน 
เพื่อลดชองวางที่มีอยูเปนการเรงดวน โดยใชหลักคิดวา“
ทัพหลวง ตําบลคือทัพหนา(จุดขับเคลื่อน /ขอเหวี่ยง
หมูบานคือสนามรบ/จุดแยงชิง ซึ่งหมายถึง “ จุดแพชนะ
แตกหัก, คําตอบสุดทายคือหมูบาน” ”  
 
แนวทางการปฏิบัติ/การแกไขปญหา 
 ร.ต.ท.อาทิตย บุญญะโสภัต ไดปรึกษาหารือสวนราชการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนทีมที่ปรึกษาของอําเภอ มักจะเรียกวา 

“ ทีมเสธ”
เพราะพื้ นฐานเคย
ปฏิบัติหนาที่ผูบังคับ
หมวดตํารวจตระเวน

ชายแดนที่จะตองมีฝาย
เสธ หรือฝายอํานวยการ

ชวยวางแผน ซึ่งเกือบทุก
วันในชวงหลัง เลิกงาน มักจะเชิญหัวหน าสวนราชการและ
ปลัดอําเภอ “ ทีมเสธ” รวมปรึกษาหารือนอกแบบ เพื่อทบทวนงานที่
ผานมา และวางแผนการทํางานในวันตอๆไป  
 จากการรวมคิดจนตกผลึกแลว จึ งไดรวมกันยกราง
เครื่องมือภายใตชื่อ“ โครงการอําเภอสัญจร  กินนอนหมูบาน 
ประสานรวมใจ สรางใตสันติสุข” ซึ่งมีวิธีดําเนินการคือ นําสวน
ราชการลงไปรวมกิน รวมนอน รวมคิด รวมทํา กับประชาชนใน
พื้นท่ีตลอด 24 ชั่วโมง 

๒๗๙ 

ไปอยางสิ้นเชิงจึงมีนโยบายวาภาครัฐจะตองรุกกลับสูตําบลหมูบาน 
“ อําเภอคือ

ขอเหวี่ยง) และ
จุดแพชนะ, จุด

อาทิตย บุญญะโสภัต ไดปรึกษาหารือสวนราชการ/
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนทีมที่ปรึกษาของอําเภอ มักจะเรียกวา 

” อาจเปน
เพราะพื้ นฐานเคย
ปฏิบัติหนาที่ผูบังคับ
หมวดตํารวจตระเวน

ชายแดนที่จะตองมีฝาย
เสธ หรือฝายอํานวยการ

ชวยวางแผน ซึ่งเกือบทุก
วันในชวงหลัง เลิกงาน มักจะเชิญหัวหน าสวนราชการและ

รวมปรึกษาหารือนอกแบบ เพื่อทบทวนงานที่

จากการรวมคิดจนตกผลึกแลว จึ งไดรวมกันยกราง
โครงการอําเภอสัญจร  กินนอนหมูบาน 

ซึ่งมีวิธีดําเนินการคือ นําสวน
ราชการลงไปรวมกิน รวมนอน รวมคิด รวมทํา กับประชาชนใน



 ๒๘๐ 

 หัวใจสําคัญของการประชาคมคือการนําไปสู” กระบวนการ  
8 รวม”  และการจัดทําแผนแมบท การพัฒนาหมูบาน คําวา 8 รวม 
ประกอบดวย 

1. รวมใจ ความสําเร็จของหมูบานจะตองเริ่มจากการรวม
ใจซึ่ งจะตองสรางกระแสใหผูแทนครัวเรือน ออกมารวมเวที
ประชาคมใหมากที่สุด โดยจะตองดําเนินการลวงหนาโดยทีมตําบล 
วิทยากรกระบวนและผูนําหมูบานรวมทั้งจัดใหมีกิจกรรมจูงใจ เชน
จัดแสดง“ดีเกฮูลู” ภายหลังมีการประชาคมแลว เหตุผลที่ตองจัด
เวทีประชาคมในเวลาประมาณ เวลา 20.30 น. เนื่องจากพี่นอง
มุสลิมไมติดภาระละหมาด 5 เวลา สามารถพูดคุยไดถึงเวลา 
24.00 น.  

2.รวมคิด  เพื่อพี่นองประชาชนพรอมและวิทยากร
กระบวนการของอําเภอจะเริ่มดําเนินการละลายพฤติกรรม ซึ่ง
จะตองใชวิทยากรมุสลิมรวมดวย เพื่อใหเกิดความเปนกันเอง อาจมี
การเลนเกมสและสรุปวาเกมสนั้นๆแสดงถึงอะไร เชนความสามัคคี 
ความเสียสละเปนตน แลวแนะนํานายอําเภอ หัวหนาสวนราชการ
ใหประชาชนรูจัก  

  จากนั้น จึงเริ่มกระบวนการใหประชาชนรวมคิดถึงสภาพ
ความเปนอยูของหมูบานในอดีต ความเปนอยูในปจจุบัน และความ
คาดหวังของหมูบานในอนาคตและใหทุคนรวมคิดปญหาความ
ตองการของหมูบาน พรอมเสนอตอประชาคม  

  3. รวมตัดสินใจ เมื่อไดปญหาความตองการแลวจะตอง
รวมกันตัดสินใจวาตองการใหแกปญหาไหนกอน ตามลําดับโดยวิธี
ยกมือนับคะแนน  



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๒๘๑ 

  จากนั้นจึงใหประชาคม รวมใหความคิดเห็นเพิ่มเติมวา
ปญหาความตองการดังกลาวขางตนเปนปญหาอยูในกลุมใด คือ 

  3.1 ปญหาที่ประชาชนในหมูบานแกไขไดเองฝายเดียว 
  3.2 ปญหาที่ประชาชนและภาครัฐตองรวมกันแกไข 
  3.3 ปญหาที่รัฐจะตองดําเนินการให 
  4.รวมแกไขปญหา (รวมทํา)ที่ผานมาเมื่อผานขั้นตอน 

รวมคิด รวมตัดสินใจแลวมักจะขาดความตอเนื่อง(มีเพียงการ
นําเสนอแตขาดการขับเคลื่อน) การจะขับเคลื่อนใหเกิดกระบวนรวม
ทํา  จะตอง เชื่ อมโยงกันคณะกรรมการหมู บ าน(กม . )  หรื อ
คณะกรรมการกลางหมูบาน อพป. เมื่อประชาชนไดปญหาความ
ตองการและจัดลําดับปญหาความตองการพรอมแยกปญหาเปน 3 
กลุมแลว ขั้นตอนการรวมทําจะตองอธิบายบทบาทอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการหมูบานแตละฝายอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหากหมูบานนั้น 
ยังไมมี กม. หรือมี กม. แตไมเปนปจจุบัน จะตองเลือก กม.ขึ้นใหม
ใหสมบูรณ จากนั้นจึงใหประชาคมมอบหมายความรับผิดชอบ
ปญหาความตองการแตละประเด็นให กม. / กม.อพป. แตละฝาย
รับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียด การแกไขปญหาซึ่งหมายถึง
รายละเอียดโครงการนั้นเอง โดยใหเวลา กม. ฝายตางๆ ไปจัดทําให
แลวเสร็จภายใน 1 สัปดาห ทั้งปญหาที่ราษฎรแกไดเอง ปญหาที่
รวมกันแกและปญหาที่ฝายรัฐตองดําเนินการให  

  ภายหลังวาระการประชุมประชาคมแลว ทีมตําบลจะตอง
เขารวมประชุมกับ กม. เพื่อนําโครงการที่ไดจากการประชาคมมา
รวบรวมจัดทําเปน“ แผนแมบทการพัฒนาหมูบาน 3 –  5 ป
จากนั้นทีมตําบลและกม./กม.อพป. จะตองพิจารณาวาในแผน
หมูบานซึ่งไดจัดลําดับความจําเปนเรงดวนไวแลว มีงบประมาณ



 ๒๘๒ 

ใดบางที่จัดสรรลงสูหมูบานโดยตรง เพื่อแกปญหา/พัฒนาตามแผน
ได สวนที่เหลือจะสงตอใหทีมตําบล เพื่อรวบรวมวิเคราะหและ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล จากตําบลสงตอระดับอําเภอ (กพอ.) และ
จังหวัด (กพจ.) รวมทั้งหนวยงานระดับภูมิภาคและกระทรวงตางๆ 
ตอไป 

5.ร วมรับผิดชอบ  ทุกกิจกรรม/ โครงการนโยบาย
กระบวนการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมแกไขปญหา(รวมทํา) ที่ผาน
กลไกของประชาคมแลวทุกคนในหมูบาน จะตองรวมรับผิดชอบไม
วาจะดีหรือไมดี จะไมโทษกัน  

6.รวมตรวจสอบ เมื่อทุกคนเปนเจาของโครงการ/กิจกรรม
ที่มาจากการ รวมคิด รวมทําแลว ทุกคนคือเจาของ จะตองรวม
ตรวจสอบทุกขั้นตอนวา ตรงตามความตองการหรือไม อยาง
สรางสรรค (ไมเปนการจับผิด) 

7.รวมติดตามประเมินผลทุกโครงการ/กิจกรรม จะตอง
ไดรับการติดตามประเมินผลทุกระยะทั้งโครงการที่ไดรับงบประมาณ
และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนไปยังหนวยเหนือ โดยทีมตําบล
จะตองติดตามนํามาแจงแกคณะกรรมการหมูบาน(กม.) ทุกเดือน 
 8. รวมรับผลประโยชน การดําเนินกระบวนการตั้งแตตนมี
เปาหมายคือ เกิดประโยชน เกิดความสุข ความพึงพอใจสูงสุด ของ
ทุกคนในหมูบาน  
 
วิธีการทํางานที่นําไปสูความสําเร็จ 
 จากที่เรียนใหทราบถึงหนองจิกโมเดล เปนเพียงสวนหนึ่ง
เทานั้น นอกจากจะรุกสูหมูบานชุมชน เพื่อรับทราบปญหาความ
ตองการแลว ยังจะตองนําปญหาความตองการของชาวบานนําสูการ



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

แกไขปญหาของสวนราชการทันที ถือเปนตนแบบของการลดความ
ยุงยากและลดขั้นตอนการทํางานเพื่อใหประชาชนไดรับการบริการ
อยางรวดเร็ว อยางเห็นไดชัดในทุกๆเรื่อง เชน การขอเพิ่มชื่อ ไม
ตองมาที่อําเภอ แตใหปลัดอําเภอ   ผูเปนหัวหนาประจําตําบลไป
ดําเนินการบันทึกปากคําจากผูที่นาเชื่อถือ เชน ผูใหญบาน ผูนํา
ศาสนา แลวประมวลเรื่องมาใหฝายทะเบียนมานําเสนอ หรือการลง
นามหนังสือสวนราชการตางๆ บางครั้งลงนามที่ตรงบันไดอําเภอ
หรือเดินไปเซ็นตใหที่สวนราชการนั้นๆ สรางความอบอุนแกสวน
ราชการมาก ความเปนกันเองไมถือตัวสงผลให สวนราชการและ
ประชาชนกลาที่จะบอกทุกเรื่องกับนายอําเภอ  
 ในหวงที่ไปนอนในหมูบาน ในสถานการณความรุนแรง มี

คําพูดของปลัดอําเภอบางคนและ
คําพูดของเจาหนาที่ตํารวจบางคน
วาตนเองขอนอนใกลนายอําเภอ
อาทิตยฯ ทุกครั้งเพราะหากจะ
เกิดอะไรขึ้นกับทาน ขอใหผาน
ศพของตนเองไปกอน เพราะ
ชี วิ ต ข อ ง ท า น มี คุ ณ ค า ต อ
ประชาชนในภายภาคหนาอยาง
ยิ่ง ในเวลาเดียวกัน บรรดา

ผูนําศาสนาซึ่งเปนผูนําจิตวิญญาณ ของราษฎร 
จะพากันมานั่งเลน “แกแล” (ลักษณะคลายหมากรุก)  
นายอําเภอนอนตลอดถึงเชาและกลาววา “บาบอจะไมยอมใหใคร
มาทําอะไรนายอําเภอของบาบออยางเด็ดขาด” เพราะนายอําเภอ

๒๘๓ 

แกไขปญหาของสวนราชการทันที ถือเปนตนแบบของการลดความ
เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการ

อยางรวดเร็ว อยางเห็นไดชัดในทุกๆเรื่อง เชน การขอเพิ่มชื่อ ไม
ตองมาที่อําเภอ แตใหปลัดอําเภอ   ผูเปนหัวหนาประจําตําบลไป
ดําเนินการบันทึกปากคําจากผูที่นาเชื่อถือ เชน ผูใหญบาน ผูนํา

เสนอ หรือการลง
นามหนังสือสวนราชการตางๆ บางครั้งลงนามที่ตรงบันไดอําเภอ
หรือเดินไปเซ็นตใหที่สวนราชการนั้นๆ สรางความอบอุนแกสวน
ราชการมาก ความเปนกันเองไมถือตัวสงผลให สวนราชการและ

ถานการณความรุนแรง มี
คําพูดของปลัดอําเภอบางคนและ
คําพูดของเจาหนาที่ตํารวจบางคน
วาตนเองขอนอนใกลนายอําเภอ
อาทิตยฯ ทุกครั้งเพราะหากจะ
เกิดอะไรขึ้นกับทาน ขอใหผาน
ศพของตนเองไปกอน เพราะ
ชี วิ ต ข อ ง ท า น มี คุ ณ ค า ต อ
ประชาชนในภายภาคหนาอยาง
ยิ่ง ในเวลาเดียวกัน บรรดา

าสนาซึ่งเปนผูนําจิตวิญญาณ ของราษฎร 
)  ในจุดที่

บาบอจะไมยอมใหใคร
เพราะนายอําเภอ



 ๒๘๔ 

เปนที่รักของทุกคน (บาบอเปนคําแทนตัวของผูรูทางศาสนา เชน 
เจาของสถาบันปอเนาะ , โตะอีหมาม ฯลฯ) 
 
นายอําเภออาทิตยฯ คือผูวางรากฐานการพัฒนาและแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต  
 การแกปญหาชายแดนใตในระดับตําบล ใน จชต. ซึ่งมี 3 
มิติหลัก คือมิติความมั่นคง มิติการพัฒนา และมิติการปรับความคิด 
ความเชื่อและการสรางความเขาใจนั้น ในมิติความมั่นคงจะตอง
จัดตั้งหมวด อส. ตําบล เพื่อทําหนาที่ชุดคุมครองตําบลหรือ ชคต. 
จึงไดดําเนินการใหมีการแกไขระเบียบ อส.ใหมีการจัดตั้งหมวด อส.
ตําบล ขึ้นเปนครั้งแรกและเปนรากฐานการจัดตั้ง ชคต. ในจังหวัด
ชายแดนภาคใตรวมทัง้การจัดตั้งหมวด ชรบ.หมูบาน/กองรอย ชรบ.
ตําบล ซึ่งพัฒนามาเปนระเบียบกระทรวงมหาดไทย เมื่อป 2549 
 ป 2549 ไดรับแตงตั้งไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก
ประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ของ ศอ.บต. ซึ่งเปน 1 ใน 7 –  8 
คน ที่เปนคณะทํางานของทานพระนาย สุวรรณรัตน ผอ.ศอ.บต. 
ในขณะนั้น เปนที่มาของการมีมติ ครม.ใหเพิ่มกําลัง อส. จํานวน 3 
ปๆละ 1,800 อัตรา มีการจัดตั้ง อส.รถไฟ 216 อัตรา จัดใหมี
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (โครงการพนม.) ซึ่งเปนโครงการสําคัญของ จชต. 
ที่ใชตลอดถึงปจจุบัน โดยพัฒนาจากโครงการอําเภอสัญจรกินนอน
หมูบาน ฯลฯ ของอําเภอหนองจิกดังกลาวแลวขางตน 
 ป 2550 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก
อํานวยการกองอาสารักษาดินแดน (สน.อส.) ซึ่งไดประสานงานที่ 
ศอ.บต. และกอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา เพื่อเชื่อมโยงงานของ 
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สน.อส. และกรมการปกครองกับงานพัฒนาซึ่งมี ศอ.บต.เปน
เจาภาพหลักและงานความมั่นคงซึ่งมี กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา 
เปนเจาภาพหลัก พยายามขับเคลื่อนงานตางๆ จนเกิดเปนรูปธรรม
หลายๆดานทั้งการขับเคลื่อนใหมีการจัดตั้ง อส. เขตเมือง การขยาย
ผลชุดคุมครองตําบล (ชดต.)การจัดตั้งศูนยฝกกองกําลังประจําถิ่น
และกําลังประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใตและกองบัญชาการกอง
อาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต (บก.อส.จชต.) ณ ตําบล
ทาสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา การผลักดันใหมีหลักสูตร
ปฏิบัติการพิเศษของ บก.อส. การจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
ศักยภาพกองอาสารักษาดินแดนระยะ 5 ป (2554 –  2558) และ
ลาสุดคือความสําเร็จของการจัดตั้งศูนยบําบัดและฟนฟูผูติดยาเสพ
ติดจังหวัดชายแดนภาคใตที่อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 
 นอกจากผลงานที่เปน (Best Practice)ดังกลาวแลวขางตน 
ยังมีผลการปฏิบัติงานในแตละกรณี       ที่นาสนใจศึกษาอีก
มากมาย เชน การใชเมตตาธรรมแกไขปญหาความขัดแยงในพื้นที่
ตําบลดาโตะอําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี การใชปฏิภาณไหว
พริบแกไขปญหากรณีรถทัวรของเยาวชนโครงการสานใจไทยสูใจใต
ของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี ประสบอุบัติเหตุ
ในพื้นที่อําเภอหนองจิก ซึ่งเปนเรื่องละเอียดออน แตสามารถแกไข
ปญหาจนไดรับการชื่นชม จากผูบังคับบัญชาทุกระดับ และญาติพี่
นองของผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ  
 
ปจจัยสูความสําเร็จ  
 ปจจัยสูความสําเร็จมาจากคุณลักษณะเฉพาะตัวคือ การรู
คน รูงาน รูพื้นที่ เขาใจความตองการความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา
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และประชาชนทั่วไปความเรียบงายไมถือตัว เปนกันเองกับทุกคน
สามารถเขาพบไดทุกเวลาการรับฟงความเห็นของทุกคนอยางตั้งใจ 
และนําความคิดของทุกคนไมวาบุคคลเหลานั้นจะเปนใครมาบูรณา
การตอยอด ไปสูการกําหนดแนวทางการทํางานที่เปนความตองการ
ความยอมรับและความรวมมือของทุกฝายมีคุณธรรมนักปกครอง มี
ความเมตตากรุณาตอบุคคลรอบขางทุกคน และปฏิบัติตนเปนผูให
ตลอดเวลา มีความเฉียบแหลมในการแกไขปญหาทุกปญหา และมี
ลักษณะนิสัยและการวางตัว ที่ผูบังคับบัญชาระดับสูงมีความเชื่อมั่น
และไววางใจ 
 
บทสรุป 
 หลายทานกลาววา คนที่จะแกไขปญหาภาคใตไดดีนั้น ควร
จะเปนคนในพ้ืนที่ จชต. ที่รูภาษา ขนบธรรมเนียม ศาสนา ประเพณี 
แตก็ไมจริงเสมอไป คนที่จะแกไขปญหาภาคใตไดนั้น จะตองเปน
คนที่จริงใจ เสียสละเพื่องานและพี่นองประชาชนใหเปนที่ยอมรับ 
จนสามารถนั่งอยูในใจของเขาได เมื่อเขารักใคร เชื่อถือศรัทธา
แลวความสํา เร็จในทุกๆ ดานก็จะเดิน เขามาหาทานเอง 
ความสําเร็จในการทํางานและการวางตัว เห็นไดวา นายอําเภอ
อาทิตยฯ ไดยึดถือหลักปฏิบัติสําคัญใน 2 สวนคือ  

1 คํากลาวของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ องค
ปฐมเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย ความวา 

“ เจาคุณอํานาจอยูที่ราษฎรเชื่อถือ ไมใชอยูที่พระแสง
ราชศัสตรา จะไปอยูที่ไหนก็ตาม ถาเจาคุณทําใหราษฎรเชื่อถือ
ดวยความศรัทธาแลว ไมมีใครถอดเจาคุณไดแมในหลวง เพราะ
ทานก็ทรงปรารถนาใหราษฎรอยูเย็นเปนสุขเชนดวยกัน ”  
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2 ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 6 ไดทรงรับสั่งหลักการปกครอง
หัวเมืองปกษใต ขอ ๕ ความวาขาราชการที่จะแตงตั้งออกไปประจํา
ตําแหนงในมณฑลปตตานี พึงเลือกเฟนแตคนที่มีนิสัยซื่อสัตย สุจริต 
สงบเสงี่ยมเยือกเย็น ไมใชสักแตวาสงไปบรรจุใหเต็มตําแหนง หรือ
ส ง ไป เป นทา งลง โทษเพราะ เลว  กา รที่ ก รมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งแตงตั้ง ใหไปดํารงตําแหนง นายอําเภอ
หนองจิก จังหวัดปตตานี ยอมถือไดวาไดปฏิบัติตามรับสั่งของลน
เกลาราชการที่ 6 อยางสมบูรณแลวเชนกัน 
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การวางยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ  
“ชาวตานีรักกัน มุงสูสันติสุข” 

                                               โดย  นายสามารถ วราดิศัย
                                                 ผูวาราชการจังหวัดยะลา

ข อ เ ท็ จ จ ริ ง ส ภ า พ
ปญหาการกอเหตุความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต คือ
ก า ร ต อ สู ข อ ง ข บ ว น ก า ร ที่
อ า ศั ย อั ต ลั ก ษ ณ ใ น เ รื่ อ ง
ประวัติศาสตร เชื้อชาติ ศาสนา 
และมาตุภูมิ และปญหาอื่น มา

ประกอบกันเปนตัวเรงความรุนแรง ก็คือเรื่องความยุติธรรมและ
ปญหาความดวยโอกาสในการพัฒนา ความยากจน ความซับซอน
ของปญหา ความขัดแยงสวนตัว ความขัดแยงทางการเมืองใน
ทองถิ่น อาชญากรรมและยาเสพติดถูกดึงเขามาอธิบายความรุนแรง
ที่กําลังเกิดขึ้นดวย รัฐบาลไดพยายามสรางความเขาใจใหม  วาดวย
ผูกอความรุนแรง (perpetrators of violence-PV) มาใชแทนคําวา
การ กอความไมสงบ (insurgency) เปนการพยายามสรางแนวคิด
ความรุนแรง (new imagined violence) ในแบบใหมเพื่อลบลาง
ความหมายของแนวคิดเดิมวาดวยการเกิดความไมสงบ 

กล าวในอีกแงหนึ่ ง  การสร างแนวคิดใหมก็ เพื่ อลด
ความหมายของ ความรุนแรงที่เกิดจากการกอความไมสงบในแบบ
การเมืองอัตลักษณที่ขยายตัวไปทั่วโลก แตการกอตัวของแนวคิด

 

โดย  นายสามารถ วราดิศัย 
ผูวาราชการจังหวัดยะลา 

 
ข อ เ ท็ จ จ ริ ง ส ภ า พ

การกอเหตุความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต คือ
ก า ร ต อ สู ข อ ง ข บ ว น ก า ร ที่
อ า ศั ย อั ต ลั ก ษ ณ ใ น เ รื่ อ ง
ประวัติศาสตร เชื้อชาติ ศาสนา 
และมาตุภูมิ และปญหาอื่น มา

ประกอบกันเปนตัวเรงความรุนแรง ก็คือเรื่องความยุติธรรมและ
ปญหาความดวยโอกาสในการพัฒนา ความยากจน ความซับซอน

ปญหา ความขัดแยงสวนตัว ความขัดแยงทางการเมืองใน
ทองถิ่น อาชญากรรมและยาเสพติดถูกดึงเขามาอธิบายความรุนแรง
ที่กําลังเกิดขึ้นดวย รัฐบาลไดพยายามสรางความเขาใจใหม  วาดวย

มาใชแทนคําวา
เปนการพยายามสรางแนวคิด

ในแบบใหมเพื่อลบลาง

กล าวในอีกแงหนึ่ ง  การสร างแนวคิดใหมก็ เพื่ อลด
ความหมายของ ความรุนแรงที่เกิดจากการกอความไมสงบในแบบ

ไปทั่วโลก แตการกอตัวของแนวคิด
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ที่วาดวยการกอความไมสงบเปนความรุนแรงที่มีปฏิบัติการที่เปน
จริงและมีความตอเนื่องยาวนาน เปนความจริงทางการเมืองที่
ปรากฏในชีวิตประจําวันของผูคนสวนใหญในจังหวัดชายแดนภาคใต
ตลอดระยะเวลานับหลายสิบป  การสรางแนวคิดใหมวาดวย
รุนแรงอันเปนเรื่องสวนตัว ผลประโยชนและยาเสพติด อาจจะเปน
ความพยายามในการปฏิเสธที่จะยอมรับความเปนจริงอีกดานที่
กําลังดําเนินอยูในพื้นที่ดวยการใชคําใหม  คําอธิบายใหม   และ
ความรูสึกใหม   แตความรุนแรงก็คือความรุนแรงมันมีชีวิตของ
ตนเอง มีความหมายของตนเอง และมีอํานาจในชีวิตจริง 

ดังนั้น การกอตัว
ของความรุนแรงอาจจะ
ไมใช เกิดจากการอธิบาย
อยางเดียว แตตองมีการ
ปฏิบัติการในรูปแบบของ
ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น พื้ น ที่ 
ความสัมพันธทางสังคมและ

การเมือง ความรุนแรงของสถานการณความไมสงบในพื้นที่เปน
สัญลั กษณของอะไรกันแน ในพื้ นที่ ส าธ ารณะ อนาคตของ
สถานการณไฟใตที่ผานมาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เปนตัวบงชี้
วาที่จริงแลวสถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้ คือการกอความไม
สงบ หรือเปนเพียงแคการกระทําของผูกอความรุนแรงธรรมดา ซึ่ง
จากความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแตป ๒๕๔๗ 
ปจจุบัน กอใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินบางเหตุการณ
กอใหเกิดความเสียหายที่รุนแรง ยากตอการเยียวยาของผูไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณ 
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ที่วาดวยการกอความไมสงบเปนความรุนแรงที่มีปฏิบัติการที่เปน
จริงและมีความตอเนื่องยาวนาน เปนความจริงทางการเมืองที่
ปรากฏในชีวิตประจําวันของผูคนสวนใหญในจังหวัดชายแดนภาคใต
ตลอดระยะเวลานับหลายสิบป  การสรางแนวคิดใหมวาดวยความ
รุนแรงอันเปนเรื่องสวนตัว ผลประโยชนและยาเสพติด อาจจะเปน
ความพยายามในการปฏิเสธที่จะยอมรับความเปนจริงอีกดานที่
กําลังดําเนินอยูในพื้นที่ดวยการใชคําใหม  คําอธิบายใหม   และ
ความรูสึกใหม   แตความรุนแรงก็คือความรุนแรงมันมีชีวิตของ

 
ดังนั้น การกอตัว

ของความรุนแรงอาจจะ
ไมใช เกิดจากการอธิบาย
อยางเดียว แตตองมีการ
ปฏิบัติการในรูปแบบของ
ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น พื้ น ที่ 
ความสัมพันธทางสังคมและ

การเมือง ความรุนแรงของสถานการณความไมสงบในพื้นที่เปน
าธารณะ อนาคตของ

สถานการณไฟใตที่ผานมาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เปนตัวบงชี้
วาที่จริงแลวสถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้ คือการกอความไม
สงบ หรือเปนเพียงแคการกระทําของผูกอความรุนแรงธรรมดา ซึ่ง

๒๕๔๗ จนถึง
ปจจุบัน กอใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินบางเหตุการณ
กอใหเกิดความเสียหายที่รุนแรง ยากตอการเยียวยาของผูไดรับ



 ๒๙๐ 

จากขอมูลสถานการณในอดีตและปจจุบัน อาจจะทําใหเรา
คาดการณอนาคตสถานการณภาคใต เปน ๔ ตัวแบบการทํานาย
สถานการณในอนาคต (scenarios) ดังนี้ 

๑. สถานการณอาจจะลดลงไปเรื่อยๆ เปนขั้นบันไดขาลง 
ในตัวแบบนี้สถานการณความไมสงบอาจจะ ลดลงไปเรื่อยๆ ใน
ระยะเวลาประมาณ ๕-๑๐ ป แตความเปนไปไดในตัวแบบนี้ใน
ขณะนี้อาจจะต่ําเพราะสอง
ปจจัยคือ สถานการณในป 
๒๕๕๒ สะทอนวาแนวโนม
ส ถ า น ก า ร ณ ก ลั บ ม า เ พิ่ ม
ระดับสูงขึ้น และสถานการณ 
ตั้งแตป ๒๕๕๗ ถึงปจจุบัน ก็
ยังไมมีแนวโนมวาจะลดลงแตอยางใด 

นอกจากนี้ยังมีตัวแปรเรื่องสถานการณความขัดแยงทาง
การเมืองในกรุงเทพฯและพื้นที่อื่นๆ ทําให รัฐบาลสับสนในการหา
แนวทางการแกปญหาภาคใตและตองถูกดึงความสนใจไปแกปญหา
ภาคอื่นๆ ที่กําลังเพิ่มความหนักหนวงอยู ขณะนี้มีความเปนไปได
มากที่กรณีความรุนแรงภาคใตถูกโยงไปเขากับ ความขัดแยงและ
ความรุนแรงทางการเมืองในสวนกลางดวย 

๒. ตัวแบบการลดลงในป พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๑ และสูงขึ้น
ทันทีในป พ.ศ.๒๕๕๓ในลักษณะรูปตัววี(V-Shape Trend) แมวา
ความรุนแรงมีแนวโนมลดลงและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในป พ.ศ.๒๕๕๒ 
แตความเปนไปไดที่ ความรุนแรงและสถานการณความไมสงบจะ
สูงขึ้นทันทีในแบบตัววีก็อาจจะเกิดขึ้นไดยาก ปจจัยที่สําคัญ คือ 
การเกิดความรุนแรงในภาคใตดวยกําลังทหาร ตํารวจ อาสาสมัคร 
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และกองกําลังพลเรือนโดยฝายรัฐในพื้นที่ และการทุมงบประมาณ
การพัฒนาจะลงไปในพื้นที่ทําใหการกอเหตุความไมสงบยากที่จะพุง
สูงขึ้นอยางฉับพลันเหมือนที่เคยเกิดในป พ.ศ.๒๕๔๗ เวนแตจะเกิด
ความผิดพลาดในทางยุทธศาสตรยุทธวิธีอยางมาก จนกระทั่ง
กลายเปนกรณีเหตุความไมสงบภายในประเทศที่จําเปนตองมีการ
แทรกแซงจากระหวางประเทศ 

๓. สถานการณความรุนแรงและความไมสงบอาจจะลดลง
ตามที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๑ และคอยๆสูงขึ้น ตามลําดับเหมือน
ตัวแบบรูปตัวยู (U-Shape Trend) ตามตัวแบบนี้แนวโนม
เหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นในป พ.ศ.๒๕๕๒ อาจจะคอยๆ
สูงขึ้นตามลําดับเหมือนรูปตัวยู ลักษณะเหตุการณดังกลาวมีความ
เปนไปไดสูงหากรัฐบาลใชแตวิธีกดดันทางการทหารอยางเดียว แต
ไมสามารถแกปญหาเชิงโครงสรางและปญหาพื้นฐานใน ประเด็น
ใหญๆ เซน ประเด็นเรื่องอัตลักษณมลายูมุสลิม ประเด็นเรื่องความ
ยุติธรรมในทุกดาน ประเด็นเรื่อง ความยากจนและดอยพัฒนาของ
ประซาซนในจังหวัดชายแดนภาคใต และประเด็นในดานการเมือง
และการปกครอง ดังนั้น ปญหาดังกลาวจึงเปนเงื่อนไขที่ความ
ขัดแยงและความรุนแรงจะดํารงอยูของกลุมผูกอความไมสงบและ
ขบวนการใตดินซึ่งเปนตัวแทน (agency) จะยังคงอาศัยสิ่งเหลานี้
เปนเงื่อนไขในการขยายกําลัง และกอสถานการณรุนแรง โดย
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนทางยุทธวิธีในการดําเนินการใหสามารถเพิ่ม
ระดับของความรุนแรงไดในระยะยาว 

๔. สถานการณอาจจะยังคงลดลงและเพิ่มขึ้นสลับกันไป
เปนรูปฟนปลา โดยจังหวัดชายแดนภาคใต ยังคงเปนพื้นที่ที่มีความ
รุนแรงและการกอเหตุความไมสงบอยูตอไปอีกยาวนาน อาจจะ



 ๒๙๒ 

สูงขึ้นและลดลงอีก สลับกันไป มีลักษณะความรุนแรงแบบคงที่ 
(constant violence)หรืออาจจะเปนรูปตัวดับเบิลยู (W-shape) 
แนวโนมที่จะเกิดขึ้นตามตัวแบบนี้ก็มากเซนเดียวกันกับตัวแบบที่ ๓ 
เพราะการแกปญหาดวยการใชกําลังทหาร การควบคุมพื้นที่ดวย
มาตรการทางกฎหมายพิเศษ เซน กฎอัยการศึกและพระราช
กําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณฉุกเฉิน สามารถลดระดับ
ความรุนแรงไดสวนหนึ่ง แตยังคงมีปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ใน บางครั้ง และความรูสึกไมพอใจของประชาชนในทองถิ่น 
ประกอบกับการแกปญหาในการพัฒนาที่มีการระดม งบประมาณลง
ไปในพื้นที่อาจจะทําใหสามารถดึงประซาซนบางสวนใหมีความพึง
พอใจและทําใหสถานการณ ไมรุนแรงขยายตัวออกไป 

แตการไมแกปญหาเซิงโครงสรางและปญหาพื้นฐาน 
รวมทั้งความผิดพลาดในบางครั้งของเจาหนาที่ ก็ ยังเปนปจจัยเลี่ยง 
และกลายเปนเงื่อนไขในการเกิดความรุนแรงในลักษณะตัวคงที่ ทํา
ใหฝายกอความไมสงบ สรางเงื่อนไขการตอสู ทําใหสถานการณ
ความไมสงบปะทุขึ้นอีกเปนระยะๆ 
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วิธีการ มาตรการ และแนวทางในการแกไขปญหา 
 จากการวิ เคราะหสถานการณที่ เกิดขึ้น  ในฐานะ 
นายอําเภอเมืองปตตานี ไดนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ 
เขาถึง พัฒนา” และมุงเนน “บําบัดทุกข บํารุงสุข” มาแกไขปญหา
ใหกับพี่นองซาวปตตานี และกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 
คือ“ชาวตานีรักกัน” 
         นิยามความรักที่แทจริงจะตองเปนการประสานกันอยาง
สมดุลขององคประกอบ ๓ องคประกอบ ดังนี้คือ 

๑. ความถูกตอง 
๒. ความเสียสละ 
๓. การเกิดผลสูงสุดแกผูที่รับความรักนั้น 

          ทั้งสามประการนี้ตองควบคูกันไปอยางสมดุลตองไมใหขอใด
มากเกินไปหรือนอยเกินไปไมวาจะเปน ความรักในระดับใด จะมี
เพียงสิ่งใดสิงหนึ่งเพียงอยางเดียวไมได แตตองประสานกันจึงจะ
เรียกวา “ความรัก” ความรักเชนนี้จึงเปนความรักที่ไมสรางปญหา
แตเปนความรักเชิงสรางสรรค เราอาจเขียนเปน สูตรไดวา “ความ
รัก = ความถูกตอง + การเสียสละ + การเกิดประโยชนสูงสุดแกผูที่
ไดรับความรัก” ซึ่งเปาหมายสูงสุดในการบริหารงานโดยใชความรัก 
คือ สามารถแกไขปญหาไดอยางสันติวิธี และ เกิดความสันติสุขสู
พื้นท่ี 

ดังนั้น ในฐานะนายอําเภอเมืองปตตานีจึงใชความรักใน
การแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่  โดยมุ งเ น  น ใ ห  ส  ว น
ร า ช ก า ร ภ า ย ใ น อํา เ ภ อ เ ข า ใ จ ถึ ง ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร
พั ฒ น า อํา เ ภ อ คือ ขาวตานีรักกัน โดยใหความสําคัญกับสวน
ราชการในพื้นที่ และวางกลยุทธการเขาถึงพื้นที่ ตั้งใจจริงในการ



 ๒๙๔ 

แกไขปญหา คือ 
๑.การปฏิบัติงานในพื้นที่สถานการณความไมสงบ โดยการ

ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่และการกํากับดูแล พื้นที่ที่มีปญหาความ
รุนแรงในการเฝาระวัง ปองกัน ผูกอความไมสงบเขามากอเหตุ และ
หลบหนีเขามาในพื้นที่ รับผิดชอบ เพี่อลดเหตุการณความรุนแรงใน
พื้นท่ี 

๒. การปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานปกครองทองถิ่นและ
ภาคประซาซนโดยการควบคุมกํากับดูแลและ การปฏิบัติงานของ
กํานัน ผูใหญบาน ขุดคุมครองหมูบาน ฃคต. อรบ. ในพื้นที่เสี่ยงภัย
การกํากับดูแลพื้นที่ การปฏิบัติงาน โดยลงพื้นที่ในการรวมกําหนด
มาตรการรักษาความปลอดภัยจุดเสี่ยง โดยเฉพาะเสนทาง คมนาคม
และการลาดตระเวนเสนทางในพื้นที่เพี่อรักษาความปลอดภัยใหกับ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมกับขุดคุมครองหมูบาน (ขคบ.) 
ขุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) อาสาสมัครรักษาหมูบาน 
(อรบ.) และขุดคุมครองตําบล (ซคต.) ในการกําหนดจุดเสี่ยงของขุม
ขน พรอมทั้งกําชับปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา ตําบล กํานัน 
ผูใหญบาน ผูขวยผูใหญบาน ในการปรับสภาพพื้นที่บริเวณทาง
คมนาคมและติดตั้งเสาไฟฟา แสงสวางริมทางเพี่อความปลอดภัย
ของผูใชเสนทาง 

ทั้งนี้ ในการออกติดตามในแตละหมูบานเพื่อเปนการสราง
ขวัญกําลังใจใหกับเจาหนาที่ของรัฐ ในการปฏิบัติงานและสราง
ความเซื่อมั่นแกประขาซน 

๓.การดําเนินงานดานพหุวัฒนธรรมนําสันติสุข โดยไดจัด 
โครงการศาสนิกสัมพันธจังหวัด ชายแดนภาคใตขึ้น เพื่อสงเสริมการ
ดําเนินงานคาสนิกสัมพันธของจังหวัด เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนใน
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กิจกรรม คาสนิกสัมพันธระหวางผูนําศาสนา และคาสนิกซนทุก
ศาสนา โดยการออกเยี่ ยมเยียนเพื่ อ เปนขวัญและกําลั ง ใจ 
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่และออกเยี่ยมเยียนทุกศาสนาสถานของทุก
ศาสนา (ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต และซิกส) เพื่อสรางขวัญ
กําลังใจใหกับพระภิกษุ สามเณร และขาวบานในพื้นที่เสี่ยงภัย 

ซึ่งจากผลการดําเนินงานสงผลใหเกิดความรักความสามัคคี
ในหมูทุกศาสนิกขนและเสริมสราง ความสัมพันธอันดีภายใต
หลักการพหุวัฒนธรรม นําสันติสุข ซึ่งกอใหเกิดความจงรักภักดี
ตอฃาติเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริยเขาใจในประเพณีวัฒนธรรม
ของแตละศาสนา ตลอดจนสงผลใหเกิดความเขาใจใน หลักคําสอน
ของแตละศาสนา เพื่อใหสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุขในพื้นที ่

๔. การกํากับดูแลการปองกันและปราบปรามดานยาเสพ
ติด โดยเนนยํ้าสถานศึกษาในการเสริมสราง ภูมิคุมกัน เฝาระวัง 
และแกไขปญหายาเสพติด โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
กลุมเสี่ยง เพื่อจัดกิจกรรมดูแลชวยเหลือ ตลอดจนกิจกรรมเพื่อการ
ปองกันและพัฒนากลไกการเฝ าระวั งปญหายา เสพติด ใน
สถานศึกษา การสรางภูมิคุมกันและปองกันการติดยาเสพติดใหกับ
เยาวขนและบุคลากรทางการศึกษา โดยไดรวมกับโรงเรียนในอําเภอ
ดําเนินงานโครงการการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด ซึ่งมี
โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกซนสอนศาสนา (ตาดีกา และ
ปอเนาะ) ใหความรวมมือในกิจกรรมดังกลาวดวยอยางดียิ่ง 

๕. การสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน
เอกซนสอนศาสนา (ตาดีกา และปอเนาะ) ที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัย โดย
การลงพื้นท่ีอําเภอในการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนสอน
ศาสนา ทั้งในดานคุณภาพการศึกษาของนักเรียน คุณภาพของ



 ๒๙๖ 

บุคลากรทางการศึกษาและคุณภาพดานสาธารณสุขใน โรงเรียน 
เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพซีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนในการลงพื้นที่ของ
โรงเรียนสอนศาสนา เพื่อเปนการเขาถึงพื้นที่และเสริมสรางขวัญ
กําลังใจใหกับนักเรียนและบุคลากรทาง การศึกษา 

๖. ปฏิบัติงานดานจิตวิทยามวลซนและการขาวโดยการ
ประสานงานกับหนวยกองกําลัง ทหาร ตํารวจ ในดานการขาว และ
ความมั่นคง โดยประสานหนวยรับผิดขอบกรณีเกิดเหตุการณความ
ไมสงบในพื้นที่ ประกอบดวย หนวยเฉพาะกิจยะลา ซึ่งเปนแมขาย
ใหญในการกํากับดูแลกองกําลังฝายทหาร หนวยเฉพาะกิจ ทหาร
พรานที่ และหนวยพัฒนาเคลื่อนที่ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ไดทันที
เมื่อเกิดเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ ตลอดจนมีการบูรณาการ
รวมกันกับกองกําลังตํารวจ ทหาร และฝายพลเรือน ในการประซา
สัมพันธ การสรางจิตวิทยามวลซนและสงเสริม ความเขาใจระหวาง
ภาครัฐกับประซาขนใหเกิดความเขาใจและรวมกัน แกิไฃปญหา
เพื่อใหเกิดความสันติสุขในพื้นที่โดยใหประซาขนในพื้นที่เขามามี
สวนรวมในการแกิไฃปญหา และ เพื่อแกไขปญหาการจัดตั้งกอง
กําลังของฝายตรงขาม 

จากผลการปฏิบัติงานดานจิตวิทยามวลซนและการขาวใน
พื้นที่ ในการประสานงานกับ
หนวยกองกําลัง ทหาร ตํารวจ 
ในดานการขาว และความมั่นคง 
จากหนวยกองกําลังฝายทหาร 
โดยร วมกับขุดรั กษา ความ
ปลอดภัยหมูบาน ตําบล ขุด
คุมครองหมูบาน (ขคบ.) และช

บุคลากรทางการศึกษาและคุณภาพดานสาธารณสุขใน โรงเรียน 
เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพซีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนในการลงพื้นที่ของ
โรงเรียนสอนศาสนา เพื่อเปนการเขาถึงพื้นที่และเสริมสรางขวัญ

ปฏิบัติงานดานจิตวิทยามวลซนและการขาวโดยการ
ประสานงานกับหนวยกองกําลัง ทหาร ตํารวจ ในดานการขาว และ
ความมั่นคง โดยประสานหนวยรับผิดขอบกรณีเกิดเหตุการณความ
ไมสงบในพื้นที่ ประกอบดวย หนวยเฉพาะกิจยะลา ซึ่งเปนแมขาย

บดูแลกองกําลังฝายทหาร หนวยเฉพาะกิจ ทหาร
พรานที่ และหนวยพัฒนาเคลื่อนที่ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ไดทันที
เมื่อเกิดเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ ตลอดจนมีการบูรณาการ
รวมกันกับกองกําลังตํารวจ ทหาร และฝายพลเรือน ในการประซา

ม ความเขาใจระหวาง
ภาครัฐกับประซาขนใหเกิดความเขาใจและรวมกัน แกิไฃปญหา
เพื่อใหเกิดความสันติสุขในพื้นที่โดยใหประซาขนในพื้นที่เขามามี
สวนรวมในการแกิไฃปญหา และ เพื่อแกไขปญหาการจัดตั้งกอง

จากผลการปฏิบัติงานดานจิตวิทยามวลซนและการขาวใน



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๒๙๗ 

ชุดคุมครองตําบล (ซคต.) ในการรวมบูรณาการ รวมกันในการลดจุด
เสี่ยงในการกอเหตุ เพื่อเปนการปรับเปลี่ยนมาตรการในการปองกัน
เหตุการณความรุนแรง อันจะเกิดขึ้นกับประซาซนในพื้นที่ ปรากฏ
วามีสถิติเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่อําเภอลดลง 

๗. ปฏิบัติงานดานการสงเสริมการจัดบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความเขมแข็งครอบคลุมทั้งอําเภอ 
โดยรวมในการสนับสนุนและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะเพื่อให 
ประชาชนในพื้นที่เขาถึง ตลอดจนเพื่อใหสามารถยกระดับคุณภาพ
การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเพื่อตอบสบอง
ตอผูบริการ พรอมไดลงพื้นที่ติดตามและกําชับผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในการชวยเหลือและดูแลประชาชนดวยความ
จริงใจในการแกไขปญหา ทั้งนี้ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง
ฝายตรงขามมีเปาหมายที่จะเขาครอบงําไดมีความสัมพันธกับฝาย
ราชการที่ม่ันคง ปองกันการแทรกแซงของฝายตรงขาม  จากผลการ
ดําเนินการปรากฏวามีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่อําเภอให
ความรวมมืออยางดียิ่งในการรวมกับอําเภอเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอย ในพ้ืนที่ 

๘.  การดําเนินงานดานการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยใหกับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อําเภอ 
จากสถานการณผูกอความไมสงบในพื้นที ่    ยังคงมีการลอบทําราย 
ขาราชการครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางตอเนื่อง จึงถือ
เปนมาตรการสําคัญอยางยิ่งที่จังหวัดปตตานีไดเนนยํ้าใหอําเภอทุก
อําเภอ ไดรวมวางมาตรการในการวางแผนรักษาความปลอดภัย
ใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยกําหนดชุด
คุมครองครูรวมกับฝายตํารวจ ทหาร และฝายปกครอง ในการรักษา



 ๒๙๘ 

ความปลอดภัยดูแลในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ 
จากการประชุมหารืออําเภอไดกําหนดมาตรการ คือ การ

รักษาความปลอดภัยโรงเรียน การรักษาความปลอดภัยเสนทางการ
รักษาความปลอดภัยในการเดินทางของครู บุคลากรทางการศึกษา 
สงผลใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูปกครอง มีขวัญ
กําลังใจที่ดีข้ึนและสามารถจัดการเรียนการสอนใหมี ผลสัมฤทธิ้ทาง
การศึกษาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใตสูงขึ้น 

จากการดําเนินงานสงผลใหการลอบทํารายขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่อําเภอเมืองปตตานีลดลงจากเดิม 

๙. ปฏิบัติงานดานการสงเสริมการจัดบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่อําเภอ ใหมีความเขมแข็ง 
ครอบคลุมทั้งอําเภอ ในการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จัดสนับสนุน และพัฒนาการจัดการบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยกําหนดเปาประสงค
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พัฒนาศักยภาพระบบการบริการ
สาธารณะตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึง
และสงมอบบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีมาตรฐาน 

จากการใชยุทธศาสตร “ชาวตานี รักกัน” สงผลใหเกิด
ความปรองดองสมานฉันทในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
และประชาชนมีความสุขในการรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนา แกไข
ปญหาในทุกมิติ โดยมีเปาหมายสูงสุด คือ ความรัก ความสันติสุขคืน
สูอําเภอและพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

 
เอกสารอางอิง : รายงานการวิจัย โครงการพัฒนาตัวแบบการวิเคราะหนโยบายเพื่อแกไขปญหา 
                     ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต : ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี  
                     คณะรัฐศาสตร 
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การปฏิบัติงานดานความม่ันคงในบทบาทนายอําเภอสุไหงปาดี

จังหวัดนราธิวาส 
                                      โดย นายจํานัล เหมือนดํา
                                        รองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส

นับตั้งแตขาพเจาไดรับ
คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง ใ ห ม า ดํ า ร ง
ตําแหนงนายอําเภอสุโหงโก
ลก เมื่อวันที่  ๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ตองยอมรับวาพื้นที่
อําเภอสุไหงโก-ลก มีพื้นที่และ
แนว ทา งก า รปฏิ บั ติ ง า นที่

แตกตางจาก อําเภอสุ ไหงปาดี  ที่ขาพเจาเคยดํารงตําแหนง
นายอําเภอ ทั้งๆ ที่ทั้งสองอําเภอมีพื้นที่แนวเขตติดตอกัน โดย
อําเภอสุไหงโก-ลก หากมีสถานการณความรุนแรงเกิดขึ้น จะสร
ปญหาและความเชื่อมั่นตอเจาหนาที่ของรัฐในภาพรวมทั้งจังหวัด 
ทั้งนี้ปญหาความมั่นคงปลอดภัย และความไมมั่นใจในอํานาจรัฐ ถือ
เปนปญหาสําคัญ ซึ่งในการแกไขปญหาที่ผานมานั้น 
การบูรณาการหนวยกําลังในพื้นที่ ๓ ฝาย (ปกครอง ตํารวจ ทหาร
รวมกับภาคประชาชน (การปฏิบัติรวม ๔ ขา) ในการรักษาความ
สงบเรียบรอยใหแกประชาชนยานชุมชน สถานที่ราช
สถานที่สําคัญ เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับพี่นองประ
พื้นที่ และสรางความมั่นใจในอํานาจรัฐ        การเขาไปดูแล

๒๙๙ 

มม่ันคงในบทบาทนายอําเภอสุไหงปาดี

โดย นายจํานัล เหมือนดํา 
รองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส 

 
นับตั้งแตขาพเจาไดรับ

คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง ใ ห ม า ดํ า ร ง
ตําแหนงนายอําเภอสุโหงโก-

พฤษภาคม 
ตองยอมรับวาพื้นที่

ลก มีพื้นที่และ
แนว ทา งก า รปฏิ บั ติ ง า นที่

แตกตางจาก อําเภอสุ ไหงปาดี  ที่ขาพเจาเคยดํารงตําแหนง
นายอําเภอ ทั้งๆ ที่ทั้งสองอําเภอมีพื้นที่แนวเขตติดตอกัน โดย

ลก หากมีสถานการณความรุนแรงเกิดขึ้น จะสราง
ปญหาและความเชื่อมั่นตอเจาหนาที่ของรัฐในภาพรวมทั้งจังหวัด 
ทั้งนี้ปญหาความมั่นคงปลอดภัย และความไมมั่นใจในอํานาจรัฐ ถือ
เปนปญหาสําคัญ ซึ่งในการแกไขปญหาที่ผานมานั้น       ไดมี

ปกครอง ตํารวจ ทหาร) 
ในการรักษาความ

ชการ และ
สถานที่สําคัญ เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับพี่นองประชาชนใน

การเขาไปดูแล



 ๓๐๐ 

ประชาชนในพื้นที่หมูบานชุมชนลอแหลมที่ปรากฏความเคลื่อนไหว
ของกลุมผูกอเหตุรุนแรง จนสามารถจํากัดเสรีการเคลื่อนไหวของ
กลุมผูกอเหตุรุนแรง ทําใหแนวโนมสถานการณความรุนแรงลดลง 
แตการสรางความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ 
ไมใชแคการใชกําลังเจาหนาที่รักษาความไมสงบเทานั้น จําเปนที่
จะตองมีการสรางความเขาใจที่ดีตอกันระหวาง เจาหนาที่รัฐกับพี่
นองประชาชน 

      ข าพเจ า ไดน อมนํ า
พ ร ะ ร า ช ดํ า รั ส ข อ ง
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจาอยูหัว “เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา” เปนหลักสําคัญ
ในการดําเนินงานแก ไข
ปญหา ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐ
หรือผูปฏิบัติงานจะตองมี
ความ “เขาใจ”  พี่นอง

ประชาชนรวมทั้งความเปนอัตลักษณของพื้นที่ “เขาถึง” พี่นอง
ประชาชนทุกระดับ หมั่นลงไปเยี่ยมเยียนสอบถามปญหา และ
บรรเทาความเดือดรอนถึงหมูบาน ชุมชน ตลอดจน “พัฒนา” ใน
ความตองการท่ีแทจริง ภายใตศักยภาพและความสามารถของพี่นอง
ประชาชนโดยมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑. การสรางความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ สืบเนื่องจากปญหาการกอเหตุ
รุนแรงในพื้นที่  อําเภอสุไหงโก-ลก ขาดการทํางานดานสังคม 
จิตวิทยา และดานความมั่นคงอยางบูรณาการ จึงไดเนนการทํางาน
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แบบบูรณาการในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดานสังคม จิตวิทยา และ
การเมือง เพื่อสรางความชอบธรรมในการปฏิบัติของเจาหนาที่รัฐ 
และใหไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากทุกภาคสวน โดยไดสราง
ความเปนธรรมใหกับพี่นองประชาชนเพี่อใหพี่นองประชาชนเกิด 
ความศรัทธาเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ และเพี่อใหพี่นองประชาชนมีความ
มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และใหการสนับสนุน
ภาครัฐในการแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนที่ตอไป  

ทั้งนี้ กระผมนายจํานัล เหมือนดํา ในฐานะนายอําเภอสุไหง
โก-ลก ในขณะนั้นไดจัดตั้งหอง WAR ROOM ติดตามตรวจสอบ 
CCTV และประสานการปฏิบัติโดยมีเจาหนาที่ ๓ ฝาย ควบคุมการ
ปฏิบัติตลอด ๒๔ ชั่งโมง มีการแบงมอบพื้นที่การปฏิบัติ  

พื้นที่ ชั้น ใน ( เซฟตี้ โซน) อยู ในความรับผิดชอบของ
เจาหนาที่ตํารวจรวมกับฝายปกครอง โดยมีเครือขายภาคประชาชน 
เชน วิทยุเครื่องแดง กลุมเฝาระวังตรวจสอบบุคคลแปลกหนาและ
ยานพาหนะ ประสานความรวมมือกับผูประกอบการและประชาชน
ในการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมบริเวณหนาบาน สถานประกอบการ 
และภายในรานคาของตนเอง ประสานความรวมมือกับวินรถ
จักรยานยนตรับจางและเจาของทาขามจุดผอนปรน เพื่อตรวจตรา
ความผิดปกติพรอมทั้ง แจงขาวสารตอเจาหนาที่   ใหความรูกับ
กํ าลั งพลและภาคประชาชน  ใน เรื่ อ งของการสั ง เกตป าย
รถจักรยานยนต รถยนต จัดผูบังคับบัญชาทั้งฝายปกครองและ
เจาหนาที่ตํารวจ แบงพื้นที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ การใชมาตรการเปดเบาะรถจักรยานยนตอยางเขมงวด 
และใหปลัดอําเภอนําสมาชิก อส. ออกกําลังกายในยามเชารวมกับพี่
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นองประชาชน เพื่อสรางขวัญกําลังใจ และเปนการแสดงกําลังใน
การปองปรามการเคลื่อนไหวของฝายตรงขาม  

พื้นที่ชั้นกลางอยูในความรับผิดชอบของฝายปกครอง โดย
ไดลงพื้นที่พัฒนาสรางความสัมพันธกับชุมชนรอบเขตเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก เพื่อสรางเครือขายในการเฝาระวังปองกันเมือง รวมกัน 
๓ ฝาย ตรวจสอบ Support Site โดยเฉพาะบานเชา และหอพัก 
เพื่อปองกันใชเปนที่มั่วสุมและประกอบวัตถุระเบิด และจัดสมาชิก 
อส.ทองเที่ยว ทั้งชายและหญิง   ประจําดานตรวจศุลกากรสุไหงโก-
ลก เพื่อทําหนาที่อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว ตลอดจน
ตรวจสอบบุคคลที่ผานเขา-ออก และตรวจสอบบุคลที่มีหมาย 
พ.ร.ก./ป.วิอาญา และสิ่งของผิดกฎหมาย  

พื้นที่ชั้นนอก อยูในความรับผิดชอบของเจาหนาที่ทหาร 
โดยการเพิ่มความเขมของจุดตรวจบริเวณรอบนอก กอนเขาสูเขต
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อปดกั้นกลุมผูกอเหตุ
รุนแรง จากเสนทางอําเภอ ตากใบ/อําเภอสุไหงปาตี และอําเภอแวง 
และอีกหนึ่ งกิจกรรมที่ ไดดํ า เนินการในการชวยเหลือพี่นอง
ประชาชน และเปนการสรางความเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ คือ การขาย
ปลาในตลาดเชาอําเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งในพื้นที่อําเภอสุไหงโก-ลก 
และพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ไดมีขาวสารการขมขู พอคา
แมคา ที่ขายของในตลาดไมใหขายของในวันศุกร โดยหากไมเชื่อจะ
ทําราย เชน การตัดหู การลอบยิง การลอบวางระเบิด ทําใหพี่นอง 
ประชาชน และพอคา-แมคา มีความหวดกลัวไมกลามาขายของและ
ซื้อของ สรางความเดือดรอนในการใช ชีวิตประจําวัน กระผม



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๓๐๓ 

นายอําเภอสุไหงโก-ลก จึงได
หาแนวทางในการบรรเทา
ความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชน และพอคาแมคาใน
พื้นที่ โดยการรับซื้อปลาจาก
พ อ ค า แ ม ค า  ที่ มี ค ว า ม
หวาดกลัวไมกลามาขาย โดย

กระผมไดรวมกับปลัดอําเภอ สมาชิก อส. มาขายปลากันเอง และได
นําผลผลิตจากโครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่วาการ
อําเภอสุไหงโก-ลก มาจําหนายใหกับพี่นองประชาชนดวย ซึ่งพี่นอง
ประชาชนไดออกมาซื้อปลาเปนจํานวนมาก เปนการสรางความ
เชื่อมั่นตออํานาจรัฐ และสถานการณในพื้นที่ก็เขาสู ภาวะปกติ
อันรวดเร็ว 

๒. การปรับความคิดความเชื่อและสรางความเขาใจที่
ถูกตองในเรื่องประวัติศาสตร วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ มี
การจัดกิจกรรมที่นําไปสูการลดชองวางระหวางราชการกับ
ประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชน (พุทธกับมุสลิม) 
เพื่อใหชาวไทยมุสลิมเปนเกราะคุมกันใหชาวไทยพุทธ การสนับสนุน
ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน รวมถึงมุงทําความเขาใจและให
ความรูเกี่ยวกับหลักการคําสอนที่ถูกตองของหลักศาสนาอิสลามและ
วิถีชีวิตการอยูรวมกัน มิใหประชาชนตกเปนเครื่องมือของกลุมผูกอ
เหตุรุนแรง อาทิเชน การดําเนินงานโครงการสายใยรักสูเด็กกําพรา 
เทิดไทองคราชัน องคราชินี ซึ่งเปนแนวคิด จากที่ไดปฏิบัติในอําเภอ
สุไหงปาดี จึงไดนํามาดําเนินการตอเนื่องในอําเภอสุไหงโก-ลก โดย
จากการเกิดสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 



 ๓๐๔ 

โดยเฉพาะประชาชนผูบริสุทธุที่ตองมาเสียชีวิตในเหตุการณดังกลาว 
ซึ่งสงผลใหภรรยาและบุตรจะตองขาดผูนําครอบครัว และจํานวน
ของหญิงหมายและเด็กกําพราไดเพิ่มขึ้น 

ในการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ไปสูความยั่งยืนนั้น ทุกฝายมีความเห็นพองตองกันวาจะตองพัฒนา
คนเปนลําดับแรก ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น จะตองพัฒนา
ทุก ๆ ดานไปพรอม ๆ กัน ทั้งดานสุขภาพอนามัย การศึกษา 
ทัศนคติ คุณธรรม เปนตน และสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งอีกประการหนึ่ง 
คือการสรางขวัญและกําลั งใจใหแกครอบครัวของผูที่ ไดรับ
ผลกระทบ โดยเฉพาะเด็กกําพราซึ่งเปนเยาวชนของชาติที่ขาด
โอกาสหลายดาน โดยเฉพาะการที่ขาดบิดาผูซึ่งเปนกําลังสําคัญใน
การดูแลและเลี้ยงดูสมาขิกในครอบครัว อําเภอสุไหงโก-ลก โดย
นายอําเภอสุไหงโก-ลก ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนที่
ราชการจะตองเขาไปชวยเหลือกลุมเด็กกําพรา ประกอบกับในป 
พ.ศ.๒๕๕๕ เปนปแหงการเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 
ครบ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ครบ ๖๐ 
พรรษา อําเภอสุไหงโก-ลก จึงไดรวมกับองคการบริหารสวนตําบล 
ชมรมกํานัน ผูใหญบาน ชมรมอิหมามอําเภอสุไหงโก-ลก หนวยงาน
ราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
และประชาชนในพื้นที่อําเภอสุไหงโก-ลก จัดพิธีมอบเงินใหแกเด็ก
กําพรา      เพื่อใชในการจับจายซื้อเครื่องแตงกายสวมใสในวัน
ตรุษอิดิ้ลพิตรี และจัดเลี้ยงอาหารละศีลอดใหแกกลุมเด็กกําพรา 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
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ครบ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ครบ 
พรรษา เพื่อลดชองวางระหวางเจาหนาที่รัฐกับประชาชนในการ
สรางความสมานฉันทและความสงบสุขรมเย็นในพื้นที่ อีกทั้งยังเปน
เปนการแยงชิงมวลชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเปนกําลังสําคัญของชาติ 
โดยมอบเงินใหแกเด็กกําพราในพื้นที่อําเภอสุไหงโก-ลก จํานวน 
๓๑๒ คนๆ ละ ๔๐๐ บาท จัดเลี้ยงอาหารละศีลอดใหแกผูนํา 
ศาสนา กํานัน ผูใหญบาน กรรมการอิสลามประจํามัสยิด
กําพรา จํานวน ๔๐๐ คน โดยทุกภาคสวนในพื้นที่ อําเภอสุไหงโก
ลก รวมบริจาคเงินงบประมาณ จํานวน ๒๑๖,๐๐๐ บาท 
หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน) โดยไมไดใชงบประมาณของทางราชการ
แตอยางใด 

๓.  สรางความ
เขมแข็งชองชุมชนเมือง
หมูบ าน ใหมี
และชวยตนเองใ
รักษาความสงบเรียบรอย
ในชุมชน หมูบาน 
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของกองกําลัง
ประจําถิ่น โดยการจัดตั้ง

ชุดคุมครองตําบล (ชคต.) ทั้ง ๓ ตําบล ชุดคุมครองหมูบาน 
ทั้ง ๑๙ หมูบาน ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) และสมาชิก อส
ตรวจสอบบุคคลแปลกหนาและยานพาหนะตองสงสัยที่เขามาหลบ
ซอนอยูในพ้ืนที่ และตั้งดานตรวจในเสนทางรอง และเสนทางภายใน

๓๐๕ 

พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ครบ ๖๐ 
พรรษา เพื่อลดชองวางระหวางเจาหนาที่รัฐกับประชาชนในการ

นทและความสงบสุขรมเย็นในพื้นที่ อีกทั้งยังเปน
เปนการแยงชิงมวลชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเปนกําลังสําคัญของชาติ 

ลก จํานวน 
บาท จัดเลี้ยงอาหารละศีลอดใหแกผูนํา 

มัสยิด เด็ก
คน โดยทุกภาคสวนในพื้นที่ อําเภอสุไหงโก-

บาท (สองแสน
โดยไมไดใชงบประมาณของทางราชการ

สรางความ
เขมแข็งชองชุมชนเมือง 
หมูบ าน ใหมีส วนร วม
และชวยตนเองในการ
รักษาความสงบเรียบรอย

หมูบาน มีการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของกองกําลัง
ประจําถิ่น โดยการจัดตั้ง
ดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) 

หมูบาน ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
และสมาชิก อส. เพื่อ

ตรวจสอบบุคคลแปลกหนาและยานพาหนะตองสงสัยที่เขามาหลบ
ซอนอยูในพ้ืนที่ และตั้งดานตรวจในเสนทางรอง และเสนทางภายใน



 ๓๐๖ 

หมูบาน เพื่อจํากัดเสรีการเคลื่อนไหวของกลุมผูกอเหตุรุนแรง เพื่อ
รักษาความสงบเรียบรอยภายในพื้นที่ตําบล หมูบาน และเปนการ
สรางความเขมแข็งและเปนการเตรียมความพรอม หากมีการถอน
กําลังทหารในอนาคต 

๔. ดานสังคมและจิตวิทยาเชิงรุก เรงสรางจิตสํานึกให
ขาราชการ ผูนําศาสนา และประชาชนทุกคนทุกศาสนา ใหอยู
รวมกันอยางสันติสุขและกลมกลืน ไมมีการแบงแยกเชื้อ
จัดระเบียบสังคมใหกฎหมายมีความคักดิ์สิทธิเสมอภาค สรางสังคม
มีคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  และสังคมที่
สมานฉันทเอื้ออาทรตอกัน ใหรักษาคุณคาของประเพณีดั้ง
ทองถิ่นทุกๆ ประเพณี และทุกๆ ศาสนา ตามแนวพระราชดํารัสฯ 
เพื่อความอยูเย็นเปนสุขโดยทั่วถึงกัน ดังนี้ 
 ๑) ปลูกสรางจิตสํานึกใหขาราชการ พนักงานของรัฐ องคกร
เอกชน องคกรศาสนา ทุกศาสนา และประชาชน ใหระลึกเสมอวา
ตนเองเปนคนไทยเปนเจาของอําเภอสุไหงโก-ลก รวมคิด รวมทํา 

เปาหมาย คือ ความอยูดี มี
สุข และความพึงพอใจของ
พี่ น อ งป ร ะชาช นอย า ง
แทจริง เชน โครงการจัดตั้ง
ศู น ย เ รี ย น รู เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงที่วาการอําเภอสุ
ไหงโก-ลก การสรางความ
ตระหนักและสํานึกในพระ
ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ข อ ง
สถาบันพระมหากษัตริย 

หมูบาน เพื่อจํากัดเสรีการเคลื่อนไหวของกลุมผูกอเหตุรุนแรง เพื่อ
นพื้นที่ตําบล หมูบาน และเปนการ

สรางความเขมแข็งและเปนการเตรียมความพรอม หากมีการถอน

งสรางจิตสํานึกให
นทุกคนทุกศาสนา ใหอยู

ไมมีการแบงแยกเชื้อชั้นวรรณะ 
เสมอภาค สรางสังคม

ญญาและการเรียนรู  และสังคมที่
ดั้งเดิมของ

ทองถิ่นทุกๆ ประเพณี และทุกๆ ศาสนา ตามแนวพระราชดํารัสฯ 

ปลูกสรางจิตสํานึกใหขาราชการ พนักงานของรัฐ องคกร
น องคกรศาสนา ทุกศาสนา และประชาชน ใหระลึกเสมอวา

ลก รวมคิด รวมทํา 
าหมาย คือ ความอยูดี มี

สุข และความพึงพอใจของ
พี่ น อ งป ร ะชาช นอย า ง

โครงการจัดตั้ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

วาการอําเภอสุ
การสรางความ

ตระหนักและสํานึกในพระ
ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ข อ ง
สถาบันพระมหากษัตริย 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๓๐๗ 

ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติรวมกันในการเทิดทูนและธํารงรักษาไวซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย ดวยการเผยแพร พระราชกรณียกิจ เพื่อ
ประโยชนสุขของปวงชนชาวไทย เพื่อสรางความตระหนักและ
ปลูกฝงความคิดเกี่ยวกับคุณูปการที่สถาบันพระมหากษัตริยมีตอ
ชาติไทย แกประชาชน เยาวชน และชุมชน ทําใหเด็ก เยาวชน และ
ชุมชน เรียนรูพระราชกรณียกิจและนอมนํามาปฏิบัติตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท ซึ่ ง เปนการปฏิบัติบูชา จะทําให เกิดเครือขาย
ประชาชนเยาวชน และชุมชน เปนพลังรวมกันในการเทิดทูนและ
ธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย โดยที่กรมการปกครองได
ดําเนินการใหทุกอําเภอศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามพระราชดําริ
จากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในแตละ
ภูมิภาค ที่อยูใกลพื้นที่อําเภอ และนอมนํามาจัดตั้งศูนยเรียนรูและ
ขยายผลโครงการพระราชดําริในระดับอําเภอ ซึ่งอําเภอลุไหงโก-ลก   
โดยนายอําเภอสุไหงโก-ลก ในฐานะนายอําเภอชายแดน มีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและการนอมนํา
แนวทางพระราชดําริมาปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมชัดเจน ประกอบ
กับอําเภอสุไหงโก-ลก โดยเฉพาะที่วาการอําเภอสุไหงโก-ลก เปน
หนวยงานราชการชายแดนที่มีการติดตอประสานงานกับประเทศ
เพื่อนบานอยางตอเนื่อง และมีประชาชนจากอําเภอและจังหวัด
ใกลเคียงมาใชบริการของสวนราชการเปนจํานวนมาก อาทิเชน การ
ทําบัตรประจําตัวประชาชน การออกใบเบิกทางผานแดน (E-
BORDER PASS) เปนจํานวนมาก เพื่อเปนการขยายผลและ
ประชาสัมพันธโครงการพระราชดําริอําเภอสุไหงโก-ลก จึงไดจัดทํา
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงภายในบริเวณที่วาการอําเภอสุไหงโก-
ลก ขึ้นเพื่อ นอมนําแนวทางพระราชดําริมาปฏิบัติใหเกิดเปน



 ๓๐๘ 

รูปธรรม เพื่อสรางความตระหนักและปลูกฝงความคิดเกี่ยวกับ
คุณูปการที่สถาบันพระมหากษัตริยมีตอชาติไทย แกประชาชน 
เยาวชน และชุมชน ทําใหเด็ก เยาวชน และชุมชน เรียนรูพระราช
กรณียกิจและนอมนํามาดําเนินงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดย
จัดใหมีการศึกษาเรียนรูแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อาทิเชน การ
เตรียมดิน การปลูกพืชผักสวนครัว (การปลูกมะเขือในถุงดํา, ปลูก
พริกในถุงดํา) มอบใหพี่นองประชาชนที่มารวมโครงการฯ และมี
ความสนใจนําไปปลูกที่บานดวย การเลี้ยงปลาในบอซีเมนต การใช
ปุยชีวภาพ EM เปนตน และมีการจัดตั้งกลุมสหกรณเพื่อนํารายได
จากการจําหนายผลผลิตทางเกษตรที่เกิดขึ้นจากโครงการ  โดยให
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอําเภอสุไหงโก-ลก ที่ ๖ เปนกลุม
ดําเนินการซึ่งเปนการเพิ่มรายไดใหแกสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน การประชาสัมพันธเชิญชวน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เขา
รวมชมศูนยเรียนรูๆ โดยผลที่ไดรับ คือ การนอมนําแนวทาง
พระราชดํ าริ มาปฏิบั ติ ให เ กิ ด เปนรูปธรรม ร วมสนับสนุน
กระบวนการมีสวนรวมของขาราชการชายแดนในการตัดสินใจแกไข
ปญหาตาง ๆ ของพื้นตามแนวชายแดน ประชาชน เยาวชน และ
ชุมชน เกิดความตระหนักถึงคุณูปการที่สถาบันพระมหากษัตริยมีตอ
ชาติไทย 

๒) ใหขาราชการทุกสวน องคกรศาสนา อิหมาม องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูนําองคกร เอกชน และผูนําชุมชน มีการ
ประสานงานกันทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อความสมานฉันทที่ดี
ตอกัน 

๓) สรางภาพลักษณใหขาราชการเปนที่ยอมรับและเชื่อมั่น



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

จากประชาชน โดยออกเยี่ยมเยียนประชาชนในมัสยิดตางๆ ในพื้นที่
ทุกๆ มัสยิด เปนประจําอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความอบอุนใจและ
เขาถึงพ่ีนองประชาชน ตลอดทั้งชี้แจงขอราชการสรางความเ
ดีตอทางราชการและประเทศชาติโดยสวนรวม 

๔) ออกพบปะพี่นอง
ประชาชนตามตลาดในชุมชน 
รานกาแฟในหมูบาน เพื่อ
ส ร า ง ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ ห แ ก
ประชาชนในระดับรากหญา 
โ ด ย เ ฉพ า ะ กลุ ม เ สี่ ย ง ใ ห
สามารถระวังปองกันตนเอง
ได 

๕) มุงเนนการบริการ
เชิงรุกมากกวาเชิงรับ และนําบริการตาง ๆ ของรัฐ 
ประชาชนเขาสูพื้นทีชุ่มชน ตําบล หมูบาน ทําใหประชาชนไดรับการ
บริการของภาครัฐไดอยางทั่วถึง และสงผลใหประชาชนเกิดความสุข 
มีทัศนคติที่ดีตอภาครัฐ และเปนปจจัยในการสนับสนุนใหภาค
ประชาชน มีสวนรวมในการแกไขปญหาความรุนแรงในพื้นที่ดั่งเ
ในปจจุบัน 
บทสรุป 

การที่ ข าพเจา ไดมี โอกาสมารับราชการในตําแหน ง
นายอําเภอสุไหงโก-ลก ในระยะสั้นๆ แค ๘ เดือน ก็นับวาเป
โชคดีที่ไดมีโอกาสดูแลรับใขพี่นองประชาชนในพื้นที่ใหมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยความรวมมือของทุกภาคสวนไม
วาจะเปนฝายพลเรือน ตํารวจ ทหาร กํานัน ผู ใหญบาน ภาค

๓๐๙ 

นในมัสยิดตางๆ ในพื้นที่
ทุกๆ มัสยิด เปนประจําอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความอบอุนใจและ

ตลอดทั้งชี้แจงขอราชการสรางความเขาใจที่

บริการตาง ๆ ของรัฐ ที่พึงมีตอ
มชน ตําบล หมูบาน ทําใหประชาชนไดรับการ

นเกิดความสุข 
ในการสนับสนุนใหภาค

ญหาความรุนแรงในพื้นที่ดั่งเชน

การที่ ข าพเจา ไดมี โอกาสมารับราชการในตําแหน ง
เดือน ก็นับวาเปนความ

นในพื้นที่ใหมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยความรวมมือของทุกภาคสวนไม

น ผู ใหญบาน ภาค



 ๓๑๐ 

ประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ สามารถสรางความมั่นใจใน
อํานาจรัฐ สามารถจํากัดเสรีการเคลื่อนไหวของกลุมผูกอเหตุรุนแรง 
ทําใหการรักษาความสงบเรียบรอยใหแกพี่นองประชาชนยานชุมชน 
สถานที่ราชการ และสถานที่สําคัญๆ จนทําใหแนวโนมสถานการณ
ความรุนแรงในพืน้ที่ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

การดําเนินงานการแกไขปญหาแรงงานตางดาว
และการคามนุษย 

                                      โดย  นายประเสริฐ จิตมุง
                                                   ปลัดจังหวัดสรุาษฎรธานี

 
ค ว า ม เ ป น ม า
สภาพปญหาที่เกิดขึ้น
 ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี
อัตราการเจริญเติบโตทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ( Economic 
Growth)  สู ง ขึ้ น อ ย า ง
ตอเนื่อง จนทําใหเกิดการ
ข า ดแ คล น แร ง ง าน ใ น
ภาคอุ ตสาหกรรมและ

เกษตรกรรม และรัฐบาลไทยไดกําหนดอัตราคาแรงขั้นต่ําวันละ 
300 บาท เปนสิ่งจูงใจใหแรงงานตางดาวตองการที่จะเขามาทํางาน
ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เพราะมุงหวังที่จะไดรับคาแรงงงานที่สูง
กวาคาแรงงานในประเทศของ
ตนเอง ทําใหเปนปจจัยดึงดูดให
แรง งานเดิ นทาง เข ามาขาย
แรงงานในประเทศไทย  ซึ่ ง
ปจจุบันเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
วา แรงงานตางดาวเปนกําลัง
สําคัญในตลาดแรงงานระดับลาง

๓๑๑ 

การดําเนินงานการแกไขปญหาแรงงานตางดาว 

โดย  นายประเสริฐ จิตมุง 
ปลัดจังหวัดสรุาษฎรธานี 

ค ว า ม เ ป น ม า แ ล ะ 
สภาพปญหาที่เกิดขึ้น 

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี
ราการเจริญเติบโตทาง

Economic 
สู ง ขึ้ น อ ย า ง

ตอเนื่อง จนทําใหเกิดการ
ข า ดแ คล น แร ง ง าน ใ น
ภาคอุ ตสาหกรรมและ

คาแรงขั้นต่ําวันละ 
บาท เปนสิ่งจูงใจใหแรงงานตางดาวตองการที่จะเขามาทํางาน

เพราะมุงหวังที่จะไดรับคาแรงงงานที่สูง



 ๓๑๒ 

ของประเทศไทย โดยเฉพาะในงานบางประเภท เชน กรรมกร 
คนงานดานการประมงและกิจการตอเนื่อง พนักงานเสิรฟ คนรับใช
ในบาน 

จังหวัดสุราษฎรธานี 
เปนจั งหวัดหนึ่ งที่ มีความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ดานตางๆ โดยเฉพาะดาน
ภ า ค เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  แ ล ะ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

เนื่องจากมีสถานที่ทองเที่ยวสําคัญอันดับตนของประเทศ เพราะมี
ธรรมชาติอันสวยงามทั้งหมูเกาะนอยใหญตางๆ เชน เกาะสมุย เกาะ
พะงัน เกาะเตา เปนตน ทําใหนักทองเที่ยวทั้ งชาวไทยและ
ตางประเทศเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก และที่ผานมาราคาสินคา
การเกษตรในตลาดโลกมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะราคายางพารา และปาลมน้ํามัน ที่เปนพืชเศรษฐกิจหลัก
ของจังหวัด สงผลใหผลใหเกษตรกรในภาคการเกษตรกรรมมีรายได
มากขึ้น แมวาปจจุบันนี้อัตราการเจริญเติบโตทางการเศรษฐกิจมี
แนวโนมลดลง แตยังคงขาดแคลนแรงงานในการประกอบการดาน
ภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และภาคเกษตรกรรมเปนจํานวนมาก

นโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดกําหนดนโยบาย
และมาตรการ ในการจัดระเบียบและแกไขปญหาแรงงานตางดาว 
เพื่อเปนการปองกันการกระทําความผิดกฎหมาย ปญหายาเสพติด 
ปญหาอาชญากรรมการสรางงานที่ไมเปนธรรม การประทุษราย 
รวมทั้งเพื่อใหแรงงานไดรับการดูแลอยางเปนธรรม ตามหลักสิทธิ
มนุษยชนและหลักมนุษยธรรม โดยไมถูกลดระดับความนาเชื่อถือ 

งานบางประเภท เชน กรรมกร 
คนงานดานการประมงและกิจการตอเนื่อง พนักงานเสิรฟ คนรับใช

จังหวัดสุราษฎรธานี 
เปนจั งหวัดหนึ่ งที่ มีความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ดานตางๆ โดยเฉพาะดาน
ภ า ค เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  แ ล ะ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

นดับตนของประเทศ เพราะมี
ธรรมชาติอันสวยงามทั้งหมูเกาะนอยใหญตางๆ เชน เกาะสมุย เกาะ
พะงัน เกาะเตา เปนตน ทําใหนักทองเที่ยวทั้ งชาวไทยและ

มาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก และที่ผานมาราคาสินคา
การเกษตรในตลาดโลกมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะราคายางพารา และปาลมน้ํามัน ที่เปนพืชเศรษฐกิจหลัก

จังหวัด สงผลใหผลใหเกษตรกรในภาคการเกษตรกรรมมีรายได
ปจจุบันนี้อัตราการเจริญเติบโตทางการเศรษฐกิจมี

แนวโนมลดลง แตยังคงขาดแคลนแรงงานในการประกอบการดาน
และภาคเกษตรกรรมเปนจํานวนมาก 

นโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดกําหนดนโยบาย
และมาตรการ ในการจัดระเบียบและแกไขปญหาแรงงานตางดาว 
เพื่อเปนการปองกันการกระทําความผิดกฎหมาย ปญหายาเสพติด 
ปญหาอาชญากรรมการสรางงานที่ไมเปนธรรม การประทุษราย 

ไดรับการดูแลอยางเปนธรรม ตามหลักสิทธิ
มนุษยชนและหลักมนุษยธรรม โดยไมถูกลดระดับความนาเชื่อถือ 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๓๑๓ 

จึงกําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาว
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อรับจดทะเบียนแรงงานตาง
ดาวสัญชาติเมียนมาร ลาว และกัมพูชา ในทุกจังหวัด 
 
แนวทางปฏิบัติ/ การแกไขปญหา 

จังหวัดสุราษฎรธานี 
ไดจัดตั้งศูนยบริการจดทะเบียน
แรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service)เพื่อรับจด
ทะ เบี ยนแร ง ง านต า งด า ว
สัญชาติ เมียนมาร  ลาวและ
กัมพูชา ณ ศูนยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริคายวิภาวดี จังหวัดทหารบกสุราษฎรธานี  ตําบล
มะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีผูวา
ราชการจังหวัดสุราษฎรธานี เปนประธาน หัวหนาสวนราชการที่
เกี่ยวของเปนกรรมการและมีปลัดจังหวัดสุราษฎรธานี เปนกรรมการ
และเลขานุการ มีจาจังหวัดสุราษฎรธานี  เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ ในการกํากับดูแลติดตามการดําเนินงาน ตลอดทั้งให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะแกสวนราชการที่เกี่ยวของในการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติ  นอกจากนี้ ไดแตงตั้ งคณะดําเนินงาน
ศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop 
Service) โดยมีปลัดจังหวัดสุราษฎรธานี เปนหัวหนาคณะทํางาน  
เจาหนาที่จากสวนราชการที่เกี่ยวของและจาจังหวัดสุราษฎรธานี 
เปนคณะทํางานและเลขานุการ ในการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียน



 ๓๑๔ 

แรงงานตางดาว โดยดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ที่
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย
กําหนด 
จังหวัดสุราษฎรธานีไดขึ้น
ทะเบียนแรงงานตางดาว
สัญชาติ เมียนมาร  ลาว 
และกัมพูชา ที่ถูกตองตาม
กฎหมาย ตั้งแตป พ

2547 จนถึงป พ.ศ. 2556 จํานวน 47,606 คน โดยแยกเปน
แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมาร จํานวน 41,803 คน, สัญชาติลาว 
จํานวน 4,691 คนและสัญชาติกัมพูชาจํานวน 1,112 คน

สําหรับการจดทะเบียนแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมาร 
ลาวและกัมพูชา ในครั้งนี้จากการคาดการวา จะมีผูประกอบการ 
และแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมาร ลาวและกัมพูชา ที่มีความ
ประสงคจะจดทะเบียนแรงงานตางดาว ประมาณ 10,000 
ผูมาจดทะเบียนแรงงานตางดาวจริง จํานวน 40,241 คน โดยแยก
เปน แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมาร จํานวน 30,791 

แรงงานตางดาว โดยดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ที่

ง ม ห า ด ไ ท ย

จังหวัดสุราษฎรธานีไดขึ้น
ทะเบียนแรงงานตางดาว
สัญชาติ เมียนมาร  ลาว 
และกัมพูชา ที่ถูกตองตาม
กฎหมาย ตั้งแตป พ.ศ.  

คน โดยแยกเปน
สัญชาติลาว 

คน 
สําหรับการจดทะเบียนแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมาร 

ลาวและกัมพูชา ในครั้งนี้จากการคาดการวา จะมีผูประกอบการ 
และแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมาร ลาวและกัมพูชา ที่มีความ

000 คน แตมี
คน โดยแยก
791 คน, 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

สัญชาติลาว จํานวน 7,553 คนและสัญชาติกัมพูชา จํานวน 
1,897 คน 
 จากการดําเนินการในระยะแรกระหวางวันที่ 7 
2557 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 เมื่อดําเนินการไประยะหนึ่ง
พบวา มีผูประกอบการ และแรงงานตางดาวมาแสดงความประสงค
เปนจํานวนมากกวาจํานวนที่คาดการไวมาก (ประมาณ20
30,000 คน) ประกอบกับพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี มี

ห า ง ไ ก ล  ที่ มี ค ว า ม
ตองการแรงานดานภาค
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  ไ ด แ ก 
คนงานกรีดยางพาราและ
ตัดปาลมน้ํามัน หรือ
ที่เปนเกาะ เชน เกาะสมุย 
เกาะพะงัน เกาะเตา ซึ่งมี

ความตองการแรงงานดานภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไดแก งาน
บริการและโรงแรม ซึ่งในการมาจดทะเบียนมีภาระคาใชจาย
คอนขางสูง โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะที่จะตองนั่งเรือเฟอรรี่ และใช
เวลาในการเดินทางมาก เนื่องจากเมื่อมาจดทะเบียนแลวมีผูมาจด
ทะเบียนเปนจํานวนมากและไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ทําใหไมมีเรือเฟอรรี่เดินทางกลับและตองพักคางคืน ทํา
ให เสี ยค า ใช จ าย เปนจํ านวนมาก เปนภาระค า ใช จ ายของ
ผูประกอบการและแรงงานตางดาว และงานบริการและโรงแรมก็ไม
สามารถที่จะปดการใหบริการได เพราะทําใหเกิดความเสียหายกับ
ผูประกอบการ และตัวแรงงานเอง 
 

๓๑๕ 

คนและสัญชาติกัมพูชา จํานวน 

7 สิงหาคม 
นินการไประยะหนึ่ง

พบวา มีผูประกอบการ และแรงงานตางดาวมาแสดงความประสงค
20,000 –  

ประกอบกับพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี มีทองที่
ห า ง ไ ก ล  ที่ มี ค ว า ม
ตองการแรงานดานภาค
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  ไ ด แ ก 
คนงานกรีดยางพาราและ

ปาลมน้ํามัน หรือพื้นที่
ที่เปนเกาะ เชน เกาะสมุย 
เกาะพะงัน เกาะเตา ซึ่งมี

ทองเที่ยว ไดแก งาน
บริการและโรงแรม ซึ่งในการมาจดทะเบียนมีภาระคาใชจาย
คอนขางสูง โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะที่จะตองนั่งเรือเฟอรรี่ และใช

ารเดินทางมาก เนื่องจากเมื่อมาจดทะเบียนแลวมีผูมาจด
ทะเบียนเปนจํานวนมากและไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ทําใหไมมีเรือเฟอรรี่เดินทางกลับและตองพักคางคืน ทํา
ให เสี ยค า ใช จ าย เปนจํ านวนมาก เปนภาระค า ใช จ ายของ

ละโรงแรมก็ไม
สามารถที่จะปดการใหบริการได เพราะทําใหเกิดความเสียหายกับ



 ๓๑๖ 

3. สรุปวิธีการทํางานที่นําไปสูวิธีการที่เปนเลิศ (Best Practice
หลังจากที่คณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีนโยบายขยาย

ระยะเวลาในการจดทะเบียนแรงงานตางดาวเพิ่มเติม (เปนวันที่ 
สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557) จังหวัดสุราษฎรธานี
ไดเลงเห็นความสําคัญและความจําเปนในการที่ใหบริการและ
ดําเนินการจดทะเบียนแรงงานตางดาวใหครอบคลุมและเพียงพอตอ

ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ผูประกอบการตามนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ทําการปกครอง
จั งหวัดสุราษฎรธานี
ฐานะหนวยงานหลักของ
กระทรวงมหาดไทย

มอบใหดําเนินการในครั้งนี้ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยไดมี
ประกาศใหผูวาราชการจังหวัดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
จัดทําทะเบียนประวัติ ในสวนของสถานที่ปฏิบัติงานของศูนยบริการ
จดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ให
เหมาะสมกับจํานวนคนตางดาวที่มารายงานตัว เครื่องมือเครื่องใช 
บุคลากร และอ่ืนๆ ที่จําเปนตอการดําเนินการจดทะเบียนแรงงาน
ตางดาว โดยอาจยาย หรือเปลี่ยนสถานที่ตั้ง หรือลดขนาดของ
ศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวไดตามความเหมาะสม แต
จะตองคงลักษณะของการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จไวจากปญหา ความ
ตองการจดทะเบียนแรงงานตางดาวของผูประกอบการและแรงงาน
ตางดาวเปนจํานวนมาก และจากภาระและขอจํากัดในการเดินทาง
มาจดทะเบียน จึงไดประสานงาน และรวมประชุม ชี้แจงทําความ

Best Practice) 
หลังจากที่คณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีนโยบายขยาย

เปนวันที่ 7 
จังหวัดสุราษฎรธานี

ไดเลงเห็นความสําคัญและความจําเปนในการที่ใหบริการและ
อบคลุมและเพียงพอตอ

ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ผูประกอบการตามนโยบาย

คณะรักษาความสงบ
ที่ทําการปกครอง

จั งหวัดสุราษฎรธานี  ใน
ฐานะหนวยงานหลักของ
กระทรวงมหาดไทยที่ไดรับ

มอบใหดําเนินการในครั้งนี้ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยไดมี
ละวิธีการในการ

ของสถานที่ปฏิบัติงานของศูนยบริการ
จดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ให

รายงานตัว เครื่องมือเครื่องใช 
ที่จําเปนตอการดําเนินการจดทะเบียนแรงงาน

าว โดยอาจยาย หรือเปลี่ยนสถานที่ตั้ง หรือลดขนาดของ
ศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวไดตามความเหมาะสม แต

จากปญหา ความ
ตองการจดทะเบียนแรงงานตางดาวของผูประกอบการและแรงงาน

กัดในการเดินทาง
มาจดทะเบียน จึงไดประสานงาน และรวมประชุม ชี้แจงทําความ
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เขาใจกับสวนราชการที่เกี่ยวของ และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อหา
มาตรการและแนวทางในการแกไขปญหาของผูประกอบการ และได
รวมมือกับภาคเอกชน ไดแกสมาคมโรงแรมเกาะพะงัน และ
คณะกรรมการบริหารกองทุนชวยเหลือพัฒนาอาชีพแรงงานตางดาว 
เขตอําเภอเกาะพะงัน เพื่อดําเนินการเปดศูนยบริการจดทะเบียนแร
งงตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในพื้นที่อําเภอ
เกาะสมุย อําเภอเกาะพะงัน โดยภาคเอกชนจะชวยเหลือ สนับสนุน
ในสวนของภาระคาใชจายในสวนที่ทางราชการไมไดรับการจั
งบประมาณ เชน การขนยายวัสดุอุปกรณ รถเอ็กซเรยเคลื่อนที่ คา
ประกันภัยรถเอ็กซเรยเคลื่อนที่ คาที่พัก วัสดุอุปกรณในการจัด
สถานที่ เปนตน จังหวัดจึงไดเปดศูนยบริการจดทะเบียนแรงงตาง
ดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติมจํานวน 
ไดแก 

   1. ศูนยบริการจดทะเบียนแรงงตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service)ณ ศาลาประชาคมอําเภอเกาะพะงัน ระหวาง
วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2557 ใหบริการในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย 
อําเภอเกาะพะงัน 

   2. ศูนยบริการจดทะเบียนแรงงตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service
ณ ศาลาการเปรียญ 
วั ด เกาะ เจริญสั นติ
ธรรม หมูที่ 
เกาะเตา อําเภอเกาะ
พะงัน ระหวางวันที่ 
22  - 27  

๓๑๗ 

เขาใจกับสวนราชการที่เกี่ยวของ และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อหา
มาตรการและแนวทางในการแกไขปญหาของผูประกอบการ และได
รวมมือกับภาคเอกชน ไดแกสมาคมโรงแรมเกาะพะงัน และ

วยเหลือพัฒนาอาชีพแรงงานตางดาว 
เขตอําเภอเกาะพะงัน เพื่อดําเนินการเปดศูนยบริการจดทะเบียนแร

ในพื้นที่อําเภอ
เกาะสมุย อําเภอเกาะพะงัน โดยภาคเอกชนจะชวยเหลือ สนับสนุน
ในสวนของภาระคาใชจายในสวนที่ทางราชการไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณ เชน การขนยายวัสดุอุปกรณ รถเอ็กซเรยเคลื่อนที่ คา
ประกันภัยรถเอ็กซเรยเคลื่อนที่ คาที่พัก วัสดุอุปกรณในการจัด
สถานที่ เปนตน จังหวัดจึงไดเปดศูนยบริการจดทะเบียนแรงงตาง

เพิ่มเติมจํานวน 2 แหง 

ศูนยบริการจดทะเบียนแรงงตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ 
ณ ศาลาประชาคมอําเภอเกาะพะงัน ระหวาง

ใหบริการในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย 

ศูนยบริการจดทะเบียนแรงงตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ 
One Stop Service)
ณ ศาลาการเปรียญ 
วั ด เกาะ เจริญสั นติ
ธรรม หมูที่ 2 ตําบล
เกาะเตา อําเภอเกาะ
พะงัน ระหวางวันที่ 

27  ตุ ล า คม 



 ๓๑๘ 

2557 ใหบริการในพื้นที่อําเภอเกาะพะงัน และตําบลเกาะเตา 
อําเภอเกาะพะงัน 

ทําใหการจดทะเบียนแรงงานตางดาวเปนที่พอใจของ
ผูประกอบการ และแรงงานตางดาว เนื่องจากสามารถลดภาระ
คาใชจาย และจดทะเบียนไดอยางเพียงพอตอความตองการ และ
ปริมาณที่แรงงานตางดาวมีอยูจริงในพื้นที่ โดยไดรับความรวมมือ
จากสวนราชการ และภาคเอกชนเปนอยางดียิ่ง  ซึ่งการชวยเหลือ 
สนับสนุนจากผูประกอบการในครั้งนี้ มียอดเงินคงเหลือ และไดมอบ
เงนิในการสรางกิจการสาธารณกุศลมอบให 
วัดเกาะเจริญสันติธรรม จํานวน 2 ลานบาทเศษ เพื่อรวมสมทบทุน
กอสรางพระอุโบสถ  
 
ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ (Key Success Factors) 
 การจดทะเบียนแรงงานตางดาวในครั้งนี้ ผูประกอบการ
และแรงงานตางดาวตางทราบดีวา การที่คณะรักษาความสงบ
แหงชาติมีนโยบายและมาตรการใหมีการจดทะเบียนเปนนโยบายที่
สําคัญในการแกไขปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย เพื่อสราง
ภาพลักษณของประเทศไทยที่ถูกลดความนาเชื่อถือในการแกไขปญหา
และทุกคนก็มีความตองการที่จะดําเนินการจดทะเบียนใหถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมาย จะเห็นไดจากการดําเนินการที่เกิดขึ้นจากความเขาใจ 
เขาถึงของปญหาที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน และความตองการ 
โดยอาศัยกระบวนการ 

   1. การพูดคุย รับฟงปญหาจากพ้ืนที่ผานทางนายอําเภอ
เกาะสมุย เกาะพะงัน และมีประชุม ทําความเขาใจ และหาวิธีการและ
มาตรการในสรางความรวมมือกับผูประกอบการ ประชาชนและ
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แรงงานตางดาว เพื่อสะทอนปญหา ความตองการใหสวนราชการที่
เกี่ยวของรับทราบ และลงไปตรวจเยี่ยมพูดคุยและรับฟงปญหาของ
ปลัดจังหวัดสุราษฎรธานี ในการรวมกันคิด รวมกันทํา และสรางความ
รับผิดชอบของกระบวนการทํางาน 

   2. ปลัดจังหวัดสุราษฎรธานีในฐานะหัวหนาคณะทํางาน
การดําเนินการศูนยบริการจดทะเบียนแรงงตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service)ไดรับฟง และนําปญหาไปปรึกษา หารือกับ
ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี และเปนผูประสานงานในการ
ประชุม ทําความเขาใจกับสวนราชการที่เกี่ยวของ แมวาจะมีความ
กังวลกับการถูกรองเรียนในการใหบริการในศูนยเดิมที่จะตองขาดวัสดุ
อุปกรณการจดทะเบียนไม เพียงพอ และความคุมคากับการไป
ดําเนินการ 

3. ประชาชนและผูประกอบการในพ้ืนที่มีความตั้งใจในการ
ที่จะใหความรวมมือกับภาคราชการในการแกไขปญหาแรงงานตาง
ดาวและการคามนุษย เพื่อใหการควบคุม ดูแลแรงงานตางดาวให
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย โดยจะเห็นไดจากปญหา หรือ
เหตุการณที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ก็ไดรับความรวมมือจากประชาชน 
ผูประกอบการและแรงงานตางดาวเปนอยางดี ทําใหภาพลักษณ
จังหวัดสุราษฎรธานี และประเทศไทยมีความนาเชื่อถือในสายตา
ของนานาประเทศมากยิ่งขึ้น  
 การจดทะเบียนแรงงานตางดาวในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน 
และตําบลเกาะเตา ไดสรางภาพลักษณอันดีงามระหวางภาคราชการ 
ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ที่ผานมาประชาชนในพื้นที่ 
โดยเฉพาะพื้นที่ตําบลเกาะเตา ประสบปญหาในการจัดหาศาสน
สถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การที่มีเงินคงเหลือจากการ



 ๓๒๐ 

ระดมทุนชวยเหลือ สนับสนุน และใหความรวมมือในครั้งนี้ ไป
กอสรางพระอุโบสถ ทําใหพระภิกษุสงฆ สามเณรและพุทธศาสนิกชน 
มีความพึงพอใจและดีใจเปนอยางยิ่ง เนื่องจากวัดไมมีศาสนสถาน
ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในชวงที่มีการจัดงาน
อุปสมบท บรรพชาพระภิกษุ สามเณร ตองเดินทางไปอุปสมบท 
บรรพชาในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย และทุกคนไดรวมกันตั้งใจวา จะ
รวมมือรวมแรงในการกอสรางพระอุโบสถใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
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การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
                                       โดย  นายสกล  จันทรักษ
                                              ปลัดจังหวัดสตูล

 
ความเปนมาและ
ปญหาที่เกิดขึ้น 
 ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการ
ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดหรือ
ประชุม ศตส.จ .สต
11/2548 เมื่อวันที่ 

2548 ที่ประชุมพิจารณาประเด็นการที่จะตั้งศูนยบังคับบําบัดผูติด
ยาเสพติดภายในจังหวัดสตูล เนื่องจากไดมีการสงผูติดยาเสพติดไป
บําบัดรักษาที่จังหวัดอื่นก็ไดรับการปฏิเสธวาไมสามารถรับตัวเขา
บําบัดรักษาได ที่ประชุม ศตส.จ.สต. ไดมีมติใหใชสถานที่ของ
กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูลที่ 1 เปนศูนยบังคับบําบัดผู
ติดยาเสพติดของจังหวัดสตูล และรวมกับสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสตูล เสนอเรื่องไปยังกรมคุมประพฤติ ตอมากระทรวง
ยุติธรรมไดมีประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องกําหนดสถานที่เพื่อการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตาม พ.ร.บฟนฟูฯ พ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2549 ประกาศให
กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูลที่ 1 เปนสถานที่เพื่อการ
ฟนฟูฯ โดยวิธีไมจําเปนตองควบคุมตัวอยางเขมงวด ตาม พ
ฟนฟูฯ พ.ศ. 2545 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 มิ.

๓๒๑ 

สกล  จันทรักษ 
ปลัดจังหวัดสตูล 

และสภาพ

ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการ
ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดหรือ

สต.  ครั้ งที่ 
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 

ที่ประชุมพิจารณาประเด็นการที่จะตั้งศูนยบังคับบําบัดผูติด
ยาเสพติดภายในจังหวัดสตูล เนื่องจากไดมีการสงผูติดยาเสพติดไป

งหวัดอื่นก็ไดรับการปฏิเสธวาไมสามารถรับตัวเขา
ไดมีมติใหใชสถานที่ของ

เปนศูนยบังคับบําบัดผู
ติดยาเสพติดของจังหวัดสตูล และรวมกับสํานักงานคุมประพฤติ

ประพฤติ ตอมากระทรวง
ยุติธรรมไดมีประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องกําหนดสถานที่เพื่อการ

บฟนฟูฯ พ.ศ.2545 
ประกาศให

เปนสถานที่เพื่อการ
ดยวิธีไมจําเปนตองควบคุมตัวอยางเขมงวด ตาม พ.ร.บ.

.ย. 2549 



 ๓๒๒ 

โดยไดเปดรับตัวผูเขารับการฟนฟูฯ ตั้งแตวันที่ 19 มิ.ย.2549 เปน
ตนมา ซึ่งเปนหนึ่งในเจ็ดแหงทั่วประเทศ (จังหวัดสตูล,กาฬสินธุ,
หนองคาย,บุรีรัมย,พิษณุโลก,พะเยา, และสุราษฎรธานี) 

ขอมูลทั่วไปของผูเขารับการฟนฟูฯ สถานที่ผูเขารับการฟนฟูฯ 
(ขอมูล ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2558) 

ลําดับ 
ยอดรับ

ตัว 
หลบ
หน ี

ปรับ
แผน 

ครบ
กําหนด 

คง 
เหลือ 

หมายเหตุ 

ป 49 31 - - 31 -  

ป 50 84 2 - 82 -  

ป 51 118 5 3 110 -  

ป 52 140 4 3 133 -  
ป 53 148 1 3 144 -  
ป 54 159 7 1 151 -  
ป 55 210 17 8 185 -  
ป 56 179 12 2 165 -  
ป 57 211 83 1 127 -  

ป 58 50 - - 1 48 
สงตัวกลับ สนง.คุม

ประพฤติ จ.สตูล 1 คน 

รวม 1,250 431 21 1,128 48  

 
สภาพปญหา 
 การสรุปบทเรียนการดําเนินงานที่ผานมา (ป 2557)
เปาหมาย 220 คน ไดรับการสงตัวเขาฟนฟู 211 คน ครบ
กําหนดการฟนฟูฯ 127 คน หลบหนี 83 คน ปรับแผน 1 คน 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๓๒๓ 

ขอสังเกต ป 2557 มีการหลบหนีจํานวนมาก จากการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง มีปญหาหลักของสถานที่เพื่อการฟนฟูฯ 
สามารถสรุปได ดังนี ้
 1) จํานวนครูพี่เลี้ยงมีนอย และตองทํางานหลายหนาที่ไม
คอยไดรับการคัดเลือกไปอบรมพัฒนาทักษะความรู และแตละคนก็
มีความรับผิดชอบและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ไมเทากัน 
 2) จํานวนผูเขารับการฟนฟูฯ ไดรับการสงตัวมามีจํานวน
มากไมสอดคลองกับจํานวนครูพี่เลี้ยง เพราะศักยภาพของสถานที่
เพื่อการฟนฟูฯ นาจะรับไดเพียง 60 คน ตอรุน 
 3) อาคารสถานที่เพ่ือการฟนฟูฯ คือ อาคารกองรอย อส.จ.
สต.ที่ 1 ยังไมมีรั้วกําแพงถาวร เปนสถานที่เปด ไมไดมีการแบงแยก
อาคารบําบัดฟนฟูฯ ออกมาเปนสัดสวนตางหากจากตัวอาคาร
กองรอย อส.จ.สต.ที่ 1 ซึ่งมีสภาพเปนอาคารไมเกาไมคอยมั่นคง
แข็งแรง 
 4) ระบบบริหารจัดการจะมีการทยอยสงตัวผูเขาฟนฟูมา
เรื่อย ๆ โดยไมมีการแบงแยกเปนรุนและอายุก็มีความแตกตางกัน
มาก ทําใหเกิดชองวางระหวางความคิดและการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยง 
ซึ่งอาจทําใหผูเขารับการฟนฟูฯ เกิดความเบื่อหนาย กดดัน จึง
พยายามหาทางหลบหนีโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยรุน นอกจากนี้
ผูเขารับการบําบัดฟนฟูที่สงตัวมาบางคนมีพฤติกรรมเกี่ยวของกับยา
เสพติดและประวัติอาชญากรรมมาหลายครั้งแลว แตไมไดทําการคัด
กรองอยางละเอียดถี่ถวน ซึ่งบุคคลเหลานี้มักมีพฤติกรรมที่กาวราว 
ดื้อดึง และไมใหความรวมมือกับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของครูพี่
เลี้ยง และมักเปนแกนนําในการยุยงปลุกปนบุคคลอื่นอยูเสมอ 
 



 ๓๒๔ 

แนวทางปฏิบัติ  /  การ
แกไขปญหา 
 จังหวัดสตูลไดมี
คํ า สั่ ง จั ง ห วั ด ส ตู ล ที่ 
2176/2557 ลงวันที่ 
23 ธันวาคม 2557 เรื่อง 
ก า ร ม อ บ ห ม า ย ห น า ที่
รับผิดชอบของพนักงาน

เจาหนาที่ ในสถานที่ เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูลที่ 1 เพื่อใหการดําเนินงาน
ของสถานที่เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองรอยอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดสตูลที่ 1 เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิผล มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
เจาหนาที่ ในสถานที่ เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  
กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูลที่  1 ตามโครงสราง
ดังตอไปนี ้
ฝายอํานวยการ 

ปลัดจังหวัดสตูล เปนหัวหนาฝายอํานวยการและทําหนาที่
เปนผูควบคุมสถานที่เพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 ปองกันจังหวัดสตูล เปนรองหัวหนาฝายอํานวยการ 
เจาหนาที่ปกครอง 2 คน เปนคณะทํางาน  
ฝายปฏิบัติการ 
 ผบ.รอย อส.จ.สต.ที่ 1 เปนหัวหนา ชุดปฏิบัติการฯ 
 รอง ผบ.รอย อส.จ.สต.ที่ 1 เปนรองหัวหนาชุดปฏิบัติการฯ 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๓๒๕ 

 สมาชิก อส. จํานวน 10 คน ทําหนาที่เปนวิทยากรและครู
พี่เลี้ยง ควบคุมดูแลผูเขารับการบําบัดฟนฟูฯ 
1 การฝกวิชาชีพระยะสั้น 
 1.1 ชางไม เฟอรนิเจอร ชางกอสราง ชางปูกระเบื้อง ชาง
ทําอิฐบล็อก ทํากรอบรูปวิทยาศาสตร 
 1.2 สงเสริมอาชีพเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกผัก เพื่อบริโภคการเลี้ยงปลาดุก ปลา
นิล การเลี้ยงเปด การเลี้ยงไขไก เพื่อใชเปนอาหารเสริมและ
จําหนาย เปนตน 
 1.3 โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัดสตูล 
2 สิทธิประโยชนที่ไดรับจากการเขาฟนฟูฯ 
 2.1 ดานกฎหมาย เมื่อผูเขารับการฟนฟูเขารับการฟนฟู
ครบกําหนดตามระยะเวลาที่กําหนดผานเกณฑการประเมินการ
ฟนฟูฯ ของคณะอนุกรรมการศูนยฟนฟูฯ เปนที่พอใจจะไดรับการ
ปลอยตัวใหกลับสูสังคม โดยไมมีประวัติทางคดีติดตัว 
 2.2 ดานรางกาย ขณะที่อยูในศูนยฟนฟูฯ จะไดรับการ
ดูแลสุขภาพ มีการออกกําลังกายและการฝกระเบียบวินัยแบบทหาร 
 2.3 ดานจิตใจ ไดรับการอบรมดานวิชาการเกี่ยวกับยาเสพ
ติด ศาสนบําบัด ดนตรีบําบัด เทคนิคการคลายเครียด การจัดการ
กับอารมณตาง ๆ การเขาใจตนเองรวมทั้งการพัฒนาทักษะในการ
ปฏิเสธยาเสพติด 
 2.4 ดานการดํารงอยูในสังคม ไดรับการฝกอบรมดานอา
ชีวบําบัด เพื่อใหสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ



 ๓๒๖ 

เพิ่มเติม และแนวทางในการอยูในสังคม ครอบครัว และชุมชนอยาง
มคีวามสุข 
3 ดานสวัสดิการ  

การจัดหาอาภรณภัณฑ 
 1. ชุดวอรม   1  ชุด 
 2. กางเกงขาสั้น   3  ชุด 

3. เสื้อยึดสีขาว   2  ตัว 
4. เสื้อยึดสีเหลือ   1  ตัว 
5. ผาขาวมา   1  ผืน 

 6. รองเทาผาใบ   2  คู 
 7. ถุงเทา   2  คู 
 8. กางเกงในผูชาย  2  ตัว 
 การจัดหาเครื่องใชสวนตัว 
 1. แปรงสีฟน   1 ดาม 
 2. ยาสีฟน   1 หลอด 
 3. แชมพูสระผม   1 ขวด 

4. ผงซักฟอก   1 ถุง 
 5. สบู    1 กอน 
 6. ขันน้ําพลาสติก  1 ใบ 
4 มาตรการปองกัน แกไขปญหาดานสถานที่และการบริหาร
จัดการ 
 1) เสริมตะแกรงลวดที่เหล็กดัดหนาตางโรงนอนบริเวณจุด
ลอแหลมและมุมอับ 
 2) ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงดานหลังอาคารโรงนอนชั้นสอง 
ซึ่งเปนจุดเสี่ยงมุมอับและเคยมีการใชเปนชองทางหลบหนี 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๓๒๗ 

 3) กําชับ และเพิ่มจํานวนเจาหนาที่ / ครูพี่เลี้ยงในการอยู
เวรยามปฏิบัติหนาที่ โดยครูพี่เลี้ยงไดพยายามคอยพูดคุยตักเตือน
เรื่องความอดทนในการอยูบําบัดฟนฟู ฯ เพื่ออนาคตของผูเขารับ
การบําบัดเอง และใชความเปนกันเองในการอยูรวมกัน 
 4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคารโรงนอน
สําหรับใชเปนสถานที่บําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จังหวัด
สตูล ณ กองรอย อส.จ.สต.ที่ 1 เปนเงิน 3,462,000 บาท (เงิน
สามลานสี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถวน) จากกรมการปกครอง 

5 สิ่งของตองหามนําเขาเยี่ยม มีดังนี้ 
 5.1 ยาเสพติดใหโทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต ประสาท และ
สารระเหย 
 5.2 สุราหรือของมึนเมาทุกชนิด รวมถึง ชา กาแฟ 
 5.3 เครื่องมือหรืออุปกรณที่อาจนําไปใชในการเลนการ
พนัน 
 5.4 เครื่องมือหรืออุปกรณท่ีอาจนําไปใชในการหลบหนี 
 5.5 เครื่องมือหรือวัตถุอื่นใดซึ่งโดยสภาพที่ใชเปนอาวุธได 
ถาเปนผูมีสิทธิไดรับอนุญาตใหพกพาอาวุธโดยชอบดวยกฎหมาย ให
ฝากอาวุธไวกับครูเวรรักษาการณ 
 5.6 เครื่องมือหรืออุปกรณที่ ใช ในการสื่อสาร กลอง
บันทึกภาพนิ่งและกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหวทุกชนิด 
 5.7 วัตถุระเบิด หรือสิ่งซึ่งใชเปนสวนประกอบวัตถุระเบิด
หรือน้ํามันเชื้อเพลิง 
 5.8 สิ่งของที่อาจเปนอันตรายตอรางกาย เชน กาซพิษ ยา
พิษ สารพิษ อาหารและเครื่องดื่มที่เนาเสีย 



 ๓๒๘ 

 5.9 ยารักษาโรคทุกชนิด เวนแตไดรับอนุญาตจากแพทย 
 5.10 เอกสาร รูปภาพ สิ่ งพิมพ หรือสิ่ งของ ซึ่ งอาจ
กอใหเกิดความไมสงบหรือเสื่อมเสียตอศีลธรรมอันดีงาม 
 5.11 อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค เวนแตไดทํา
การตรวจสอบ และไดรับอนุญาตจากครูเวรรักษาการณ 
 5.12 เงินสดและทรัพยสินมีคา 
สรุปวิธีการทํางานที่นําไปสูความสําเร็จ 

การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองรอยอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดสตูล ที่ 1 ไดยึดวิสัยทัศน เปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน คือ “เปนสถานที่เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดไดรับการรับรองมาตรฐาน     ผู เขารับการบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพ ผูติดยาเสพติดไดรับการพัฒนา ทางดานรางกายและ
จิตใจ สามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพ และคุณธรรม”  
โดยไดกําหนดวิธีการทํางานของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
ดังนี้ 
 1 ผูเขารับการฟนฟูฯ จํานวน 48 คน ออกกําลังกาย –  ฝก
ระเบียบแถว เชา –  บาย เวลา 06.00 –  15.00 น. 
 2 กลุมประชุมเชา, กลุมปรับความเขาใจ เวลา 09.00 น. 
 3 กลุมจิตบําบัด/กลุม Self Help (การชวยเหลือตัวเองที่
จะเลิกยาเสพติด) วิทยากรจาก รพ.สตูล/สาธารณสุข จ.สตูล มา
ดําเนินการในวันอังคารของสัปดาห เวลา 10.00 –  12.00 น. 
 4 กิจกรรมครอบครัวบําบัด โดยเชิญวิทยากรจากสถาน
พินิจคุมครองเด็ก ฯ มาทํากิจกรรมรวมกับครอบครัว (ทุกวัน
พฤหัสบดี) เวลา 09.00 –  12.00 น. 
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๓๒๙ 

 5 กิจกรรมศาสนบําบัด  ( เชิญผู นํ าศาสนามาอบรม
จริยธรรม) 

6 กิจกรรมอาชีวบําบัด / ฝกอาชีพ วิทยากรจากศูนย 
พัฒนาฝมือแรงงาน จ.สตูล 
 7 กิจกรรมการบําเพ็ญสาธารณประโยชน 
 

ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ(Key Success Factors) 
 ไดประยุกตใชแนวทางบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทาง
สายใหม (FAST Model) ของสถาบันธัญรักษ กรมการแพทยเปน
แบบอยางกําหนดหลักสูตรและเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมฟนฟู
สมรรถภาพ ระยะเวลาคนละ 120 วัน ปฏิบัติตัวดีไดรับวันลด 10 
หรือ 5 วัน โดยมีกิจกรรมเดน ดังตอไปนี ้
 - ความมีวินัยของผูเขารับการฟนฟูฯ โดยการออกกําลังกาย 
ฝกระเบียบวินัย เชา –  บาย เวลา 06.00 และ 15.00 น.ทุกวัน 
 - จัดกลุมจิตบําบัด / กลุม Self Help การชวยเหลือตนเอง
ที่จะเลิกยาเสพติด 
 - ครอบครัวบําบัด ทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวทุกวัน
พฤหัสบดี เสริมสรางความอบอุนในครอบครัว ครอบครัวอุนใจ มี
ความรัก ใหอภัย เขาใจซึ่งกันและกันภายในครอบครัว 
 - ศาสนบําบัด ใหทุกคนปฏิบัติภารกิจตามหลักศาสนา ใหรู
ซึ่งในธรรมของแตละศาสนา โดยผูเขารับการฟนฟูที่นับถือศาสนา
อิสลาม มีโตะอิหมาม มาเปนผูอบรมจริยธรรม สําหรับผูนับถือ
ศาสนาพุทธ ไดนิมนตพระมาบรรยายธรรมใหความรูแกผูเขารับการ
ฟนฟูฯ 



 ๓๓๐ 

 เมื่อผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจบหลักสูตร 
กลับไปยังชุมชน หมูบาน ไดเปนแกนนําในการปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติด และเปนแหลงขาวใหกับทางราชการในการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กลับไปเปนประชาชนที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง 
ทั้งทางรางกายและจิตใจ และเปนคนดีของครอบครัวในชุมชน 
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การดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด 
ตามยุทธการน้ําดี ไลน้ําเสียในพ้ืนที่อําเภอลานสกา

                                                 โดย นายกิตติพันธ เพชรชู
                                                       นายอําเภอลานสกา
 

ความเปนมาและสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้น 

พื้นที่อําเภอลานสกามี
การปกครอง ประกอบไปดวย 
๕  ตําบล  ๔๔  หมูบาน มี
อาณาเขตติดตอกับอําเภอรอน
พิบูลย อําเภอทุงสง ชางกลาง 
พรหมคี รี  พระพรหม 

อําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกอบกับในพื้นที่อําเภอ
ลานสภาพภูมิประเทศเปนภูเขา ทั้งทางดานทิศตะวันตก ทิศใต และ
ทิศตะวันออก เปนภูมิประเทศที่มีผลในการหลบหนีซอนตัวของ
ผูกระทําความผิดของทางราชการผูมีหมายจับในคดีสําคัญ มือปน
รับจาง  เครือขายผูคายาเสพติดรายสําคัญ ตลอดจนเครือขายผูคา
ยาเสพติดในเรือนจํา ใชภูมิประเทศที่เปนภูเขาหลบซอนตัวในพื้นที่
ตําบลกําโลน ทาดี เขาแกวและลานสกา   และลําเลียงยาเสพติดโดย
ใชเสนทางคมนาคมถนนสายตางในหมูบานนํายาเสพติดไปจําหนาย
ใหกับกลุมเยาวชน ผูใชแรงงานในหมูบาน /ชุมชน  ประชาชนสวน
ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนผลไม   สงผลใหมีการแพร
ระบาดของยาเสพติดเขาไปในหมูบาน  ชุมชน ในทั้ง ๕ 

๓๓๑ 

 
ตามยุทธการน้ําดี ไลน้ําเสียในพ้ืนที่อําเภอลานสกา 

โดย นายกิตติพันธ เพชรช ู
นายอําเภอลานสกา 

ความเปนมาและสภาพ

พื้นที่อําเภอลานสกามี
การปกครอง ประกอบไปดวย 

หมูบาน มี
อาณาเขตติดตอกับอําเภอรอน
พิบูลย อําเภอทุงสง ชางกลาง 
พรหมคี รี  พระพรหม และ

อําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกอบกับในพื้นที่อําเภอ
ลานสภาพภูมิประเทศเปนภูเขา ทั้งทางดานทิศตะวันตก ทิศใต และ
ทิศตะวันออก เปนภูมิประเทศที่มีผลในการหลบหนีซอนตัวของ
ผูกระทําความผิดของทางราชการผูมีหมายจับในคดีสําคัญ มือปน

ติดรายสําคัญ ตลอดจนเครือขายผูคา
ใชภูมิประเทศที่เปนภูเขาหลบซอนตัวในพื้นที่

ตําบลกําโลน ทาดี เขาแกวและลานสกา   และลําเลียงยาเสพติดโดย
ใชเสนทางคมนาคมถนนสายตางในหมูบานนํายาเสพติดไปจําหนาย

ระชาชนสวน
ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนผลไม   สงผลใหมีการแพร

๕ ตําบล ๔๔ 



 ๓๓๒ 

หมูบาน ๗ ชุมชน ในอําเภอ
ลานสกา ทําใหเยาชนทั้งใน
และนอกสถานศึกษาติดยา
เสพติด ผู ใ ช แรงงาน และ
ประชาชนทั่วไปติดยาเสพติด  
ต ลอ ดจ น ใน พื้ น ที่ มี
ประกอบการที่อาจเปนแหลง

มั่วสุมของเยาวชนทําใหเกิดการแพรระบาดของยาเสพติดได เชน 
รานเกมสและอินเตอรเน็ต โตะสนุกเกอร ศาลาพักริมทาง บานราง 
สวนสาธารณะ ตลาดนัด ฯลฯ    จากสถานการณดังกลาวทําให 
ประชาชนในพื้นที่ไดรับความเดือดรอนในการดํารงชีวิต สงผล
กระทบตอสภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว ของ
อําเภอลานสกา 
 
แนวทางการปฏิบัติ/การแกปญหา 
 จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้น อําเภอลานสกาไดดําเนินการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ญ ห า ย า เ ส พ ติ ด ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล 
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองและจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยไดบูรณาการทุกภาคสวนดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดใน
พื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกคนตองมีสวน
รวมในการแกไขปญหาในครั้งนี้โดยไดดําเนินการขับเคลื่อนตาม
ยุทธการน้ําดี ไลน้ําเสียขึ้นเพื่อเปนพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 
เพื่อขจัดปญหายาเสพติดใหหมดสิ้นไป โดยดําเนินสรางควา
เขมแข็งใหกับ ๓ ภาคสวนเพื่อใหสามารถเอาชนะยาเสพติดอยาง
ยั่งยืน โดยอาศัยแนวความคิดที่วาน้ําดี ยอมไลน้ําเสีย ดังนี้

ชุมชน ในอําเภอ
ลานสกา ทําใหเยาชนทั้งใน
และนอกสถานศึกษาติดยา
เสพติด ผู ใ ช แรงงาน และ
ประชาชนทั่วไปติดยาเสพติด  
ต ลอ ดจ น ใน พื้ น ที่ มี ส ถ า น
ประกอบการที่อาจเปนแหลง

มั่วสุมของเยาวชนทําใหเกิดการแพรระบาดของยาเสพติดได เชน 
รานเกมสและอินเตอรเน็ต โตะสนุกเกอร ศาลาพักริมทาง บานราง 
สวนสาธารณะ ตลาดนัด ฯลฯ    จากสถานการณดังกลาวทําให 
ประชาชนในพื้นที่ไดรับความเดือดรอนในการดํารงชีวิต สงผล
ระทบตอสภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว ของ

จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้น อําเภอลานสกาไดดําเนินการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ญ ห า ย า เ ส พ ติ ด ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล 
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองและจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดใน
พื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกคนตองมีสวน
รวมในการแกไขปญหาในครั้งนี้โดยไดดําเนินการขับเคลื่อนตาม

เปนพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 
โดยดําเนินสรางความ

ภาคสวนเพื่อใหสามารถเอาชนะยาเสพติดอยาง
ยั่งยืน โดยอาศัยแนวความคิดที่วาน้ําดี ยอมไลน้ําเสีย ดังนี ้
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 ๒.๑ ครอบครัวน้ําด ี
ดําเนินการสรางครอบครัวมาตรฐานที่ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ได
การรับรองจากศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอ
ลานสกาเปนครอบครัวตัวอยางไมยุ ง เกี่ยวกับยาเสพติดเปน
ครอบครัวสีขาวโดยมอบประกาศนียบัตรและ ธงสีขาว  ปายรับรอง
ใหกับครอบครัวมาตราฐานไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดโดยการลงนาม
รับรองโดยนายอําเภอลานสกา และผูกํากับการสถานีตํารวจภูธร
ลานสกา รับรองใหกับครัวเรือนที่ผานเกณฑโดยการรับรองจาก
คณะกรรมการสมัชชาหมูบานและประชาคมหมูบาน เสนอผาน
อําเภอลานสกา เพื่อใหอําเภอลานสกาและสถานีตํารวจภูธรลาน
สกา ตรวจสอบรับประเมินผลอีกครั้ง หากครอบครัวที่ผานการ
ประเมินจากอําเภอลานสกาและสถานีตํารวจภูธรลานสกา อําเภอ
ลานสกาออกประกาศนียบัตรรับรองเปนครัวเรือนมาตรฐานไมยุง
เกี่ยวยาเสพติด(ครอบครัวสีขาว) และจะดําเนินการมอบให ณ วัน
ประชุมราษฎรในหมูบาน โดยรับมอบตอหนาพระบรมฉายาลักษณ
พระเจาอยูหัว  

๒.๒ เยาวชนน้ําดี 
 ดํ า เ นิ น ก า ร ฝ ก อ บ ร ม
เยาวชนแกนนําเปนเยาวชน
อ า ส า พ ลั ง แ ผ น ดิ น เ พื่ อ
เอาชนะยาเสพติดอําเภอ
ลานสกา เป น เ ครื อข า ย
เ ย าวชน ในพื้ นที่ ใ นกา ร
รวมกันรณรงค ปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดให

๓๓๓ 

ดําเนินการสรางครอบครัวมาตรฐานที่ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ได
การรับรองจากศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอ
ลานสกาเปนครอบครัวตัวอยางไมยุ ง เกี่ยวกับยาเสพติดเปน
ครอบครัวสีขาวโดยมอบประกาศนียบัตรและ ธงสีขาว  ปายรับรอง

กี่ยวกับยาเสพติดโดยการลงนาม
รับรองโดยนายอําเภอลานสกา และผูกํากับการสถานีตํารวจภูธร
ลานสกา รับรองใหกับครัวเรือนที่ผานเกณฑโดยการรับรองจาก
คณะกรรมการสมัชชาหมูบานและประชาคมหมูบาน เสนอผาน
อําเภอลานสกา เพื่อใหอําเภอลานสกาและสถานีตํารวจภูธรลาน

นผลอีกครั้ง หากครอบครัวที่ผานการ
ประเมินจากอําเภอลานสกาและสถานีตํารวจภูธรลานสกา อําเภอ
ลานสกาออกประกาศนียบัตรรับรองเปนครัวเรือนมาตรฐานไมยุง

และจะดําเนินการมอบให ณ วัน
ประชุมราษฎรในหมูบาน โดยรับมอบตอหนาพระบรมฉายาลักษณ

ดํ า เ นิ น ก า ร ฝ ก อ บ ร ม
เยาวชนแกนนําเปนเยาวชน
อ า ส า พ ลั ง แ ผ น ดิ น เ พื่ อ
เอาชนะยาเสพติดอําเภอ
ลานสกา เป น เ ครื อข า ย
เ ย าวชน ในพื้ นที่ ใ นกา ร
รวมกันรณรงค ปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดให



 ๓๓๔ 

หมดสิ้นไปโดยนําเยาวชนในหมูบานที่ เปนแกนนําในพื้นที่  มา
ดําเนินการใหความรูเปนแกนนําในการปองกันยาเสพติด ดําเนินการ
จัดตั้งสภาเยาวชนหมูบาน ตําบล และอําเภอลานสกา เปนแกนนํา
ของเยาวชนในพื้นที่เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับเยาวชน  

๒.๓ หมูบานน้ําดีหรือหมูบานเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด
อยางยั่งยืน 

ดําเนินการสรางหมูบานน้ําดี หมูบานนาอยูไดการรับรอง
จากอําเภอลานสกา โดยมีประเด็นในการรับรองดังนี ้

๒.๓.๑  หมูบานปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ 
ประชน เชน ปญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุ และยาเสพติดไมสราง
ความเดือดรอนใหกับประชาชน 

๒.๓.๒ หมูบานสะอาดสวยงาม มีความเปน 
ระเบียบเรียบรอยเสนทางคมนาคมในหมูบาน มีรั้วกินได ปลูกพืชผัก
สวนครัวฯลฯ 

๒.๓.๓ หมูบานเขียวขจี สิ่งแวดลอมดี    มีความ 
รมรื่น ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒.๓.๔ หมูบานผูคนนารัก ยิ้มแยม แจมใจ สุขภาพ 
ดีถวนหนา 

๒.๓.๕ หมูบานนอมนําแนวทางพระราชทานของ 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติในหมูบาน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงใหเห็นเปนรูปธรรมในหมูบาน 
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๓๓๕ 

ในการดําเนินการ
สรางหมูบานเขมแข็งเอาชนะ
ยาเสพติดอยางยั่งยืน อําเภอ
ลานสกาไดดําเนินการมอบ
ป ายประกาศรั บรอง เป น
หมูบานเขมแข็งเอาชนะยา
เสพติดอย างยั่ ง เฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ 
ธันวาคม ของทุกป โดยไดดําเนินการมอบปายใหกับหมูบานในพื้นที่
อําเภอลานสกาไปแลว จํานวน ๒ ครั้งในป พ.ศ.๒๕๕๖ และ พ.ศ.
๒๕๕๗  
 
สรุปวิธีการทํางานที่นําไปสูวิธีการที่เปนเลิศ(Best Practice) 
การแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ใหหมดสิ้นไปตองดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืนของรัฐบาลเปน
กรอบแนวความคิดหลักในการแกไขปญหา ซึ่งหลายๆรัฐบาลที่เขา
มาบริหารประเทศจะมีแนวความคิดทางยุทธศาสตรในการแกไข
ปญหายาเสพติดท่ีแตกตางกัน แตสามารถสรุปกรอบความคิดในการ
ทํางานในการแกไขปญหายาเสพติดได ๓ กระบวนงานคือ 
 ๑.กระบวนการปองกันยาเสพติด  

๒.กระบวนการปราบปรามยาเสพติด 
๓.กระบวนการบําบัดและฟนฟูยาเสพติด 
ทั้ง ๓ กระบวนการเปนการขับเคลื่อนที่ตองอาศัยการมีสวน

รวมของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการรวมมือ บูรณาการ
ในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ ในฐานะนายอําเภอลานสกา



 ๓๓๖ 

ตองบูรณาการทุกภาคสวนโดยมองที่สาเหตุปญหาของยาเสพติดใน
พื้นที่อําเภอลานสกา ซึ่ งสวนสําคัญในการแกไขปญหาทั้ง ๓ 
กระบวนการจะตองดําเนินการในการปองกันยาเสพติด ถือไดวาเปน
กระบวนการที่เปนหัวใจในการแกไขปญหา โดยมอง ๓ สวนใหญที่
สําคัญในการแกไขปญหาคือ ๑.ครอบครัว ๒.เยาวชน ๓.หมูบาน 

โดยอาศัยความคิดที่วา น้ําดี ยอมไลน้ําเสีย หมายความวา 
หากเราสามารถสราง ๓ สวนใหญๆขางตนใหเปนน้ําดีใหมาก น้ําดี
ทั้ง ๓ สวน คือ ครอบครัวน้ําดี เยาวชนน้ําดี และหมูบานน้ําดีหรือ
หมูบานเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน ซึ่งเปนสวนใหญของ
พื้นที่อําเภอลานสกา น้ําดีทั้ง ๓ สวน จะเปนพลังแผนดินในการ
เอาชนะยาเสพติดไดอยางยั่งยืนตอไป 

เมื่ อ ได ใหความสํ าคัญน้ํ าดีทั้ ง  ๓  ส วนแลว ในฐานะ
นายอําเภอลานสกา ดําเนินการระดมความคิดเห็นทุกภาคสวน โดย
อาศัยกระบวนการมีสวนรวมทุกภาคสวน ระดมสมองในการทําให
น้ําดีทั้ง ๓ อยางเปนพลังแผนดินที่เขมแข็งเอาชนะยาเสพติดอยาง
ยั่งยืน โดยการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร กําหนดเปาหมาย 
กําหนดกลยุทธ แผนงาน โครงการในการขับเคลื่อน  โดยถือวาวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของทุกป 
คือการประเมินผลการปฏิบัติงานในการแกไขปญหายาเสพติด  
 
๔.ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ(Key Success Factors) 

ปจจัยที่ทําใหการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดตาม
ยุทธการน้ําดี ไลน้ําเสีย ในพื้นที่อําเภอลานสกาหมดสิ้นไปนั้นตอง
อาศัยสิ่งสําคัญดังนี้ 
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๑.ปจจัยภายในการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดตาม
ยุทธการน้ําดี ไลน้ําเสีย ในพ้ืนที่อําเภอลานสกา ซึ่งไดแก 
   ๑. ๑.ผูนําที่มีความมุงมั่นในการแกไขปญหา ซึ่ง
เปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนใหการดําเนินการแกไขปญหายาเสพ
ติดตามยุทธการน้ําดี ไลน้ําเสีย ในพื้นที่อําเภอลานสกาหมดสิ้นไป 
ซึ่งผูนํา ตามประเด็นนี้ทั้งผูนําที่เปนทางการ และผูนําที่ไมเปน
ทางการ จะตองแสดงบทบาทนําในการแกไขปญหายาเสพติด เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนในพื้นที่ในการรวมการแกไข
ปญหายาเสพติดใหหมดสิ้นไป 

๑.๒ การมีสวนรวมของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ  
เอกชน และประชาชน ในพื้นที่อําเภอลานสกา ตองมีสวนรวมใน
การดําเนินการ 

๑.๓ การบริหารจัดการในพ้ืนที่ การดําเนินการ 
ดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดตามยุทธการน้ําดี ไลน้ําเสีย ใน
พื้นที่อําเภอลานสกาใหยาเสพติดหมดสิ้นไป ตองอาศัยการบริหาร
จัดการในการขับเคลื่อน โดยอาศัยหลักในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
กําหนดเปาหมาย กําหนดแผนงาน/โครงการ ในการขับเคลื่อน 
เนื่องจากการดําเนินการดังกลาวตองอาศัยทรัพยากรทางดานการ
บริหารในการขับเคลื่อน ทั้งทรัพยากรมนุษย เครื่องมือ และ
งบประมาณ ฯ  นอกจากนั้นตองสรางขวัญ แรงจูงใจ ใหบุคลากรทุก
ภาคสวนขับเคลื่อนในการแกไขปญหายาเสพติดใหหมดสิ้นไป 

๑.๔ ความเชื่อมั่นในตัวเจาหนาที่ของรัฐ นับเปน 
ปจจัยที่สําคัญที่มีสวนสรางความไววางใจใหกับประชาชนในพื้นที่ ใน
การใหขาวสารกับทางราชการในการขับเคลื่อนในการแกไขปยหายา



 ๓๓๘ 

เสพติด หากประชาชนไมไววางใจเจาหนาที่ของรัฐก็สงผลตอการ
แกไขปญหายาเสพติด 

๒.ปจจัยภายนอกการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดตาม
ยุทธการน้ําดี ไลน้ําเสีย ในพ้ืนที่อําเภอลานสกา 

๒.๑ สภาพเศรษฐกิจ ปจจัยสวนนี้มีความสําคัญใน 
การขับเคลื่อนในการแกไขปญหายาเสพติดใหหมดสิ้นไปในพื้นที่
อําเภอลานสกา ซึ่งประชาชนสวนใหญในพื้นที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทําสวนยางพารา สวนผลไม ทํานานฯ หากราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําก็สงผลทําใหประชาชนในพื้นที่มีรายได
ไมเพียงพอ สงผลตอการดูแลบุคคลในครอบครัว ตลอดจนคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลในครอบครัว ทั้งทางดานการศึกษา สาธารณสุข ลด
นอยลงสงผลตอการแกไขปญหายาเสพติด 

๒.๒ นโยบายภาครัฐการมีกรอบความคิดในการ 
แกไขปญหายาเสพติดใหหมดสิ้นไป นโยบายภาครัฐเปนยุทธศาสตร
ที่สําคัญในการกําหนดทิศทางในการแกไขปญหายาเสพติดของ
ประเทศชาติ ดังนั้นการมีนโยบายภาครัฐในการแกไขปญหายาเสพ
ติดทีจ่ริงจัง ตอเนื่อง มีผลตอการแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที ่

๒.๓ เทคโนโลยีสมัยใหมความเจริญกาวหนาทาง 
เทคโนโลยีมีสวนสําคัญที่สงผลกระทบทั้งครอบครัว เยาวชน และ
หมูบาน ซึ่งการนํามาซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหมมีทั้งขอดี และขอเสีย 
หากเยาวชนในพื้นที่นําไปใชในการที่ไมดีสงผลตอการแกไขปญหายา
เสพติดในพื้นที่ ซึ่งเทคโนยีคอมพิวเตอรที่สามารถสงผลตอสังคมใน
ปจจุบันคือสื่อสังคมออนไลน ทั้งเฟคบุค ไลน ฯ สื่อสังคมออนไลน
เหลานี้เปนชองทางในการติดตอสื่อสารที่อาจสรางปญหาใหสังคมใน
ปจจุบัน 
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 จากการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดตามยุทธการน้ําดี 
ไลน้ําเสีย ในพื้นที่อําเภอลานสกาโดยอาศัยแนวความคิดน้ําดี ไลน้ํา
เสีย ทั้งสามสวนใหญ ครอบครัวน้ําดี  เยาวชนน้ําดี และหมูบานน้ําดี
หรือหมูบานเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน พรอมกับนอมนํา
สถาบันหลักของชาติคือสถาบันของพระมหากษัตริย ที่ประชาชนทุก
คนใหการเคารพนับถือเปนศูนยกลางหลักของคนในชาติ ทั้งน้ําดีทั้ง
สามสวนและสถาบันหลักของชาติ ยอมทําใหน้ําเสียในพื้นที่คือ
ปญหายาเสพติดหมดสิ้นไป นํามาซึ่งความอยูดี กินดีของคนใน
อําเภอลานสกาตลอดไป 
 
หมายเหตุ : มาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ พ.ศ.
๒๕๓๔ ไดบัญญัติไววานายอําเภอมีอํานาจหนาที่ดังนี ้

๑.บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ ถากฎหมายใดมิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่
ของผูใดโดยเฉพาะใหเปนหนาที่ของนายอําเภอที่จะตองรักษาการใหเปนไป
ตามกฎหมายนั้นดวย 

๒.บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 
มอบหมาย หรือ ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล 

๓.บริหาราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูวาราชการจังหวัด
และผูมีหนาที่ตรวจการอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี  กระทรวง ทบวง 
กรม และผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการ
สั่งการของนายกรัฐมนตรี 

๔.ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตาม
กฏหมาย 

 



 ๓๔๐ 

การแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
“กรณีศึกษาการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม

ในการแกไขปญหาความมัน่คงของอําเภอสายบุรี 
จังหวัดปตตาน”ี 

                                             โดย นายสมนึก   พรหมเขียว
                                                   นายอําเภอสายบุรี

 
ความเปนมาและส
ปญหาที่เกิดขึ้น 

 ๑ .๑  ส ถ า น ก า ร ณ
ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต นับตั้งแตป 
พ.ศ.๒๕๔๗ –  ปจจุบัน ผูกอ
เหตุรุนแรงยังดํารงความมุ ง
หมายการกอเหตุรุนแรงอยาง

ตอเนื่อง ในรูปแบบที่หลากหลายแมวาในเวลาตอมาเจาหนาที่รัฐได
มีการสืบสวนหาขาวสนธิกําลังเขาปฏิบัติการจนสามารถติดตาม
จับกุมตัวระดับแกนนํา และมีผูกอเหตุรุนแรง สวนหนึ่งเสียชีวิตจาก
การปะทะกับเจาหนาที่ รวมทั้งมีการขยายผลไปสูการ ตรวจยึด
อาวุธยุทโธปกรณไดจํานวนมาก สามารถทําลายเครือขายกลุมผูกอ
เหตุรุนแรงลงไดในบางสวน การปฏิบัติการโดยตรง  ตอผูกอเหตุ
รุนแรงดังกลาว เปนเหตุใหกลุมผูกอเหตุรุนแรงปฏิบัติการตอบโตตอ
เปาหมายที่ออนแอ เปาหมายที่มีการระวังปองกันตนเองต่ํา รวมทั้ง
เปาหมายที่มีระเบียบปฏิบัติประจํา โดยเนนการกอเหตุแลวสงผล

ดชายแดนภาคใต 
มีสวนรวม 

ในการแกไขปญหาความมัน่คงของอําเภอสายบุรี  

โดย นายสมนึก   พรหมเขียว 
นายอําเภอสายบุรี 

และสภาพ

ส ถ า น ก า ร ณ
ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด

นับตั้งแตป 
ปจจุบัน ผูกอ

เหตุรุนแรงยังดํารงความมุ ง
หมายการกอเหตุรุนแรงอยาง

ในรูปแบบที่หลากหลายแมวาในเวลาตอมาเจาหนาที่รัฐได
มีการสืบสวนหาขาวสนธิกําลังเขาปฏิบัติการจนสามารถติดตาม
จับกุมตัวระดับแกนนํา และมีผูกอเหตุรุนแรง สวนหนึ่งเสียชีวิตจาก
การปะทะกับเจาหนาที่ รวมทั้งมีการขยายผลไปสูการ ตรวจยึด

ารถทําลายเครือขายกลุมผูกอ
เหตุรุนแรงลงไดในบางสวน การปฏิบัติการโดยตรง  ตอผูกอเหตุ
รุนแรงดังกลาว เปนเหตุใหกลุมผูกอเหตุรุนแรงปฏิบัติการตอบโตตอ
เปาหมายที่ออนแอ เปาหมายที่มีการระวังปองกันตนเองต่ํา รวมทั้ง

ารกอเหตุแลวสงผล



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๓๔๑ 

กระทบตอความรูสึกของประชาชนในวงกวาง เกิดเปนกระแสสังคม 
ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นวากลุมผูกอเหตุรุนแรง ยังคงมีศักยภาพในการ
กอเหตุรุนแรง และเพื่อควบคุมมวลชนไมใหความรวมมือกับ
เจาหนาที่รัฐ 

 1.2  อํ า เภอ
สายบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 
๑๗๘.๔ ตร.กม. หรือ 
๑๑๑,๕๑๕ ไร  แบ ง
การปกรองเปน ๑๒ 
ตํ าบล  ๖๔ หมู บ า น 
๒๐  ชุ ม ช น  อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น 

แบงเปน เทศบาลเมือง ๑ แหง เทศบาลตําบล ๑ แหง     และ 
อบต. ๘ แหง มีประชากร จํานวน ๖๗,๖๘๗ คน แยกเปนเพศชาย 
๓๓,๑๘๓ คน เพศหญิง ๓๔,๕๐๔ คน ครัวเรือน จํานวน ๑๖,๑๖๗ 
ครัวเรือน มีการนับถือศาสนาแยกศาสนาอิสลามสวนใหญ คิดเปน
รอยละ ๙๒      และเปนศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ ๘ 
 ๑.๓ สภาพปญหาเดิม กอนเดือนเมษายน ๒๕๕๗ (๑) การ
ขาดการบูรณาการกําลังของเจาหนาที่ ๓ ฝาย (๒) การขาดกําลัง
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต และ (๓) เหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 

 

แนวทางการปฏิบัติ / การแกไขปญหา 



 ๓๔๒ 

 ๑ การแกไขปญหาการขาดการบูรณาการกําลังของ
เจาหนาที่ ๓ ฝาย 
 - นายอําเภอสายบุรี ไดเชิญ ผกก.สภ.สายบุรี และ ผบ.
ฉก.ทพ.๔๔ ประชุมโตะขาว (Brain Storming) เปนประจําทุก
สัปดาห เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล วิเคราะห ประเมิน กระจายขาวสาร 
และการปฏิบัติตอบโตทางยุทธวิธี หากพบความเคลื่อนไหวของกลุม
ผูกอเหตุรุนแรงที่เขามาเตรียมกอเหตุในพื้นที่ อ.สายบุรี โดยจัด
ประชุมที่หองทํางานนายอําเภอ 
 - การสรางใหเกิดความมีเอกภาพในการบังคับบัญชา 
(Unity of command) เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ จชต. 
มักประสบปญหาเอกภาพในการบังคับบัญชา เพราะตางหนวยตาง
คิด ตางหนวยตางทํา ทําใหการแกไขปญหา จชต. มักประสบปญหา
ในระดับปฏิบัติการ ดังนั้น นายอํา เภอสายบุรี ในฐานะของ
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการอําเภอสายบุรี (ผอ.ศปก.อ.สายบุรี) จึง
ตองใชการประชุมโตะขาวเปนเวทีเพื่อใหเกิดเอกภาพในการบังคับ
บัญชา และกําหนดทิศทาง การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน
พื้นที่รวมกัน เนื่องจาก   แตละหนวยงานมีจุดเดน จุดดอยที่
แตกตางกัน ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองนําจุดเดนของแตละหนวย
มาใช        ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการแกไขปญหาความไมสงบใน
พื้นท่ี 
 - นายอําเภอสายบุรี มอบหมายใหปลัดอําเภอหัวหนาฝาย
ความมั่นคง ปลัดปองกัน เจาหนาที่ โครงฯ  สมาชิก อส. รวม
ปฏิบัติงานกับตํารวจ ทหารพราน ในเรื่องของการปดลอม/ติดตาม 
บุคคลที่เกี่ยวของกับการ     กอเหตุรุนแรง กลุมยาเสพติด เพื่อให
เจาหนาที่ฝายปกครองสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๓๔๓ 

ทํางาน อุปนิสัย  ใจคอ และความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติ (Learning by doing) อันสงผลใหเกิดความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันของเจาหนาที่ ๓ ฝาย 

๒ การแกไขปญหาการขาดกําลังภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

- นายอําเภอสายบุรี รวมปรึกษาหารือกับ ผกก.สภ.สายบุรี ผบ.
ฉก.ทพ. ๔๔  เพื่อนํากําลังภาคประชาชนออกมาใชรวมกับ ๓ ฝาย 

- มอบหมายใหปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําตําบลทุก
ตําบล รวมกับ กํานัน ผูใหญบานในพื้นที่และ ผบ.รอย.ทพ. ในพื้นที่ 
จัดทําแผนรักษาความปลอดภัยหมูบาน/ชุมชน อําเภอสายบุรี 
ประจําป (ระดับครอบครัว)เพื่อบูรณาการกําลังภาคประชาชน
ออกมาใชในการรักษาความปลอดภัยในหมูบาน/ชุมชน 

- นายอําเภอสายบุรี ไดสั่งการใหกํานัน ผูใหญบานจัดชุด 
ชรบ. รวมปฏิบัติหนาที่ในการ รปภ. เสนทาง (AFP : Area 
Functional Participation) จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด รวมกับกองรอย 
ทพ. ในพื้นที่ โดยกําหนดใหกองรอย ทพ. เปนผูกําหนดแผนปฏิบัติ
หนาที่ของ ชรบ. ในแตละวัน สําหรับการรายงาน ชรบ. แตละ
หมูบาน โดยจะรายงานเขาระบบปฏิบัติการไลน “ศปก.อ.สายบุรี” 
เปนประจําทุกวันและลูกจาง ศปก.อ.สายบุรี เปนผูรวบรวมยอดการ
ปฏิบัติหนาที่รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบเปนประจําทุกวัน 

- กรณีหมูบ านใดเกิดเหตุการณความไมสงบ กํานัน 
ผูใหญบานตองเขามารายงานเหตุการณที่เกิดขึ้น พรอมกับรายงาน
บุคคลที่คาดวานาจะเปนผูกอเหตุ ใหนายอําเภอสายบุรีทราบในวัน
ถัดไป กรณีหมูบานใดไมมารายงานหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ จะ



 ๓๔๔ 

มีการภาคทัณฑ กํานัน ผูใหญบาน หรือสั่งพักการปฏิบัติหนาที่ของ
กํานันผูใหญบาน ซึ่งเปนไปตามหลักการการใหรางวัลและการ
ลงโทษ (Reward and punishment) 

๓ การลดการกอเหตุความไมสงบในพื้นที่อําเภอสายบุรี 
๓.๑ ระบบการปองกัน 

๑) การแบงมอบหมายภารกิจระหวาง เจาหนาที่  
๓ ฝายใหมีความชัดเจน อาทิ การแบงมอบภารกิจดูแลบุคคลกลุม
เสี่ยง เปาหมายออนแอ  การจัดกําลังตามแผนพิทักษสายบุรี โดย
วางกําลัง ๓ ฝาย         ในเทศบาลเมืองตะลุบัน และการ รปภ. ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

๒) การฝกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน 
และกําหนดมาตรการเขมขนให ชรบ. ปฏิบัติหนาที่อยางตอเนื่อง
และยั่งยืน 

๓) การจัดทําแผนเผชิญเหตุและการซักซอมแผน 
เผชิญเหตุทั้งในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันและในเหตุหมูบาน เพื่อให
เกิดความเขาใจแกระดับปฏิบัติการในพื้นที่ เมื่อเกิดเหตุจะไดรูหนาที่
วาจะตองมีภารกิจอะไรขณะเกิดเหตุและแกไขปญหาอยางไร 

๔) การปฏิบัติการตอขาวสารและการกระจาย 
ขาวสารเปนสิ่งสําคัญที่สุด เพื่อใหหนวยกําลังในพื้นที่และกําลังภาค
ประชาชนไดใชขาวสาร ในการปองกันและระงับไมใหเกิดเหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที่ โดยใชการกระจายขาวสารหลักที่มียู แนวทาง
คือ (๑) แจงเตือนทางวิทยุ (๒) แจงเตือนผานระบบปฏิบัติการไลน 
“ศปก.อ.สายบุรี” และ “กน./ผญบ.สายบุรี” (๓) แจงเตือนทาง



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๓๔๕ 

โทรศัพทแกแหลงขาวในพื้นท่ี เพื่อเปนการตรวจสอบขาวสารอีกครั้ง
หนึ่ง (Re-Check) 

๕) การเชิญกลุมแกนนํา ผกร. ที่เคลื่อนไหวใน 
พื้นที่ เขามาพบปะพูดคุยและปรับทัศนคติกับผูบังคับบัญชา ๓ ฝาย 
เพื่อใหยุติหรือระงับการเตรียมการกอเหตุของ ผกร. ในพ้ืนที่ 

๖) การพบปะเยี่ยมเยียนครอบครัวของผูม ี
หมายจับ ป.วิอาญา และหมาย พรก. ในพ้ืนที ่

๗) การพัฒนาสัมพันธระหวางผูนําศาสนา  
ผูบริหารสถานศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

๓.๒ ระบบการปราบปราม 
๑) การติดตามจับกุมผูกอเหตุรุนแรง โดยใช 

มาตรการดานการขาว การซักถามและการใชเครื่องมือพิเศษติดตาม
จับกุมผูกอเหตุรุนแรง เนื่องจากในพื้นที่ จชต. ยังมีกลุมผูกอเหตุ
รุนแรง การใชมาตรการติดตามจับกุม จึงเปนมาตรการในการ
ปองกันไมใหเกิดเหตุ เพราะการดําเนินการเชิงรุกเปนการปองกันที่
ดีที่สุด 

๒) การจับกุมกลุมผูคายาเสพติด เปนการตัดวงจร 
เศรษฐกิจของกลุม ผกร. ไดแนวทางหนึ่ง และไดใจประชาชน 

๔ สถิติการกอเหต ุ
สถิติเปรียบเทียบ ๓ ป ยอนหลัง 

     ป พ.ศ. 
เหตกุารณ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

จํานวน ๕๕ ๕๓ ๓๖ 



 ๓๔๖ 

ตารางที่ ๑ แสดงเปรียบเทียบสถิติการเกิดเหตุในพื้นที่ อ.
สายบุรี ระหวางป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

จากตารางที่ ๑ พบวาสถิติการกอเหตุในป ๒๕๕๗ มีเหตุ
ลดลงจากป ๒๕๕๕ จํานวน ๑๙ เหตุการณ     คิดเปนรอยละ 
๓๔.๕๔ ลดลงจากป ๒๕๕๖ จํานวน ๑๗ เหตุการณ คิดเปนรอยละ
๓๒.๐๘ 

สถิติเปรียบเทียบป ๒๕๕๗ แยกเปนรายเดือน 
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

จํานวน ๓ ๔ ๓ ๑ ๐ ๔ ๓ ๔ ๐ ๑ ๐ ๐ 

ตารางที่ ๒ แสดงการเปรียบเทียบสถิติการกอเหตุความไม
สงบประจําป ๒๕๕๗ เปรียบเทียบเปนรายเดือน 

จากตารางที่ ๒ พบวา จากการดําเนินมาตรการในการนํา
กําลังภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาความไมสงบ
ตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ สถิติการกอเหตุมีแนวโนมที่ลดลง 
กลาวคือ มีการกอเหตุเพียง ๒ เดือน คือ เดือนสิงหาคมกับตุลาคม 
และไมมีการกอเหตุ เลยจํานวน ๓ เดือน คือเดือนกันยายน,

พฤศจกิายนและธันวาคม 
ก ล า ว โ ด ย ส รุ ป 

การนํามาตราการบูรณา
การกําลังของเจาหนาที่ ๓ 
ฝ า ย  ก า รนํ า กํ า ลั งภ าค
ประชาชนเขามา มีสวนรวม
ในการแกไขปญหาจังหวัด



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๓๔๗ 

ชายแดนภาคใต และการลดการกอเหตุความไมสงบในพื้นที่อําเภอ
สายบุรี   ตองมีการทํางานควบคูกันไป เพื่อใหเกิดการประสาน
สอดคลองที่มีความสมดุลซึ่งกันและกัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปจะ
ทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดอยางสมบูรณและยั่งยืน 

 

สรุปวิธีการทํางานที่จะนําไปสูความสําเร็จ 

๑ ระดับองคกร 
1.๑ การนําการระดมสมอง (Brain Storming)  
1.๒ การสรางเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of 

Command) 
๑.๓ การสรางองคกรใหเกิดการเรียนรูระหวางหนวยงาน 

(Learning by doing) 
๑.๔ การใชคนใหเหมาะสมกับงาน (Put the right man 

on the right job) 
๑.๕ หลักการแสวงจุดรวม สงวนจุดตาง ระหวางหนวยงาน 

๒ ระดับพื้นที่ 
๒.๑ การใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแกไขปญหา
ความไมสงบโดยนําหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระ เ จ าอยู หั ว  คื อ  “การ
ระ เบิ ด จากข า ง ใน”  และ 
“การเขาใจ เขาถึง พัฒนา” 



 ๓๔๘ 

มาเปนหลักในการทํางาน 
๒.๒ การนําหลักพื้นที่มาปรับในการปฏิบัติ (AFP : Area 

Functional Participation) มาเปนหลัก    ในการกําหนดและแบง
มอบหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ของชุด ชรบ. และหนวยกําลังในพ้ืนที่  

๒.๓ หลักการใหรางวัลและการลงโทษ (Reward and 
punishment) เพื่อเปนการใหคุณใหโทษ      แกกํานัน ผูใหญบาน 

๒.๔ การสื่อสารในระหวางองคกรกับองคกร องคกรกับ
พื้นที่  ตองมีลักษณะการสื่ อสารสองทาง (Two way 
communication) เพื่อใหเกิดการถายทอดที่ชัดเจน ระหวางระดับ
นโยบายกับระดับปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

๒.๕ หลักใจเขา ใจเรา และการใหโอกาสผูหลงผิด 

 

ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ (Key success Factors) 

การมีภาวะผูนํ า  (Leadership) การบูรณาการ 
(Integration) และการมีสวนรวม (Participation) คือ กุญแจแหง
ความสําเร็จ 

 

 

 
 
 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

การรักษาความสงบเรียบรอย (โครงการยี่งอปลอดภัย
                            โดย นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ
                                  นายอําเภอยี่งอ 

 
ความเปนมา : สภาพปญหา
ที่เกิดขึ้น 

จากสถานการณความ
ไ ม ส ง บ ใ น พื้ น ที่  3  
ชายแดนภาคใตและพื้นที่  
อําเภอของจังหวัดสงขลาตั้งแตป 
พ.ศ.2547 จนถึงปจจุบันได

สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เปนอยางมาก 
โดยกลุมผูกอความไมสงบไดพยายามสรางสถานการณในรูปแบบ
ตางๆ เชน การลอบวางระเบิด ทํารายเจาหนาที่ของรัฐ การลอบ
วางเพลิงสถานที่ราชการ โรงเรียน ตลอดจนการมุงทํารายชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนผูบริสุทธิ์ นํามาซึ่งความไมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนโดยรวม รวมทั้งการโฆษณาชวนเชื่อการ
บิดเบือนขอมูลเพื่อสรางความแตกแยกระหวางราษฎรไทยพุ
มุสลิมและปจจุบันสถานการณความรุนแรงยังคงเกิดขึ้นตอเนื่อง 

อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เปนอําเภอหนึ่งที่มีเหตุการณ
ความไมสงบเกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งแบงพื้นที่เขตการปกครองเปน 
ตําบล 40 หมูบาน ประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบล 
เทศบาล 1 แหง และเปนอําเภอที่มีที่ตั้งรายลอมไปดวยอําเภอที่
กลุมความไมสงบใชเปนพื้นที่เคลื่อนไหวและหลบซอนตัว ตั้งแตป 

๓๔๙ 

โครงการยี่งอปลอดภัย) 
โดย นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ 

สภาพปญหา

จากสถานการณความ
3  จั ง ห วั ด

ชายแดนภาคใตและพื้นที่  4 
อําเภอของจังหวัดสงขลาตั้งแตป 

จนถึงปจจุบันได
สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เปนอยางมาก 
โดยกลุมผูกอความไมสงบไดพยายามสรางสถานการณในรูปแบบ

ด ทํารายเจาหนาที่ของรัฐ การลอบ
วางเพลิงสถานที่ราชการ โรงเรียน ตลอดจนการมุงทํารายชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนผูบริสุทธิ์ นํามาซึ่งความไมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนโดยรวม รวมทั้งการโฆษณาชวนเชื่อการ
บิดเบือนขอมูลเพื่อสรางความแตกแยกระหวางราษฎรไทยพุทธกับ
มุสลิมและปจจุบันสถานการณความรุนแรงยังคงเกิดขึ้นตอเนื่อง  

อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เปนอําเภอหนึ่งที่มีเหตุการณ
ความไมสงบเกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งแบงพื้นที่เขตการปกครองเปน 6 

หมูบาน ประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบล 6 แหง 
ะเปนอําเภอที่มีที่ตั้งรายลอมไปดวยอําเภอที่

กลุมความไมสงบใชเปนพื้นที่เคลื่อนไหวและหลบซอนตัว ตั้งแตป 



 ๓๕๐ 

2547 จนถึงปจจุบัน ยังคง
ปรากฏการกอเหตุของกลุมผู
กอเหตุรุนแรงในรูปแบบตางๆ 
เชนการลอบยิง ลอบวางระเบิด 
และอื่นๆ โดยมุ งทําร ายตอ
เปาหมายทั้งที่เปนเจ
ของรัฐ  ทหาร ตํารวจ 

ประชาชน  รวมทั้งการยิงรบกวนฐานปฏิบัติการที่ตั้งในบริเวณ
ชุมชน ตลอดจนทรัพยสินของประชาชน สถานที่ราชการ  มุงทําลาย
ความนาเชื่อถือเจาหนาที่ของรัฐและรักษามวลชนฝายตน ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบโดยตรงตอความรูสึก 
ผลเสียทางดานจิตวิทยาในวงกวาง อีกทั้งกลุมผูกอเหตุรุนแรงได
พยายามเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการกอเหตุจากปามาสูเมือง รวมทั้ง
การพยายามสรางความหวาดกลัวใหประชาชนในพื้นที่    ทั้งนี้
สําหรับพื้นที่ในการกอเหตุในพื้นที่อําเภอยี่งอ จะเกิดขึ้นในพื้นที่
หมูบานที่ปรากฏวามีการเคลื่อนไหวของผูกอความไมสงบ ตาม
เสนทางถนนสาย 42 (สายเอเชีย) รวมถึงในพื้นที่เขตเทศบาลตําบล
ยี่งอ ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่ตั้งของสถานที่ราชการตางๆหลายหนวยงาน เปน
แหลงชุมชนที่อยูอาศัยอยางหนาแนนและมีพี่นองประชาชนไทย
พุทธบางสวนยังอาศัยอยูและเปนศูนยกลางทางการคาของพื้นที่
อําเภอยี่งอ จึงเปนเปาหมายของผูกอเหตุรุนแรงที่ตองการเขามากอ
เหตุในเขตเทศบาลเพื่อมุงทําลายความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่น
อํานาจรัฐในการปกปองดูแลชีวิตความปลอดภัยของประชาชนใน
พื้นท่ี 

 

จนถึงปจจุบัน ยังคง
ปรากฏการกอเหตุของกลุมผู
กอเหตุรุนแรงในรูปแบบตางๆ 
เชนการลอบยิง ลอบวางระเบิด 
และอื่นๆ โดยมุ งทําร ายตอ
เปาหมายทั้งที่เปนเจาหนาที่
ของรัฐ  ทหาร ตํารวจ และ

ประชาชน  รวมทั้งการยิงรบกวนฐานปฏิบัติการที่ตั้งในบริเวณ
ชุมชน ตลอดจนทรัพยสินของประชาชน สถานที่ราชการ  มุงทําลาย
ความนาเชื่อถือเจาหนาที่ของรัฐและรักษามวลชนฝายตน ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบโดยตรงตอความรูสึก ซึ่งเปน
ผลเสียทางดานจิตวิทยาในวงกวาง อีกทั้งกลุมผูกอเหตุรุนแรงได
พยายามเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการกอเหตุจากปามาสูเมือง รวมทั้ง
การพยายามสรางความหวาดกลัวใหประชาชนในพื้นที่    ทั้งนี้
สําหรับพื้นที่ในการกอเหตุในพื้นที่อําเภอยี่งอ จะเกิดขึ้นในพื้นที่

านที่ปรากฏวามีการเคลื่อนไหวของผูกอความไมสงบ ตาม
รวมถึงในพื้นที่เขตเทศบาลตําบล

ยี่งอ ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่ตั้งของสถานที่ราชการตางๆหลายหนวยงาน เปน
แหลงชุมชนที่อยูอาศัยอยางหนาแนนและมีพี่นองประชาชนไทย

เปนศูนยกลางทางการคาของพื้นที่
อําเภอยี่งอ จึงเปนเปาหมายของผูกอเหตุรุนแรงที่ตองการเขามากอ
เหตุในเขตเทศบาลเพื่อมุงทําลายความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่น
อํานาจรัฐในการปกปองดูแลชีวิตความปลอดภัยของประชาชนใน
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แนวทางปฏิบัติ/การแกไขปญหา 
1.แนวคิด 
กําหนดพื้นที่ เปาหมายที่มี เหตุการณความรุนแรงตาม

แนวโนมสถานการณ และความเคลื่อนไหวของ ผูกอการรายที่
ปรากฏ ในพื้นที่อําเภอยี่งอ สลายโครงสรางการจัดตั้งและการขจัด
อิทธิพลของกลุมผูกอเหตุรุนแรง ดวยควบคุมสถานศึกษาที่เปน
แหลงบมเพาะควบคูไปกับการเสริมสรางความเขาใจ การจัดตั้งและ
การใชงานเครือขายภาคประชาชนอยางกวางขวาง และการพัฒนา
ใหความชวยเหลือเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนในเรื่องที่มีความ
จําเปนเรงดวนเฉพาะหนาหรือในระยะสั้น เพื่อมุงไปสูการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับหมูบานและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยก
พื้นท่ีและเพิ่มเติมกําลังลงไปในแตละพื้นที่เปาหมาย รวมทั้งใชกําลัง
ทหารหลัก ตํารวจ นปพ. 
อส. กําลังประชาชน  (ชรบ. 
อรบ.) และเครือขายภาค
ประชาชนเฝาระวัง รวมทั้ง
การใชมาตรการทั้งมวลที่
เกี่ยวของ เพื่อใหบั ง เกิด
คว ามปลอดภั ย ในพื้ นที่
อยางสูงสุด  

2.แนวทางการดําเนินงานแกไขปญหา 
ศูนยปฏิบัติการอําเภอ ไดประชุมกําหนดแผนยุทธการ ใน

การเฝาระวังและดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่ ทั้งในเขต
เทศบาลและเขตรอบนอก โดยใหฝายปกครองและตํารวจเปนหนวย
รับผิดชอบหลักในเขตเทศบาล และใหหนวยงานทหารรับผิดชอบใน

๓๕๑ 

กําหนดพื้นที่ เปาหมายที่มี เหตุการณความรุนแรงตาม
แนวโนมสถานการณ และความเคลื่อนไหวของ ผูกอการรายที่
ปรากฏ ในพื้นที่อําเภอยี่งอ สลายโครงสรางการจัดตั้งและการขจัด
อิทธิพลของกลุมผูกอเหตุรุนแรง ดวยควบคุมสถานศึกษาที่เปน

วามเขาใจ การจัดตั้งและ
การใชงานเครือขายภาคประชาชนอยางกวางขวาง และการพัฒนา
ใหความชวยเหลือเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนในเรื่องที่มีความ
จําเปนเรงดวนเฉพาะหนาหรือในระยะสั้น เพื่อมุงไปสูการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับหมูบานและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยการควบคุม
พื้นท่ีและเพิ่มเติมกําลังลงไปในแตละพื้นที่เปาหมาย รวมทั้งใชกําลัง

ศูนยปฏิบัติการอําเภอ ไดประชุมกําหนดแผนยุทธการ ใน
การเฝาระวังและดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่ ทั้งในเขต
เทศบาลและเขตรอบนอก โดยใหฝายปกครองและตํารวจเปนหนวย

และใหหนวยงานทหารรับผิดชอบใน



 ๓๕๒ 

เขตรอบนอก และกําหนดประชุมคณะทํางานเปนประจําทุกเดือน 
เพื่อติดตามการปฏิบัติงานพรอมทั้งเนนย้ําการปฏิบัติรวม 
(ปกครอง ตํารวจ ทหาร)โดยใหทุกหนวยยึดหลักทํางานตองทําให
เปนเนื้อเดียวกันรวมหารือเกี่ยวกับปญหาการปฏิบัติวามีอะไรบาง
และจะแกไขปญหานั้นอยางไร 

จากการที่ศูนยปฏิบัติการอําเภอไดรวมประชุมดังกลาวไดมี
มติและกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) ปรับปรุ ง ไฟฟาสองสว างถนนทางหลวง
หมายเลข 
อําเภอยี่งอ 

 จ า ก ก ก า ร
สํารวจขอมูลไฟฟาสอง
สวางถนนหมายเลข 
๔๒ เขตอําเภอยี่งอ ไม
สามารถใชการไดกวา 
๓๐๐ ตน ซึ่ งการกอ

เหตุร ายมักเกิดบริ เวณที่ ไมมี ไฟฟาสองสวาง จึงไดประสาน
ผูอํานวยการแขวงการทางจังหวัดนราธิวาสเพื่อเรงรัดติดตาม
ซอมแซม โดยไดทําการลงพื้นที่ตรวจสอบดวยตนเองรวมกับ
เจาหนาที่     แขวงการทางและไดขอการสนับสนุนวัสดุอุปกรณจาก
องคกรบริหารสวนทองถิ่นซอมแซมในบางจุดผลการดําเนินการ
สามารถปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสองสวางใหสามารถใชการได
เพิ่มขึ้นจากเดิม ๓๐ % เปน 8๐ % และยังเรงรัดติดตามดําเนินการ
ซอมแซมจุดที่เหลือใหสามารถใชการได 

มคณะทํางานเปนประจําทุกเดือน 
เพื่อติดตามการปฏิบัติงานพรอมทั้งเนนย้ําการปฏิบัติรวม 3 ฝาย

โดยใหทุกหนวยยึดหลักทํางานตองทําให
เปนเนื้อเดียวกันรวมหารือเกี่ยวกับปญหาการปฏิบัติวามีอะไรบาง

อําเภอไดรวมประชุมดังกลาวไดมี

ปรับปรุ ง ไฟฟาสองสว างถนนทางหลวง
หมายเลข ๔๒ เขต

 

จ า ก ก ก า ร
สํารวจขอมูลไฟฟาสอง
สวางถนนหมายเลข 

เขตอําเภอยี่งอ ไม
สามารถใชการไดกวา 

ตน ซึ่ งการกอ
าสองสวาง จึงไดประสาน

ผูอํานวยการแขวงการทางจังหวัดนราธิวาสเพื่อเรงรัดติดตาม
ซอมแซม โดยไดทําการลงพื้นที่ตรวจสอบดวยตนเองรวมกับ
เจาหนาที่     แขวงการทางและไดขอการสนับสนุนวัสดุอุปกรณจาก
องคกรบริหารสวนทองถิ่นซอมแซมในบางจุดผลการดําเนินการ

อมแซมไฟฟาสองสวางใหสามารถใชการได
และยังเรงรัดติดตามดําเนินการ
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๓๕๓ 

2) พั ฒ น า ตั ด ห ญ า

สองขางทางถนนทางหลวง

หมายเลข ๔๒ศูนยปฏิบัติการ

อําเภอยี่งอขอความรวมมือ

จากกํานัน ผูใหญบาน พรอม

ดวยเจาหนาที่ตํารวจ ทหาร 

ฝายปกครองและองคกรปกครองสวนทองถิ่น นํามวลชนในพื้นที่

รวมกันพัฒนาตัดหญาสองขางทางถนนทางหลวงหมายเลข ๔๒เพื่อ

งายตอการตรวจการของเจาหนาที่และยังเปนการปองกันการวาง

ระเบิดบริเวณไหลทางของผูกอการราย 

3) การตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเขตพ้ืนทีอําเภอยี่งอ 

 ศูนยปฏิบัติการอําเภอยี่ งอไดจัดทําแผนรักษาความ
ปลอดภัยรวม ๓ ฝาย (ปกครอง ตํารวจ ทหาร) ใหแตละหนวย
รับผิดชอบ โดยใหกําลัง ๓ ฝาย หมุนเวียนตั้งจุดตรวจจุดสกัดตลอด 
๒๔ ชั่วโมง หากเกิดเหตุการณรุนแรงในพื้นที่ใกลเคียงใหทุกหนวย
ตั้งจุดตรวจจุดสกัด พรอมทั้งใหหนวยจัดกําลังชุดเตรียมพรอม 
ปฏิบัติแผนเผชิญเหตุอําเภอยี่งอ โดยมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดใน
พื้นท่ีเขตเทศบาลยี่งอ จํานวน ๕ ชุด ประกอบดวย 
 ๑. จุดตรวจหนาสํานักงานการไฟฟาอําเภอยี่งอ เจาหนาที่
ตํารวจ 
 ๒. จุดตรวจหนาสถานีตํารวจภูธรยี่งอ เจาหนาที่ตํารวจ 
 ๓. จุดตรวจหนาวัดยี่งอ เจาหนาที่ทหาร 



 ๓๕๔ 

 ๔. จุดตรวจหนาสํานักงานเกษตรอําเภอยี่งอ เจาหนาที่ฝาย
ปกครอง 

 ๕. จุดตรวจขางแฟลตปกครองอําเภอยี่งอ เจาหนาที่ฝาย
ปกครองสําหรับนอกเขตเทศบาลตําบลยี่งอ ใหเจาหนาที่ทหารเปน
หน วยหลั ก ในการดู แล
รั บผิ ดชอบ  และกํ านั น 
ผู ใหญบาน ชรบ. แตละ
หมูบานรับผิดชอบในพื้นที่
หมูบานตนเอง ในสวนของ
พื้นที่ที่มี เขตติดตอถนน
เพชรเกษมสาย ๔๒ ให
สนับสนุนการปฏิบัติ โดย
ใชกําลัง อส.ชคต.รวมกับทหารตั้งจุดตรวจจุดสกัดซึ่งมีจํานวน 
ดังนี้ 

 ๑.จุดตรวจจุดสกัดตําบลละหาร 

 ๒.จุดตรวจจุดสกัดบานยาโงะ 

 ๓.จุดตรวจจุดสกัด ชคต.ตะปอเยาะ 

ในสวนของการตั้งจุด
ตรวจจุดสกัดประจําวันนั้น ไดมี
การกําหนดชวงเวลาในแตละ
หวงไมซ้ํากัน     เพื่อปองกัน
การเฝาสังเกตการทํางานของ
เจ าหนาที่จากฝ ายตรงขาม 

จุดตรวจหนาสํานักงานเกษตรอําเภอยี่งอ เจาหนาที่ฝาย

จุดตรวจขางแฟลตปกครองอําเภอยี่งอ เจาหนาที่ฝาย
ปกครองสําหรับนอกเขตเทศบาลตําบลยี่งอ ใหเจาหนาที่ทหารเปน

รวมกับทหารตั้งจุดตรวจจุดสกัดซึ่งมีจํานวน ๓ จุด 

ในสวนของการตั้งจุด
ตรวจจุดสกัดประจําวันนั้น ไดมี
การกําหนดชวงเวลาในแตละ
หวงไมซ้ํากัน     เพื่อปองกัน
การเฝาสังเกตการทํางานของ
เจ าหนาที่จากฝ ายตรงขาม 
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และไดมีการลงพื้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปน
ประจําทุกวัน นอกจากนี้ยังมีการเสนอผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นราธิวาสเพื่อทําการปดถนนเสนทางเขา-ออก เขตเทศบาล ซึ่งเปน
เสนทางรองชวงเวลา ๑๘.๐๐-๐๖.๐๐ น. ของทุกวัน ใหเปดเฉพาะ
เสนทางหลักเทานั้น เพื่องายตอการเฝาระวังพื้นที่ในเวลากลางคืน
และสามรถควบคุมสถานการณหากเกิดเหตุรายในชวงเวลากลางคืน 
นอกจากนี้ไดจัดตั้งปอม ชรบ. ในการควบคุมการปดถนนตลอด
ชวงเวลากลางคืน 

4) มาตรการการนําถังขยะแบบใสมาใช 

 ไดประสานขอสนับสนุนถังขยะแบบใสจากองคกรบริหาร
สวนตําบลยี่งอและสํานักงานเทศบาลตําบลยี่งอ มาจัดวางไวในเขต
เทศบาลตําบลยี่งอ เพื่อปองกันการซุกซอนวัตถุระเบิดจากฝายตรง
ขาม ซึ่งเปนอําเภอเดียวในจังหวัดนราธิวาสที่นําถังขยะแบบใสมาใช

5) สรางเครือขายวิทยุ 

โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานเทศบาลตําบลยี่งอ 
และใหฝายทหารเปนผูควบคุมเครือขาย     ดึงประชาชนเขามามี

๓๕๕ 

และไดมีการลงพื้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปน
กนี้ยังมีการเสนอผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

ออก เขตเทศบาล ซึ่งเปน
ของทุกวัน ใหเปดเฉพาะ

เสนทางหลักเทานั้น เพื่องายตอการเฝาระวังพื้นที่ในเวลากลางคืน
รายในชวงเวลากลางคืน 

ในการควบคุมการปดถนนตลอด

ไดประสานขอสนับสนุนถังขยะแบบใสจากองคกรบริหาร
ตําบลยี่งอ มาจัดวางไวในเขต

เพื่อปองกันการซุกซอนวัตถุระเบิดจากฝายตรง
ขาม ซึ่งเปนอําเภอเดียวในจังหวัดนราธิวาสที่นําถังขยะแบบใสมาใช 

โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานเทศบาลตําบลยี่งอ 
และใหฝายทหารเปนผูควบคุมเครือขาย     ดึงประชาชนเขามามี



 ๓๕๖ 

สวนรวมในการสอดสองเหตุรายสามารถแจงไดทัน หากพบสิ่งผิด
สังเกตหรือเกิดเหตุขึ้นภายใน

พื้นท่ี 

สรุปวิธีการทํางานที่นําไปสูวิธีการที่เปนเลิศ 
1. จะตองรูขอมูลสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ เพื่อ

นํามาวิเคราะหและรวมกําหนดแผนปฏิบัติการในการปองกันการ
แกไขปญหาตอไป 

2. ตองบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกฝาย เนนการ
ประสานงานที่รวดเร็วกับทุกสวนราชการในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสนธิกําลังระหวางฝายปกครอง ฝายทหารและตํารวจในพื้นที่
เพื่อรวมกันตรวจคนปองกันและปองปราม    การกอเหตุความไม
สงบเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกประชาชน
ในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการรวมปฏิบัติ
ตามแผนรักษาความปลอดภัย          รวมกับ 3 ฝาย 
ตํารวจ ทหาร) ที่ใหแตละหนวยรับผิดชอบ โดยใหกําลัง 
หมุนเวียนตั้งจุดตรวจ จุดสกัด  ตลอด 24 ชั่วโมง (โดยเฉาะในเขต
เทศบาล) 

ตุรายสามารถแจงไดทัน หากพบสิ่งผิด
สังเกตหรือเกิดเหตุขึ้นภายใน

จะตองรูขอมูลสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ เพื่อ
นํามาวิเคราะหและรวมกําหนดแผนปฏิบัติการในการปองกันการ

ตองบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกฝาย เนนการ
ประสานงานที่รวดเร็วกับทุกสวนราชการในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสนธิกําลังระหวางฝายปกครอง ฝายทหารและตํารวจในพื้นที่
เพื่อรวมกันตรวจคนปองกันและปองปราม    การกอเหตุความไม

พยสินใหแกประชาชน
ในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการรวมปฏิบัติ

ฝาย (ปกครอง 
ที่ใหแตละหนวยรับผิดชอบ โดยใหกําลัง 3 ฝาย

โดยเฉาะในเขต



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๓๕๗ 

3. การสรางความเขมแข็งใหแกกองกําลังประชาชน/
ประจํ าถิ่น  ในมิติของขาราชการฝ ายปกครองไดแก  กํ านัน 
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ(ผรส.) สมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน(อส.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน(ชรบ.)และ
ชุดคุมครองตําบล(ชคต.) โดยเนนใหบุคคลเหลานี้  ซึ่งถือเปน
บุคลากรของฝายปกครองขึ้นตรงตอนายอําเภอ ไดเขามามีสวนรวม
และมีศักยภาพในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที ่

4. จะตองมีการประสานงานกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการเฝาระวังและการดูแลความปลอดภัย โดยขอความ
รวมมือในการจัดหากลองวงจรปด (cctv) ติดตั้งในเขตชุมชน 
นอกจากนี้จะตองมีการจัดตั้งยามชุมชนในเขตชุมชนและประสาน/
สงเสริม การดําเนินงานของเครือขายวิทยุสมัครเลน ซึ่งการ
ดําเนินการทั้งหมดเพื่อปองกันและปองปรามการกอเหตุความไม
สงบในพื้นที ่

5. จะตองมีการดําเนินงานดานการขาวเพื่อพิสูจนทราบ
ความเคลื่อนไหวของกลุมแกนนํา แนวรวมกอความไมสงบในพื้นที่
และเพ่ือประโยชนดานมวลชน 

6. จะตองมีการปฏิบัติดานจิตวิทยา(ปจว.)ในพื้นที่อําเภอ 
เพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางภาคราชการ
และประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิม ใหอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 
ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ 

1. ความเขมแข็งในการปฏิบัติของหนวยงานในพื้นที่ โดยมี
การบูรณาการกับทุกภาคสวน โดยเฉพาะความรวมมือระหวาง 3 



 ๓๕๘ 

ฝาย(ปกครอง ตํารวจ ทหาร) ในการปฏิบัติหนาที่ตามแผนรักษา
ความปลอดภัยรวมกัน   เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกประชาชนในพื้นที ่

2. ความรวมมือและความเขมแข็งของกองกําลังภาค
ประชาชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานและชุดรักษา
ความปลอดภัยหมูบาน(ชรบ.)และชุดคุมครองตําบล(ชคต.)ในการ
สนับสนุนแลปฏิบัติหนาที่ตามแผนการรักษาความสงบเรียบรอยใน
พื้นท่ี 

3. มีเครื่องมือและอุปกรณที่ตองใชในการปฏิบัติหนาที่
รักษาความสงบเรียบรอยอยางเพียงพอและ    มีประสิทธิภาพ 

4. ความรวมมือจากทุกภาคสวนถึงพ่ีนองประชาชนในพื้นที่ 
ไดเขามามีสวนรวมในการชวยสอดสองดูแลในพื้นที่และใหความ
รวมมือในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๓๕๙ 

 



 ๓๖๐ 

การรองเรียนการเลือกผูใหญบาน 
                                           โดย นายสิงหราช วงษเสงี่ยม
                                                 นายอําเภอดานมะขามเตี้ย

 
คว าม เ ป น ม า
ปญหาที่เกิดขึ้น 
 ผูใหญบานหมูที่ 
ตําบลกลอนโด ไดรับอนุญาต
ใหลาออกจากตําแหนง เมื่อ
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ 
ตามคําสั่งจังหวัดกาญจนบุรี 
และอําเภอดานมะขามเตี้ย

กําหนดใหมีการเลือกผูใหญบานแทนตําแหนงที่วาง ในวันที่ 
มีนาคม ๒55๔ และประกาศรับสมัครผูใหญบานระหวางวันที่ 
๑๙ กุมภาพันธ ๒55๔ มีราษฎรยื่นใบสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน 
จํานวน ๒ ราย คือ หมายเลขประจําตัวผูสมัคร 1  และหมายเลข
ประจําตัวผูสมัคร ๒  โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดมีมติ
ในการประชุมเห็นชอบผูสมัครทั้ง ๒ ราย มีคุณสมบัติครบถวนแลว
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช 
มาตรา ๑๒ 

๑ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ อําเภอไดรับหนังสือจาก
จังหวัดกาญจนบุรี และหนังสือจากผูสมัครหมายเลข ๑ 
คัดคานรายชื่อผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานบางรายเปนผูไมมีสิทธิเลือก

โดย นายสิงหราช วงษเสงี่ยม 
นายอําเภอดานมะขามเตี้ย 

คว าม เ ป น ม า / สภ าพ
 

ผูใหญบานหมูที่ ๑๑ 
ตําบลกลอนโด ไดรับอนุญาต
ใหลาออกจากตําแหนง เมื่อ

กุมภาพันธ ๒55๔ 
ตามคําสั่งจังหวัดกาญจนบุรี 
และอําเภอดานมะขามเตี้ย

กําหนดใหมีการเลือกผูใหญบานแทนตําแหนงที่วาง ในวันที่ ๑๑ 
และประกาศรับสมัครผูใหญบานระหวางวันที่ ๑๗ - 

มีราษฎรยื่นใบสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน 
และหมายเลข

โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดมีมติ
ราย มีคุณสมบัติครบถวนแลว

ราช ๒๔5๗ 

อําเภอไดรับหนังสือจาก
๑ รองเรียน

คัดคานรายชื่อผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานบางรายเปนผูไมมีสิทธิเลือก



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๓๖๑ 

ผู ใหญบาน และขอใหจํ าหนายซื่อหรือถอนชื่อผูมีสิทธิ เลือก
ผูใหญบาน จํานวน ๙๑ ราย มีผูรวมลงซื่อทั้งหมดรวม ๓๒ ราย 

๒ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ผูสมัครหมายเลข ๒ ไดรองเรียน
ขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงกรณี ผูสมัครหมายเลข ๑  วาเปนผูสมัคร
ที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ พ.ศ.๒๔๕๗ มาตรา ๑๒ และมีการแจงยายบุคคล
จากตางทองที่เขามาในหมูบาน โดยเขาบานญาติและผูสนับสนุน 
กลาวอางพยานฝายตนมี ๒๖ ราย 

๓ มีการหารือเรื่องแนวทางการเลือกผูใหญบาน เนื่องจาก
ยังไมสามารถสรุปไดวาจะเลือกผูใหญบานไดเมื่อไหร มีการโตแยง มี
การเรงรัดใหมีการเลือกผูใหญบานโดยเร็ว ทุกรูปแบบที่จะสามารถ
บีบการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการได 

 
แนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหา  

(๑) แนวทางปฏิบัติ 
อําเภอดานมะขามเตี้ย ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงและแตงตั้งคณะทํางานในพื้นที่และอําเภอ
ไดรับอนุญาตจากจังหวัดกาญจนบุรี ใหขยายเวลาการเลือก
ผูใหญบาน ๓ ครั้งๆ ละ ๓๐ วัน และ ๔5 วันบาง โดยจัดทํา
ประกาศของอําเภอใหราษฎรทราบทุกครั้ง จนถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๔  โดยสรุปในเบื้องตนพบวามีผูเกี่ยวของกรณีรองเรียนฯ ซึ่ง
เปนผูรอง และผูถูกพาดพิง รวม ๒๑5 ราย และพบวาเสียชีวิต ๑ 
ราย 

อํ า เ ภ อด า นมะข าม เ ตี้ ย  ไ ด ข อห า รื อ จั ง ห วั ด ก รณี
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงมีความเห็น ดังนี้  



 ๓๖๒ 

๑. ไมพบหรือไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนและมีน้ําหนัก
เพียงพอท่ีใหเชื่อไดวา ผูสมัครหมายเลข ๑ ขาดคุณสมบัติเนื่องจากมี
ลักษณะตองหามแตประการใด 

๒. คณะทํางานฯ ลงตรวจสอบบุคคลที่ถูกรองเรียนในการ
ยายชื่อเขาในทะเบียนบานเพื่อประสงคจะชนะการเลือกผูใหญบาน
ทุกหลังคาเรือน รวมทั้งสอบสวนเจาบาน และพยานแวดลอมตาง ๆ 
ซึ่งก็ตองใชดุลยพินิจตรวจสอบอยางละเอียดรอบครอบ เนื่องจาก
ไมไดรับความรวมมือที่ดีจากบุคคลเหลานั้น และมีความเห็นวาให
จําหนายซื่อบุคคลผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานตามรายซื่อของบุคคล 
จํานวน 5๒ ราย ออกจากบัญชีรายชื่อ ผญ.๒ ลงวันที่  
กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และที่สําคัญทั้งสองฝายตางยายคนเขามาเพื่อให
คนที่มีสิทธิ์เลือกผูใหญบานชนะกัน และเปลี่ยนแปลงไปตามส
วาบุคคลใดใหผลประโยชนมากนอยกวากัน 

๓. ผูกระทบสิทธิ์ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
มีความเห็นใหจําหนายขื่อออกจากบัญชีฯ ทราบ และใหโตแยงสิทธิ
เปนลายลักษณอักษรพรอมทั้งแจงเหตุผลในการโตแยงสิทธิและ
หลักฐานประกอบ ในการโตแยงสิทธิภายใน ๗ วัน และขอขยาย
เวลาการกําหนดวันเลือก
ผูใหญบานบานรางพลวงหมู
ที่ ๑๑ ตําบล กลอนโด จาก
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 
ออกไปอีก ๔- ๕ ครั้ง โดย
รายงานจังหวัดเพื่อพิจารณา
หนังสือถึงผูรอง และหนังลือแจงใหบุคคลผูกระทบสิทธิ์ตามที
คณะกรรมการมีความเห็นใหจําหนายชื่อออกจากบัญชีฯ 

ไมพบหรือไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนและมีน้ําหนัก
ขาดคุณสมบัติเนื่องจากมี

คณะทํางานฯ ลงตรวจสอบบุคคลที่ถูกรองเรียนในการ
ยายชื่อเขาในทะเบียนบานเพื่อประสงคจะชนะการเลือกผูใหญบาน
ทุกหลังคาเรือน รวมทั้งสอบสวนเจาบาน และพยานแวดลอมตาง ๆ 
ซึ่งก็ตองใชดุลยพินิจตรวจสอบอยางละเอียดรอบครอบ เนื่องจาก

หลานั้น และมีความเห็นวาให
จําหนายซื่อบุคคลผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานตามรายซื่อของบุคคล 

ลงวันที่  ๑๔ 
และที่สําคัญทั้งสองฝายตางยายคนเขามาเพื่อให

คนที่มีสิทธิ์เลือกผูใหญบานชนะกัน และเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ 

ผูกระทบสิทธิ์ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
มีความเห็นใหจําหนายขื่อออกจากบัญชีฯ ทราบ และใหโตแยงสิทธิ
เปนลายลักษณอักษรพรอมทั้งแจงเหตุผลในการโตแยงสิทธิและ

ละขอขยาย

หนังสือถึงผูรอง และหนังลือแจงใหบุคคลผูกระทบสิทธิ์ตามที
คณะกรรมการมีความเห็นใหจําหนายชื่อออกจากบัญชีฯ (ผญ.๒) 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๓๖๓ 

ทราบ ตามวิธีพิจารณาทางปกครอง มาตรา ๓๐ เกี่ยวกับการโตแยง
สิทธิ 

๔. คณะทํางานไดดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ 
กฎหมาย อยางรอบคอบครบทุกขั้นตอนแลว โดยจังหวัดกาญจนบุรี
ใหอําเภอดําเนินการเลือกผูใหญบานหมูที่ ๑๑ ตําบลกลอนโด เมื่อ
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ รวมเปนเวลาครบ ๒ ป กับอีกหนึ่งเดือน 
ที่หมูบานนี้ไมมีผูใหญบานที่เปนผูนําในการปกปองดูแลและรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน ในการบําบัดทุกข บํารุงสุข 
ใหกับพ่ีนองประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผลการเลือกผูใหญบาน ปรากฏวา
ผูสมัครหมายเลข ๑ เปนผูชนะ 

(๒) การแกไขปญหา 
จากแนวทางปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ซึ่งระเบียบ

กฎหมายไดใหอํานาจในการปฏิบัติหนาที่ไดนั้น แตสิ่งที่สําคัญก็คือ
การปฏิบัติหนาที่นั้นตองมีความสุจริตและเที่ยงธรรม โปรงใส 
สามารถตรวจสอบได และตองไมตามกระแสนักการเมือง ซึ่งใน
ขณะนั้นพบวามีปญหาและอุปสรรคมากมาย ที่จะไดบรรยายเปน
ขอๆ ดังนี้ 

๑. ผูสมัครผูใหญบาน หมูที่ ๑๑ ตําบลกลอนโด อําเภอดาน
มะขามเตี้ย ทั้งสองฝายตางก็มีนักการเมือง และมีบารมีอยูเบื้องหลัง 
สามารถที่จะกดดันการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการประจําไดอยาง
มาก โดยฝายหนึ่งมีพรรคการเมืองพรรคใหญพรรคหนึ่ง และอีกฝาย
ก็มีพรรคการเมืองหนึ่งเปนพรรคการเมืองที่มีหัวหนาพรรคเปน
รัฐมนตรีนั้นอยูดวย ซึ่งจะนําไปสูการไมเปนกลางทางการเมืองใน
ที่สุด  



 ๓๖๔ 

๒. การกดดันขาราชการประจําทําใหมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที่ทําหนาที่เปน กรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและไมกลาตัดสินใจ จนทําใหไมมีผูใหญบานรวม ๒ ป
กวา การแขงขันในการเลือกผูนําหมูบานสูงมากท่ีจะตองแกไขปญหา
และการรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบานเมื่อผูใหญบานมี
วาระอยูถึงอายุ ๖๐ ป 

๓. นักการเมืองยังมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ ถาหาก
ระบอบประชาธิปไตยซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วไป ยังมีขอดี และ
ขอดอยตราบใดที่การปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยยังไมเขาถึง
และฝงลึกเขาไปในจิตใจ ใหเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง 

๔. ประชาชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปรูจักใชสิทธิ์ในการนําขอ
กฎหมายขึ้นมาเปนประเด็นการรองเรียนตอเจาหนาที่ของรัฐ 
โดยเฉพาะกฎหมายวาดวยการเลือกผูใหญบาน เชน คําวาถิ่นที่อยู
ป ร ะ จํ า  ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก
ผูใหญบานตองมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานติดตอสาม
เดือน ซึ่ ง เจ าหนาที่ตอง
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย
อย างละเอียดรอบคอบ 
เ พื่ อ ต อ บ ป ร ะ เ ด็ น ข อ
ซักถามหรือขอรองเรียนนั้น  

๕. เมื่อกําหนดใหมีการเลือกผู ใหญบานขึ้นวันที่  ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ไดเรียกผูสมัครทั้งสองฝาย มาพูดคุย ซึ่งจะตองใช
บัญชีเลือกผูใหญบานเดิมที่ประกาศลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๓๖๕ 

รวมถึงการตัดสิทธิผูมี สิทธิลงคะแนน ๕๒ คนดวย มาทําความตกลง
เขาใจกัน 

แตอยางไรก็ตามในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวมีทั้งปญหาทั้ง
จากภายในและภายนอก ที่ตองมาประมวลผล จึงตองอาศัยการ
ทํางานทั้งศาสตรและศิลปในการทําหนาที่ของขาราชการประจํา 
นักการเมือง ราษฎรที่ไดรับผลกระทบ และผูสมัครทั้งสองราย จนที่
สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมาย ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่ตองปฏิบัติใหเปนไปดวยความ เรียบรอย คลายขอสงสัย
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ได 
สรุปวิธีการทํางานที่นําไปสูความสําเร็จ 

การนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ “การเขาใจ เขาถึง และพัฒนา” สามารถนํามาปรับใช
ในหมูบานแหงนี้ไดเปนอยางดี กลาวคือ 
 

การเขาใจ รูจักวิถีชีวิตความเปนอยูของราษฎรในหมูนี้ได
เปนอยางดี นิสัยโดยสวนรวมเปนคนรักพวกพอง ประกอบอาชีพ
รับจางเปนหลัก ยังมีคนยากจนอยูจํานวนมาก 

 
การเขาถึง ทราบวาหัวใจหลักที่ทําใหมีการแบงฝกแบงฝาย

เกิดจากผูนําไมยอมรับความจริง ถาบอกวา ฝายตนผิดก็จะไม
ยอมรับ อีกทั้งการจายเงินก็เปนตัวแปรสําคัญ เขาขางพรรคพวก
ตัวเองไวกอนผิดถูกคอยวากันทีหลัง ไมยอมรับและเชื่อฟงและไม
สนใจวาใครจะเปนอยางไร 
 



 ๓๖๖ 

การพัฒนา จําเปนตองมีการพูดคุยโดยการทําประชาคม
หมู บ านสร างความตระหนักใหนึ กถึ งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยการเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน การบังคับใชกฎหมายหรือการรองทุกขรองเรียน ควรจะ
เปนขั้นตอนสุดทายของเรื่องและหากไมสามารถแกไขปญหาได
หรือไมมีหนวยงานใดลงมาชวยเหลือดังนั้นการทําใหหมูบานเกิด
ความเขมแข็งจึงมิใชเกิดจากขาราชการ หากแตเกิดจากราษฎรใน
หมูบาน และไดมีการนอมนําแนวพระราชดําริ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาปรับใช การเปนอยูอยางพอเพียง ตองหันหนาเขามา
สรางหมูบานใหเปนปกแผน สรางความรัก ตระหนักถึงความสามัคคี
คือพลังอันยิ่งใหญ ในการชวยกันคิด วางแผน รวมกันทํา และ
รวมกันแกไขปญหาในหมูบานใหบังเกิดเปนรูปธรรม 
 
ปจจัยนําไปสูความสําเร็จ (Key Success Factors) 

๑. การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการในสวนของอําเภอมี
ความยืดหยุน การทํางานใชหลักรัฐศาสตร เปนสวนประกอบในการ
ทํางาน ไมยึดปฏิบัติตอระเบียบกฎหมายมากจนเกินไปแตก็ตองอยู
ในกรอบของกฎหมาย 

อีกทั้งสถาบันกํานัน ผูใหญบาน และนายอําเภอก็ยังคงเปน
ที่ยอมรับของประชาชนอยูอยางไมเสื่อมคลาย เพียงแตวาจะนํา
ความชื่นชมดังกลาวมาใชใหเกิดประโยชนโดยสวนรวมหรือไม
อยางไร และท่ีสําคัญความเปนกลางทางการเมือง การสรางจิตสํานึก
ที่รักในระบอบประชาธิปไตยอยางสมบูรณแบบ ควรตองเริ่มที่
ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และที่สําคัญผูนําตองปฏิบัติตนเปน
ตัวอยางที่ดีดวย 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๓๖๗ 

๒. เมื่อมีการเลือกตั้งสมาซิกสภาผูแทนราษฎรขึ้น ปรากฏ
วานักการเมืองทั้งสองฝายดังกลาวไมไดรับ การเลือกตั้ง อํานาจและ
บารมีก็หมดไป การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการจึงสามารถ
ดําเนินการไปไดอยางเปน ระบบ โดยนักการเมืองนั้นไมสามารถที่จะ
ชี้แนะหรือใหความชวยเหลือไดอยางเต็มเหมือนเดิม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖๘ 

ประสบการณในการชวยเหลือราษฎรอําเภอเมืองรอยเอ็ด
                                              โดย นายสุรพงษ สายโอภาส
                                                   นายอําเภอเมืองรอยเอ็ด

 
ความเปนมาและสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้น 
 ด ว ย เ มื่ อ วั น ที่   
กันยายน  ๒๕๕๗  อําเภอเมือง
รอยเอ็ดไดรับแจงขอมูลจาก
จ.ส .อ.  อนันต    วิ เศษแกว
เจาหนาที่ กอ.รมน.จว

มีราษฎรครอบครัวหนึ่งในเขตพื้นที่อําเภอเมืองรอยเอ็ดไดรับความ
เดือดรอน  เนื่องจากที่อยูมีสภาพทรุดโทรมและมีรายไดนอย ดูแล
รับผิดชอบเลี้ยงดูภรรยา  ลูก และหลาน  รวม  ๗  คน จึงประสงค
ใหอําเภอเมืองรอยเอ็ดไดใหความชวยเหลือ  
 นายสุรพงษ  สายโอภาศ นายอําเภอเมืองรอยเอ็ด และน
นพดล   พลซื่อ ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
รับผิดชอบงานศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองรอยเอ็ด  ลงพื้นที่
ตรวจสอบในวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๗ ปรากฏดังนี้ 
 
สถานภาพครอบครัว 
    1.นายประสิทธิ์ สุนทราลักษณ หัวหนาครบครัว  อายุ 
ป เดิมเปนคนอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มาอยูที่
เมืองรอยเอ็ด ป ๒๕๓๑  และยายเขาทะเบียนบาน เลขที่ 

ประสบการณในการชวยเหลือราษฎรอําเภอเมืองรอยเอ็ด 
โดย นายสุรพงษ สายโอภาส 

นายอําเภอเมืองรอยเอ็ด 

สภาพ

ด ว ย เ มื่ อ วั น ที่   ๙ 
อําเภอเมือง

รอยเอ็ดไดรับแจงขอมูลจาก       
วิ เศษแกว   
จว.รอ. วา 

มีราษฎรครอบครัวหนึ่งในเขตพื้นที่อําเภอเมืองรอยเอ็ดไดรับความ
เดือดรอน  เนื่องจากที่อยูมีสภาพทรุดโทรมและมีรายไดนอย ดูแล

คน จึงประสงค

นายสุรพงษ  สายโอภาศ นายอําเภอเมืองรอยเอ็ด และนาย
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ) 

รับผิดชอบงานศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองรอยเอ็ด  ลงพื้นที่

นายประสิทธิ์ สุนทราลักษณ หัวหนาครบครัว  อายุ ๕๑ 
ป เดิมเปนคนอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มาอยูที่อําเภอ

และยายเขาทะเบียนบาน เลขที่ ๓๒ ซอย 



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 

๒๔ (รณชัยชาญยุทธ)  ถนน
รณชัยชาญยุทธ ตําบลในเมือง  
อําเภอเมืองรอยเอ็ด  เมื่อป  
๒๕๕๓ จนถึงปจจุบัน 
 ๒.  นางสาวปริญญา 
จอมคําสิงห อายุ  ๕๒ ป ที่อยู  
๓๑  หมูที่  ๑ ตําบลโนนตาล
อําเภอเมืองรอยเอ็ด   เปนผู
พิการเปนใบ เปนลูกติดบิดา บิดาแตงงานใหมและมีลูก ๕  
ทรัพยสินใด 
 ๓.  นายประสิทธิ์ฯ และนางสาวปริญญาฯ  อยูกินฉันทสามี
ภรรยา มีบุตรดวยกัน ๒ คน เปนชาย –  หญิง  บุตรชายเสียชีวิตแลว  
บุตรสาวชื่อ นางสาวสุธิภรณ สุนทราลักษณ  อายุ  ๒๕ ป 
มบีุตร ๔ คน  ดังนี้  

๑) เด็กหญิงรัชดาฯ  อายุ  ๑๐  ป กําลังศึกษาอยู
ชั้นประถมศึกษาปที่  ๔ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน    

๒) เด็กหญิงสุดารัตนฯ อายุ  ๘  ป กําลังศึกษาอยู
ชั้นประถมศึกษาปที่  ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน    

๓) เด็กหญิงรัตติยาฯ อายุ ๕ ป  กําลังศึกษาอยูชั้น
อนุบาล ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน   

๔) เด็กชายจิรนัยฯ อายุ  ๑  เดือน  
นางสาวสุธิภรณ ฯ  กับสามีแยกทางกัน  เด็กหญิงรัชดาฯ มี

ลักษณะอาการซีด ตัวเหลือง 
สภาพความเปนอยูและรายได 

๓๖๙ 

๕  คน ไมมี

นายประสิทธิ์ฯ และนางสาวปริญญาฯ  อยูกินฉันทสามี
หญิง  บุตรชายเสียชีวิตแลว  

 

ป กําลังศึกษาอยู 

ป กําลังศึกษาอยู 

ป  กําลังศึกษาอยูชั้น 

นางสาวสุธิภรณ ฯ  กับสามีแยกทางกัน  เด็กหญิงรัชดาฯ ม ี



 ๓๗๐ 

 ๑. นายประสิทธิ์ฯ  ประกอบอาชีพขับรถมอเตอรไซคสาม
ลอรับจางในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด รายไดไมแนนอน 
 ๒. นางสาวปริญญาฯ พิการเปนใบ ไดรับความชวยเหลือ
จากเทศบาลตําบลโนนตาล เดือนละ  ๕๐๐  บาท 
 ๓. นางสาวสุธิภรณฯ ไมประกอบอาชีพ (เลี้ยงบุตรยังเล็ก) 
 ๔.  สภาพที่อยูอาศัย กอสรางเปนเพิงหลังเล็กมุงสังกะสี 
พนังปดดวยสังกะสี  พื้นที่อยูอาศัยสวนหนึ่งยกพื้นที่ประมาณ  ๘๐  
เซนติเมตร ปูดวยไมกระดาน   และอีกสวนใชเสื่อน้ํามันปูทับพื้นดิน   
ใชเปนที่อยูอาศัย  และหลับนอนมีสภาพไมมั่นคงแข็งแรง 
 ๕. น้ําใชอุปโภค  บริโภค ใชน้ําฝนและน้ําบอ 
 ๖. ที่ดินเปลาใชสรางที่อยูอาศัย อยูหมูที่ ๕ ตําบลรอบเมือง
เปนที่ดินของนายวินัยฯ ใหเชาเดือนละ ๖๐๐ บาท คาไฟชําระเอง 
การชวยเหลือจากสวนราชการ 
 ๑. นางสาวปริญญาฯ เปนผูพิการเปนใบ รับเงินชวยเหลือ
จากเทศบาลตําบลโนนตาล ทุกเดือน ๆ ละ ๕๐๐ บาท 
 ๒.  บุตรของนางสาวสุธิภรณฯ ๓ คน กําลังเรียนยูที่
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  
จังหวัดรอยเอ็ด โรงเรียนใหการชวยเหลือ  ดังนี้ 
  2.๑. มอบทุนการศึกษา  (ทุนวันแม )  จํานวน  
๕๐๐  บาท 
  2.๒. จัดหาอุปกรณการเรียนใหฟร ี
  2.๓. จัดอาหารกลางวันและจัดอาหารใหมา
รับประทานที่บานทุกเย็น 
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แนวทางปฏิบัติ/การแกไขปญหา 
 อําเภอไดเชิญสวนราชการ  อปท.ที่ เกี่ยวของประชุม
ปรึกษาหารือ  ประกอบดวย โรงพยาบาลรอยเอ็ด   ศูนยพัฒนา
สังคมหนวยที่ ๔๖  ปศุสัตวอําเภอเมืองรอยเอ็ด  ประมงอําเภอเมือง
รอยเอ็ด เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อบต.รอบเมือง ณ หองประชุม
อําเภอเมืองรอยเอ็ด เพื่อหาแนวทางในการแกไข และที่ประชุมไดมี
มติมอบหมายใหแตละหนวยงานใหความชวยเหลือครอบครัวนาย
ประสิทธิ์ฯ ตามภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 ๑. ดานที่อยูอาศัย  อําเภอไดมอบหมายใหปลัดอําเภอไป
เจรจากับเจาของที่ดินเพื่อขอปรับปรุงที่พักอาศัยใหมั่นคง  หาก
เจาของที่ดินยินยอมจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเหลา
กาชาดจังหวัดรอยเอ็ด และขอรับบริจาคจากหางรานเอกชน 
 ๒. ดานสุขภาพ  โรงพยาบาลรอยเอ็ดจะสงเจาหนาที่ไป
ตรวจสุขภาพสมาชิกในครอบครัว สําหรับผูปวยก็จะดําเนินการ
ตรวจรักษาและดูแลอยางตอเนื่อง 
 ๓. ดานสงเสริมอาชีพ  สํานักงานประมงอําเภอเมือง
รอยเอ็ดจัดหาพันธุปลาดุก  จํานวน  ๕๐๐  ตัว  พรอมบอพลาสติก
อาหารปลาดุก จํานวน ๑ กระสอบ เพื่อลดรายจาย  เพิ่มรายได 
 ๔.  ดานการสงเคราะห 
  ๔ .๑   ศู นยพัฒนาสั งคมหน วยที่   ๔๖   จะ
ดําเนินการชวยเหลือสงเคราะหตามระเบียบ ใหกับนายประสิทธิ์ฯ 
จํานวน  ๒,๐๐๐ บาท และนางสาวปริญญาฯ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
และใหการชวยเหลือตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๔ .๒  เทศบาลเมืองรอย เอ็ดจะดํ า เนินการ
ชวยเหลือสงเคราะห จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 
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  ๔.๓  สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดรอยเอ็ด
สนับสนุนถุงยังชีพ  จํานวน  ๒  ถุง 
 ๕. ดานอื่น ๆ การซอมแซมรถมอเตอรไซคสามลอ โรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวันจะใหชางประมาณการคาซอม  โรงเรียนและ
อําเภอจะรับผิดชอบชวยเหลือคาซอม 
 
ผลดําเนินการแกไขปญหาและใหความชวยเหลือ 
 เมื่อทุกฝายไดรับมอบหมายภารกิจจากที่ประชุม ก็ได
ขับเคลื่อนภารกิจการใหความชวยเหลือครอบครัว นายประสิทธิ์
โดยมีที่ทําการปกครองอําเภอเมืองรอยเอ็ด เปนหนวยประสานงาน
บูรณาการทุกภาคสวน จนทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของการแกไขป
ไดเปนอยางดียิ่ง โดยปรากฏผลการใหความชวยเหลือ ดังนี้
 ๑. ดานสุขภาพของหลานสาว  โรงพยาบาลรอยเอ็ดไดสง

เจาหนาที่ไปตรวจสุขภาพ  
และสงไปจัดทําประวัติการ
รั กษา  ณ  โ ร งพยาบาล
ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ๒ .  ด านส ง เ ส ริ ม
อาชี พสํ านั ก งานประมง

อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จัดหาพันธุปลาจํานวน  ๖๐๐ ตัวพรอมบอ
ซีเมนต   อาหารปลา  เพื่อเลี้ยงไวบริโภค    ลดรายจายเพิ่มรายได  
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองรอยเอ็ด   จัดหาพันธุไกไขจํานวน  
ตัว พรอมอาหาร 

สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดรอยเอ็ด

ดานอื่น ๆ การซอมแซมรถมอเตอรไซคสามลอ โรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวันจะใหชางประมาณการคาซอม  โรงเรียนและ

เมื่อทุกฝายไดรับมอบหมายภารกิจจากที่ประชุม ก็ได
ขับเคลื่อนภารกิจการใหความชวยเหลือครอบครัว นายประสิทธิ์ฯ
โดยมีที่ทําการปกครองอําเภอเมืองรอยเอ็ด เปนหนวยประสานงาน
บูรณาการทุกภาคสวน จนทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของการแกไขปญหา
ไดเปนอยางดียิ่ง โดยปรากฏผลการใหความชวยเหลือ ดังนี ้

ดานสุขภาพของหลานสาว  โรงพยาบาลรอยเอ็ดไดสง
เจาหนาที่ไปตรวจสุขภาพ  
และสงไปจัดทําประวัติการ
รั กษา  ณ  โ ร งพยาบาล
ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

ด านส ง เ ส ริ ม
อาชี พสํ านั ก งานประมง

ตัวพรอมบอ
ซีเมนต   อาหารปลา  เพื่อเลี้ยงไวบริโภค    ลดรายจายเพิ่มรายได  
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองรอยเอ็ด   จัดหาพันธุไกไขจํานวน  ๑๐  
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 ๓. ดานการศึกษาและ
อาหาร  โรงเรียนเทศบาลวัด
เวฬุวัน จัดหาทุนการศึกษา
มอบให  จั ดหาอาหารฟรี ที่
โรงเรียน  และนํากลับมาทานที่
บานในตอนเย็น 
 ๔. ดานการซอมแซม  
ปรับปรุงมอเตอรไซคสามลอ นายวัฒนพงษ   ชิตทรงสวัสดิ์รอง
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  จัดหาชางซอมแซม  ปรับปรุงให และ
รับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 
 ๕. ดานการสงเคราะหอื่น ๆ  พันเอก (พิเศษ)  กฤษดา  
นิยมวิทย รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดรอยเอ็ด   
ศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่   ๔๖ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด นายก
องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง   ผูจัดการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขารอยเอ็ด   เหลากาชาด
จังหวัดรอยเอ็ด  และสมาชิก  อสม. ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ไดมอบเงินสงเคราะห และอาหาร  น้ําดื่ม และอื่น ๆ อีกหลาย
รายการ 
 ๖.  ดานที่อยูอาศัย  ไดขอใหเจาของที่ดินยินยอมให

ครอบครัวนายประสิทธิ์ สุนทรา
ลักษณ  เชาที่อยูอาศัยตอแลขอ
ปรับปรุงที่อยูอาศัยใหมั่นคง  
แข็งแรง  ถูกสุขลักษณะ อําเภอ
เ มื อ ง ร อ ย เ อ็ ด   ไ ด จั ด ทํ า
โครงการผ าป าสามัคคี เพื่ อ
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รวบรวมเงินเปนคากอสรางบานใหมั่นคงแข็งแรงถูกสุขลักษณะ  โดย
มีสวนราชการทุกสวนราชการในอําเภอ  สถานีตํารวจภูธรเมือง
รอยเอ็ดรั ฐวิสาหกิจชมรมผู ค าทองจั งหวัดรอยเอ็ด  กํานัน 
ผูใหญบาน   ฯลฯ ภาคเอกชน  สนใจใหการชวยเหลือบริจาคเงินจน
สามารถรวบรวมเงินไดถึง  ๗๐,๐๐๐  บาท และกอสรางบานใหแก
นายประสิทธิ์ฯ เปนผลสําเร็จ  ดวยความรวมมือ รวมแรง รวมใจกัน
ทุกภาคสวนมอบความเอื้ออาทรใหครอบครัวนายประสิทธิ์ฯ 
สามารถมีกําลังกาย  กําลังแรงใจที่จะตอสูชีวิตตอไป  
    
สรุปวิธีการทํางานที่นําไปสูความสําเร็จ 
 กระบวนการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรมของศูนยดํารง
ธรรมอําเภอเมืองรอยเอ็ด       เกิดผลสัมฤทธิ์ไดโดยการบูรณาการ
ทุกภาคสวน ทั้งภาคราชการ ไดแก ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
รอยเอ็ด เหลากาชาดจังหวัดรอยเอ็ด ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ ๔๖ 
โรงพยาบาลรอยเอ็ด สํานักงานประมงอําเภอเมืองรอยเอ็ด 
สํานักงานปศุสัตยอําเภอเมืองรอยเอ็ด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหความชวยเหลือ
สงเคราะหในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน กํานัน 
ผูใหญบาน ฯลฯ รวมทั้งหางรานตาง ๆ ในพื้นที่ ตลอดจนประชาชน 
ใหความชวยเหลือสงเคราะหดานเงินทุนในการกอสรางบานพัก
สําหรับอยูอาศัย และการประกอบอาชีพ โดยที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองรอยเอ็ด เปนเจาภาพ   ซึ่งภารกิจในครั้งนี้ เปนการ
แสดงพลังความสามัคคี ของทุกภาคสวนใหการแกไขปญหาเกิดผล
สัมฤทธิ์  อยางเปนรูปธรรม 
ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ (Key Success Factors) 
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 ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ (Key Success Factors) เกิด
จากความสามัคคี หรือจะเรียกอีกอยางหนึ่งวาความสมานฉันท คือ 
ความพรอมเพรียง ความกลมเกลียว ปรองดองรวมใจกันปฏิบัติงาน
ใหบรรลุผลตามที่ตองการ เกิดการทํางานอยางสรางสรรคเปดใจ
กวางรับฟงความคิดเห็นของทุกฝายรูบทบาทหนาที่ของตน ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจ มีความมุงมั่นตอการรวมพลังชวยเหลือเกื้อกูลกัน
เพื่อใหการทํางานสําเร็จลุลวง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗๖ 

 
ประสบการณการแกไขปญหาในพื้นที่อําเภอจัตุรัส

                                                  โดย  นายสรกฤชชื่นจิตต
                                                         นายอําเภอจัตุรัส

 
ความเปนมาของสภาพ
ปญหา 

ดวยศูนยดํารงธรรม
อํ า เ ภ อ จั ตุ รั ส  ไ ด รั บ เ รื่ อ ง
รองเรียน รองทุกข จากราษฎร 
หมูที่ 9 ตําบลซับใหญ อําเภอ
ซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ กรณีถูก
ผูประกอบการอูตอกระบะรถอี

แตนฉอโกงเงินวางคามัดจําในการทํากระบะรถอีแตน ตั้งอยูที่ตําบล
หนองบัวใหญ อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยผูรองไดทําหนังสือ
สัญญาซื้อขายหรือ สัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาวางมัดจํากับผู
ถูกรอง เพื่อสั่งทํากระบะรถอีแตนขนาดกวาง 180 เซนติเมตร สูง 
135 เซนติเมตร ยาว 350 เซนติเมตร ในราคา 35,000 
โดยผูรองไดวางมัดจําในการทําสัญญาฯ เปนเงิน 25,000 
วันที่ 21 กันยายน 2557 โดยมีกําหนดสงกระบะอีแตนในวันที่
22 พฤศจิกายน 2557 และหากมีการไมสงมอบกระบะตาม
กําหนด ผูถูกรองยินดีคืนเงินวางมัดจํา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2557 ทันที ตามสัญญาที่จัดทําของ ๒ ฝายแตเมื่อครบกําหนดสง
มอบ ปรากฏวา ผูถูกรองไมสามารถสงมอบกระบะรถอีแตนได ผู

ประสบการณการแกไขปญหาในพื้นที่อําเภอจัตุรัส 
โดย  นายสรกฤชชื่นจิตต 

นายอําเภอจัตุรัส 

ความเปนมาของสภาพ

ดวยศูนยดํารงธรรม
ไ ด รั บ เ รื่ อ ง

รองทุกข จากราษฎร 
ตําบลซับใหญ อําเภอ

ซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ กรณีถูก
ผูประกอบการอูตอกระบะรถอี

แตนฉอโกงเงินวางคามัดจําในการทํากระบะรถอีแตน ตั้งอยูที่ตําบล
หนองบัวใหญ อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยผูรองไดทําหนังสือ

ขาย หรือสัญญาวางมัดจํากับผู
เซนติเมตร สูง 

35,000 บาท 
25,000 บาท ใน

ะอีแตนในวันที ่
และหากมีการไมสงมอบกระบะตาม

พฤศจิกายน 
ฝายแตเมื่อครบกําหนดสง

มอบ ปรากฏวา ผูถูกรองไมสามารถสงมอบกระบะรถอีแตนได ผู
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รองจึงไดเดินทางไปขอรับเงินวางมัดจําคืน ปรากฏวาผูถูกรองบาย
เบี่ยงไมยอมจายเงินวางมัดจํา และแจงผลัดวันจายเรื่อยมา จนเปน
เหตุใหผูรองไดรับความเดือดรอนอยางมาก เนื่องจากตองใชรถอี
แตนในการเก็บผลผลิตทางการเกษตร จึงไดเดินทางมาแจงเรื่อง
รองเรียน รองทุกข ที่ศูนยดํารงธรรมอําเภอจัตุรัส ซึ่งไดรับเรื่องไว
พรอมทั้งสอบถามขอมูลปญหาทั้งหมดจากผูรอง และจากการ
สืบสวนสอบสวน พบวามีผูถูกหลอกในลักษณะดังกลาวจํานวน
หลายรายในพื้นที่อําเภอจัตุรัส อําเภออื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
และพื้นที่อื่นๆ เชน จังหวัดขอนแกน จังหวัดนครราชสีมา เ
อําเภอจัตุรัส พิจารณาแลวเห็นวา ปญหาเรื่องรองเรียนดังกลาว 
สงผลกระทบอยางมากตอภาพลักษณของผูประกอบการอูตอรถ
กระบะอีแตนในพื้นที่อําเภอจัตุรัส ที่มีอยูกวา 50 รายซึ่งแตละป

สามารถสราง
สรางรายไดใหพี่นอง
ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ
ผูประกอบการหลาย
ลานบาท เนื่องจากอู
ตอกระบะรถอีแตนข
อ ง อํ า เ ภ อ จั ตุ รั ส 

จัดทําไดสวยงามมีขนาดใหญ เปนที่ชื่นชอบของเกษตรกรผูใชรถอี
แตนอยางมาก จึงมีเกษตรจํานวนมากมาใชบริการทั้งในพื้นที่อําเภอ 
นอกเขตอําเภอในเขตจังหวัดชัยภูมิ และพื้นที่จังหวัดใกลเคียง เชน 
จังหวัดขอนแกน จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น ศูนยดํารงธรรมอําเภอ
จัตุรัส เห็นวามีความจําเปนจะตองดําเนินการแกไขปญหาใหเกิด
ความยั่งยืนใหสําเร็จ 

๓๗๗ 

รับเงินวางมัดจําคืน ปรากฏวาผูถูกรองบาย
เบี่ยงไมยอมจายเงินวางมัดจํา และแจงผลัดวันจายเรื่อยมา จนเปน
เหตุใหผูรองไดรับความเดือดรอนอยางมาก เนื่องจากตองใชรถอี
แตนในการเก็บผลผลิตทางการเกษตร จึงไดเดินทางมาแจงเรื่อง

มอําเภอจัตุรัส ซึ่งไดรับเรื่องไว
พรอมทั้งสอบถามขอมูลปญหาทั้งหมดจากผูรอง และจากการ
สืบสวนสอบสวน พบวามีผูถูกหลอกในลักษณะดังกลาวจํานวน
หลายรายในพื้นที่อําเภอจัตุรัส อําเภออื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
และพื้นที่อื่นๆ เชน จังหวัดขอนแกน จังหวัดนครราชสีมา เปนตน 
อําเภอจัตุรัส พิจารณาแลวเห็นวา ปญหาเรื่องรองเรียนดังกลาว 
สงผลกระทบอยางมากตอภาพลักษณของผูประกอบการอูตอรถ

รายซึ่งแตละป
สามารถสรางอาชีพ
สรางรายไดใหพี่นอง
ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ
ผูประกอบการหลาย

ท เนื่องจากอู
ตอกระบะรถอีแตนข
อ ง อํ า เ ภ อ จั ตุ รั ส 

จัดทําไดสวยงามมีขนาดใหญ เปนที่ชื่นชอบของเกษตรกรผูใชรถอี
แตนอยางมาก จึงมีเกษตรจํานวนมากมาใชบริการทั้งในพื้นที่อําเภอ 
นอกเขตอําเภอในเขตจังหวัดชัยภูมิ และพื้นที่จังหวัดใกลเคียง เชน 

ศูนยดํารงธรรมอําเภอ
จัตุรัส เห็นวามีความจําเปนจะตองดําเนินการแกไขปญหาใหเกิด



 ๓๗๘ 

แนวทางปฎิบัติในการแกปญหา 
ศูนยดํารงธรรมอําเภอจัตุรัส ไดประสานเจาหนาที่ทหารชุด

ปฏิบัติการมวลชนประจําอําเภอจัตุรัส (ชป.มวลชนอําเภอจัตุรัส)
และสถานีตํารวจภูธรจัตุรัส เพื่อรับทราบปญหา และการวางแผน
เขาดําเนินการแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1 ประชุมเจาหนาที่ 3 ฝาย ปกครอง ทหาร ตํารวจ ณ 
หองประชุมอําเภอจัตุรัสโดยเชิญผูรองมาใหขอเท็จจริงเพิ่มเติม 

2 ประชุมวางแผน เพื่อเขาดําเนินการกับอูผูประกอบการ 
โดยแยกปญหาออกเปน 2 สวน คือ 

1) ปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน 
2) ปญหาภาพลักษณของกิจการอูตอกระบะรถ 

อีแตนของผูประกอบการอําเภอจัตุรัส 
3 ออกปฏิบัติการเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ

เจาหนาที่ 3 ฝาย ปกครอง ทหาร ตํารวจ ณ อูผูประกอบการ ผล
การเขาดําเนินการพบวา ผูถูกรองกระทําความผิดจริงตามที่ผูรอง
กลาวหา จึงไดควบคุมตัวมายังอําเภอจัตุรัส 

4 ปลัดอําเภอ (ผูรับผิดชอบศูนยดํารงธรรมอําเภอจัตุรัส)  
ไดแจงใหผูถูกรองทราบถึงความเดือดรอนของประชาชน กรณี อู
ผูประกอบการไดฉอโกงหลอกลวงประชาชนพรอมทั้งแจงความ
เสียหายที่ไดเกิดขึ้นจากการกระทําของอูผูประกอบการไดสงผล
กระทบตอภาพลักษณอันดีของผูประกอบการอูตอกระบะรถอีแตน
ในพ้ืนที่อําเภอจัตุรัสใหผูถูกรองไดเขาใจและรับทราบจากนั้นไดแจง
ขอกลาวหาในการกระทําความผิด ดังนี้ 

4.1. ประกอบกิจการโรงงาน จําพวกที่ 2 โดย 
ไมไดแจงใหเจาพนักงานทราบ 
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4.2. วางสิ่งกีดขวางบนทางสาธารณะ 
4.3. โรงงานประกอบกิจการไมถูกตองโดยผูรอง

รับทราบขอกลาวหาทุกประการ จึงนําตัวสงพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรจัตุรัสเพื่อดําเนินคดีตอไป 
 
วิธีการทํางานสูความสําเร็จ 

1 ศูนยดํารงธรรมอําเภอจัตุรัส จะรับทราบขอมูล
ขอเท็จจริงจากผูรองทั้งหมดอยางละเอียด 

2  มีการวางแผนและการดําเนินการตามลําดับขั้นตอน
ของหนวยงานที่ เกี่ยวของในการจัดการปญหาเมื่อไดรับเรื่อง
รองเรียนจากประชาชนผานศูนยดํารงธรรมอําเภอจัตุรัส 

3  มีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
รับทราบระเบียบกฎหมาย ที่นําสูการออกไปปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง

4 มีการแกปญหาทั้งระบบ โดยเชิญผูประกอบการอูตอ
ก ร ะ บ ะ ร ถ อี แ ต น ม า
ว า งแผนแนว ทา งก า ร
จัดทํ ากระบะรถอีแตน 
และราคารวมกันทุกฝาย 
ไดแก ฝายปกครอง ฝาย
ทหาร ฝายตํารวจ กํานัน 
ผู ใหญบ าน  ประชาชน 
เจาหนาที่อุตสาหกรรม
จังหวัด เจาหนาที่พาณิชย
จังหวัด เจาหนาที่สรรพากรอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
พื้นท่ี มาประชุมรวมกัน ณ หองประชุมอําเภอจัตุรัส 

๓๗๙ 

โรงงานประกอบกิจการไมถูกตองโดยผูรอง 
รับทราบขอกลาวหาทุกประการ จึงนําตัวสงพนักงานสอบสวนสถานี

ศูนยดํารงธรรมอําเภอจัตุรัส จะรับทราบขอมูลและ

มีการวางแผนและการดําเนินการตามลําดับขั้นตอน
ของหนวยงานที่ เกี่ยวของในการจัดการปญหาเมื่อไดรับเรื่อง

มีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
รับทราบระเบียบกฎหมาย ที่นําสูการออกไปปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง 

การแกปญหาทั้งระบบ โดยเชิญผูประกอบการอูตอ

จังหวัด เจาหนาที่สรรพากรอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน



 ๓๘๐ 

 5 ผลการประชุม กําหนดใหมีการจัดตั้ งกลุม
ผูประกอบการอูตอกระบะรถอีแตน จัดทําทะเบียนผูประกอบการ 
และจัดตั้งเครือขายภาคประชาชนในการตรวจสอบคุณภาพการ
จัดทํากระบะและราคาของผูประกอบการอูตอกระบะรถอีแตนใน
พื้นท่ีอําเภอจัตุรัส 
 
ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ Key Success Factors 

1 การเก็บรวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงทั้งหมด 
2 การประชุมวางแผนในการออกปฏิบัติงาน 
3 การประสานเชื่อมโยงขอระเบียบกฎหมายกับหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ 
4 การจัดชุดออกปฏิบัติงาน 
5 การรายงานผลปฏิบัติงาน 
6 การติดตามผลการดําเนินงาน 
7 การประเมินผลการดําเนินการ 
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ปญหาขอพิพาทกรณีคัดคานการกอสราง
ลานรับซื้อมันสําปะหลัง 

                                             โดย นายศรีชัย  ตันฑะโภสณ 
                                                   นายอําเภอเทพสถิต

 
ความเปนมาและส
ปญหาที่เกิดขึ้น 
 อํ า เ ภ อ เ ท พ ส ถิ ต 
จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ  มี ส ภ าพภู มิ
ประเทศเปนที่ ราบภู เขาสู ง 
ประชาชนในพื้นที่ประมาณรอย 
๙ ๕  ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะทําไร

มันสําปะหลัง เปนเมืองประตูสูอีสาน โดยมีอาณาเขตติดกับอําเภอ
ลําสนธิ จังหวัดลพบุรี พื้นที่การปกครองมีจํานวน ๕ ตําบล 
หมูบาน ๑ เทศบาลตําบลและ ๕ องคการบริหารสวนตําบล พื้นที่ทํา
กินของราษฎรสวนใหญเปนที่ดินอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน และเปนพื้นที่
ปาเสื่อมโทรมโดยราษฎรเขาจับ
จองครอบครองทํ า กิ น  ซึ่ ง
ห น ว ย ง า น ป า ไ ม ม อ บ ใ ห
หนวยงานปฏิรูปที่ ดินนํ าไป
ป ฏิ รู ป พื้ น ที่ ใ ห ร า ษ ฎ ร ทํ า
ป ร ะ โ ย ช น  แ ล ะ ยั ง มี พื้ น ที่
เอกสารสิทธิ์หนังสือรับรองการ

๓๘๑ 

ปญหาขอพิพาทกรณีคัดคานการกอสราง 

โดย นายศรีชัย  ตันฑะโภสณ  
นายอําเภอเทพสถิต 

และสภาพ

อํ า เ ภ อ เ ท พ ส ถิ ต 
จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ  มี ส ภ าพภู มิ
ประเทศเปนที่ ราบภู เขาสู ง 
ประชาชนในพื้นที่ประมาณรอย 

ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะทําไร

มันสําปะหลัง เปนเมืองประตูสูอีสาน โดยมีอาณาเขตติดกับอําเภอ
ตําบล ๙๒ 

คการบริหารสวนตําบล พื้นที่ทํา
กินของราษฎรสวนใหญเปนที่ดินอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน และเปนพื้นที่



 ๓๘๒ 

ทําประโยชน (นส.๓) อีก
ส วนหนึ่ ง  ปญหาความ
ขัดแยงหรือรองเรียน รอง
ทุกข ของราษฎรในพื้นที่
สวนใหญเปนปญหาความ
ขัดแยงเรื่องแนวเขตที่ดิน 
ปญหาการบุกรุกแผวถาง

ที่ดินทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งนําไปสูปญหาการลักลอบตัด
ไมทําลายปา ในพื้นที่ราษฎรมีการประกอบกิจการในลักษณะลานรับ
ซื้อมันสําปะหลังและลานมันรับซื้อผลผลิตสําปะหลังเปนจํานวนมาก 
คิดเปนรอยละ ๗๐ ของจํานวนหมูบานทั้งหมด ซึ่งเปนปญหาที่สวน
ราชการในพ้ืนที่ไมมีอํานาจใชระเบียบกฎหมายควบคุมการประกอบ
กิจการฯได เนื่องจากไมมีกฎหมายรับรองใหอํานาจหนาที่ไว เชน 
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร โดยตองอาศัยอํานาจอํานาจ
หนาที่จากการออกระเบียบขอบังคับขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น แตก็เกิดปญหาเนื่องจากผูประกอบกิจการสวนใหญจะเปน
กลุมนายทุนทางการเมืองสวนทองถิ่น        
 จังหวัดชัยภูมิไดมีคําสั่งจัดตั้งศูนยดํารงธรรมอําเภอเทพสถิต
ตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๙๖/
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๕๗ แหง
พระราช บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และ
คําสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ ๑๘๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
โดยแตงตั้งใหนายศรีชัย  ตันฑะโภสณ นายอําเภอเทพสถิต เปน
ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมอําเภอ ซึงมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเปน
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ใหบริหารขาวสาร ใหคําปรึกษากฎหมาย 
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๓๘๓ 

รับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชนและ
เปนศูนยบริการรวมเบ็ดเสร็จในการแกไขปญหาความเดือดรอน
ใหแกประชาชน โดยแตงตั้งสวนราชการทุกภาคสวนรวมบูรณาการ
งานในการแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกราษฎรในพื้นที มี
องคประกอบ ๔ คณะทํางาน และมีชุดปฏิบัติการประจําตําบลโดย
แตงตั้งปลัดอําเภอผูประสานงานประจําตําบลเปนหัวหนาที่ชุด
ปฏิบัติการ เปนคณะทํางานขับเคลื่อนบูรณาการงานในพื้นที่
รับผิดชอบในเขตตําบล และทําหนาที่เปนชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว
ในการแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนในพื้นที่  

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ศูนยดํารงธรรมอําเภอเทพ
สถิต ไดรับหนังสือรองเรียน/รองทุกข จากนายเมคิน พรอมราษฎร
บานโนนเจริญ จํานวน ๕๑ ครัวเรือน  กรณี ขอคัดคานการจะ
กอสรางลานมันสําปะหลังในเขตชุมชนบานโนนเจริญ หมูที่ ๑๔ 
ตําบลนายางกลัก ของนายควน  ราษฎรบานนายางกลัก  โดย
ราษฎรฝายผูรองเห็นวาอาจจะทําใหเกิดปญหาเหตุรําคาญ เชน
ปญหาดานฝุนละออง กลิ่นเหม็น มลพิษทางอากาศ น้ําเสียไหลลง
คลองน้ํา ทําใหน้ําเนาเสีย และมลพิษทางเสียง   
 
แนวทางปฏิบัติ : แนวทางการแกไขปญหารองเรียน รองทุกข  

๑. หลักการแนวทางการแกไขปญหารองเรียน รองทุกข มี
วิธีดําเนินงานดังนี้ 
 (๑) นายอําเภอเทพสถิต มอบหมายชุดปฏิบัติการประจํา
ตําบลนายางกลัก ดําเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงปญหา
ความเดือดรอนของราษฎรกรในเบื้องตน วามูลที่รองเรียนมี
ขอ เท็จจริ งหรือไม  อย างไร  ประกอบสั่ งการใหปลัดอํา เภอ



 ๓๘๔ 

ผูรับผิดชอบศูนยดํารงธรรม หาขาวเชิงลึกในพื้นที่เกิดเรื่องรองเรียน
วามีขอเท็จจริงหรือไม อยางไร เกิดปญหาความขัดแยงขึ้นกับราษฎร
ไดอยางไร แลวใหรายงานผลการตรวจสอบใหนายอําเภอเทพสถิต
ทราบโดยเรงดวน  
 (๒) เมื่อนายอําเภอเทพสถิตไดรับรายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงจากหัวหนาชุดปฏิบัติการประจําตําบลและปลัดอําเภอ
ผู รับผิดชอบศูนยดํารงธรรมแลว นําผลการตรวจสอบ สรุป 
ประมวลผลในขอเท็จจริง ขอกฎหมาย เพื่อรวบรวมพิจารณาวาง
แนวทางในแกไขปญหาความความเดือดรอนใหแกราษฎร โดยสั่ง
การใหปลัดอําเภอผูรับผิดชอบศูนยดํารงธรรมเปนผูขับเคลื่อน
ประสานงานบูรณาการรวมกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 
 (๓) เมื่อสรุปวางแนวทางเพื่อแกไขปญหาดังกลาวแลว 
นายอําเภอเทพสถิตสั่งการใหปลัดอําเภอผูรับผิดชอบศูนยดํารงธรรม 
แจงประสานบูรณาการทุกภาคสวนราชการที่เก่ียวของ ราษฎรฝายผู
รองเรียน ราษฎรฝายผูถูกรอง (ผูจะประกอบกิจการกอสรางลานมัน
สําปะหลัง) รวมประชุมชี้แจงพิจารณาแกไขปญหาความขัดแยงของ
ราษฎรดังกลาว  
 (๔) เมื่อไดขอสรุปผลการที่ประชุมดังกลาวแลว นายอําเภอ
เทพสถิต ออกหนังสือเปนหลักฐานแจงใหทุกฝายทราบ พรอม
รายงานผลการดําเนินงานใหศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิทราบ       

๒. การปฏิบัติงานแกปญหาจริง เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ นายอําเภอเทพสถิตมอบหมายใหหัวหนาชุดปฏิบัติการ
ประจําตําบลนายางกลักและปลัดอําเภอผูรับผิดชอบศูนยดํารงธรรม
อําเภอลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงในเบื้องตนบริเวณพื้นที่จุดจะ
กอสรางลานมันสําปะหลัง โดยใหประสานคณะทํางานฯ ผูนํา
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๓๘๕ 

หมูบาน ตัวแทนราษฎรฝาย
ผู ร อ ง  และร าษฎรผู จ ะ
ประกอบกิ จการฯ  ร วม
ต ร ว จ ส อ บ  โ ด ย ท ร า บ
ขอ เท็ จจริ ง ว า  ประเด็ น
ราษฎรรองเรียน/รองทุกข 
เกิดขึ้นจากปญหาความ
เดือดรอนของราษฎรในพื้นที่จริง  เนื่องจากพื้นที่จุดที่จะกอสราง
ลานมันสําปะหลังอยูในเขตพ้ืนที่ชุมชนบานโนนเจริญ มีราษฎรอาศัย
อยูใกลเคียงประมาณ ๕๐ ครัวเรือน  นายควน ราษฎรบานนายาง
กลัก เปนเจาของพื้นที่ ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์หนังสือรับรองการทํา
ประโยชน (นส.๓ ก)  สภาพพื้นจุดจะกอสรางมีการปรับแตงเตรียม
ดิน เพื่อเทลานคอนกรีต เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน  ตั้งอยูในเขตชุมชน
บานโนนเจริญ สภาพพื้นโดยรอบเปนดังนี้ 
 (๑) ดานทิศเหนือติดกับที่ดินทํากินของนายควน มีการปลูก
มันสําปะหลังมีคลองน้ําสาธารณะตั้งอยูตอจากที่ดินดังกลาว ซึ่งเปน
คลองน้ําที่ราษฎรบานโนนเจริญใชประโยชนรวมกัน 
 (๒) ดานทิศใตติดกับถนนสาธารณะสายซับใหญ-นายาง
กลัก ตั้งอยูกั้นกลางระหวางบานที่อยูอาศัยของราษฎรบานโนน
เจริญ ประมาณ ๒๐ ครัวเรือน หางจากจุดจะเทลานคอนกรีต
ประมาณตั้งแต ๒๕-๑๐๐ เมตร 
 (๓) ทิศตะวันออกติดกับบานนายธวัชชัย และมีบานอยู
อาศัยของราษฎรบานโนนเจริญตั้งอยูติดตอกับบานนายธวัชชัย 
ประมาณ ๓๐ ครัวเรือน 
 (๔) ทิศตะวันตกติดกับบานนายเมคิน ตัวแทนราษฎรผูรอง 



 ๓๘๖ 

๓. จากการตรวจสอบขอเท็จจริงในเบื้องตน ชุดปฏิบัติการ 
ดําเนินการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทกรณีปญหาความขัดแยง
ของราษฎรดังกลาว ราษฎรทั้งสองฝายไมตกลงยอมความกัน โดย
นายสมควร ฝายผูจะประกอบกิจการฯ ยืนยันจะประกอบกิจการใน
ลักษณะเปนการรับซื้อหัวมันสดอยางเดียว ไมมีการแปรรูปและตาก
มันฯ ซึ่งเปนสิทธิ์ของตนในการกอสรางลานรับซื้อมันสําปะหลัง สวน
นายเมคิน ตัวแทนราษฎรฝายผูรอง ไมเห็นดวยในการประกอบ
กิจการฯ เนื่องจากเห็นวาจะทําใหเกิดปญหาเหตุรําคาญ เชนปญหา
ฝุน กลิ่น นําเสียไหลลงคลองน้ํา ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาความ
เดือดรอนแกราษฎรในชุมชนบานโนนเจริญ 

๔. เมื่อนายอําเภอเทพสถิตไดรับรายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงในเบื้องตนแลว นําผลการตรวจสอบ สรุปประมวลผลใน
ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย รวบรวมพิจารณาวางแนวทางในแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหแกราษฎร โดยเห็นวาการประกอบกิจการ
กอสรางลานมันรับซื้อมันสําปะหลังอยูในอํานาจการควบคุมตาม
กฎหมายสาธารณสุข ซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมขอบังคับของ
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก ประกอบอยูในหลักเกณฑของ
กฎหมายวาดวยอุตสาหกรรม   จึงพิจารณาวางแนวทางการแกไข
ปญหาสั่งการใหปลัดอําเภอผูรับผิดชอบศูนยดํารงธรรมอําเภอ แจง
ประสานสวนราชการผูมีอํานาจหนาที่ที่ เกี่ยวของทุกฝาย รวม
ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับราษฎรคูพิพาททั้งสองฝายในหลัก
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เพื่อแกไขปญหาขอพิพาทใหไดขอยุติ 

๕. เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๗ นายอําเภอเทพสถิต ไดสั่งการให
ชุดปฏิบัติประจําตําบลนายางกลัก ปลัดอําเภอรับผิดชอบงานศูนย
ดํารงธรรมอําเภอ รวมดวยนายสุรศักดิ์  หัวหนาฝายโรงงานฯ แทน
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อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ นายกองคการบริหารสวนตําบลนายยาง
กลัก  นายควน  ผูจะประกอบกิจการลานรับซื้อมันสําปะหลัง และ
นายเมคิน  ตัวแทนราษฎรฝายผูรอง พรอมดวยชาวบานโนนเจริญที่
อาจไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการ รวมประชุมพิจารณา
แกไขปญหาและชี้แจงทําความเขาใจกับกรณีราษฎรรองคัดคานการ
กอสรางลานรับซื้อมันสําปะหลังบานโนนเจริญ โดยที่สรุปผลมติที่
ประชุมดังนี้ 

(๑) การกอสรางลานรับซื้อมันสําปะหลังที่ เปนปญหา
รองเรียน เปนการประกอบกิจการในลักษณะเปนสถานประกอบ
กิจการประเภทที่ตองมีการควบคุมภายในบังคับขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลนายางกลัก เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
พ.ศ.๒๕๕๕ ตามขอ ๕ (๕.๕) กิจการที่เกี่ยวกับ 

การเกษตร ๕.
ตาก การสะสมหรือขน
ถายมันสําปะหลังซึ่ ง ไม
เปนโรงงานที่อยูในบังคับ
ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว า ด ว ย
โ ร ง ง า น ที่ อ ยู ใ น ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
อุตสาหกรรม 

 (๒) การจะประกอบกิจการลานรับซื้อมันสําปะหลังจะตอง
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑและขั้นตอนตาม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก ซึ่งการจะกอสราง
ลานรับซื้อมันสําประหลังที่เปนปญหารองเรียน ผูจะประกอบกิจการ 

๓๘๗ 

อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ นายกองคการบริหารสวนตําบลนายยาง
กลัก  นายควน  ผูจะประกอบกิจการลานรับซื้อมันสําปะหลัง และ
นายเมคิน  ตัวแทนราษฎรฝายผูรอง พรอมดวยชาวบานโนนเจริญที่
อาจไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการ รวมประชุมพิจารณา

บกรณีราษฎรรองคัดคานการ
กอสรางลานรับซื้อมันสําปะหลังบานโนนเจริญ โดยที่สรุปผลมติที่

การกอสรางลานรับซื้อมันสําปะหลังที่ เปนปญหา
รองเรียน เปนการประกอบกิจการในลักษณะเปนสถานประกอบ
กิจการประเภทที่ตองมีการควบคุมภายในบังคับขอบัญญัติองคการ

ริหารสวนตําบลนายางกลัก เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

.๕.๙ การ
ตาก การสะสมหรือขน
ถายมันสําปะหลังซึ่ ง ไม
เปนโรงงานที่อยูในบังคับ
ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว า ด ว ย
โ ร ง ง า น ที่ อ ยู ใ น ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง

กอบกิจการลานรับซื้อมันสําปะหลังจะตอง
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑและขั้นตอนตาม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก ซึ่งการจะกอสราง
ลานรับซื้อมันสําประหลังที่เปนปญหารองเรียน ผูจะประกอบกิจการ 



 ๓๘๘ 

ยังไมดําเนินการขออนุญาตตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
นายางกลัก  
 (๓) มติที่ประชุมเห็นวายังไมควรอนุญาตใหนายควน ผูถูก
รอง ดําเนินการประกอบกิจการลานรับซื้อมันสําปะหลัง เนื่องจาก
ยังไมดําเนินการยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ  

๖. เมื่อไดขอสรุปมติที่ประชุมการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของราษฎรดังกลาว โดยทุกฝายเห็นชอบแลว ศูนยดํารง
ธรรมอําเภอไดนําผลสรุปพิจารณาความเห็นวา การจะกอสรางลาน
รับซื้อมันสําปะหลังที่เปนปญหารองเรียน นายควน ราษฎรฝายผูถูก
รอง  มีความประสงคจะประกอบกิจการเปนลานรับซื้อมันสําปะหลัง
ถือวาเปนการประกอบกิจการในลักษณะเปนการคา เปนกิจการใน
ลักษณะเปนเหตุใหเกิดกลิ่น ฝุน ละออง ซึ่งอาจกอความเดือนรอน
แกผูอาศัยอยูใกลเคียงหรือผูตองประสบกับเหตุนั้น ถือวาเปนเหตุ
รําคาญตามกฎหมายสาธารณสุข และเปนการประกอบกิจการที่ตอง
มีการควบคุมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนายางกลักตาม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก ซึ่งหากวาฝายผูถูก
รองจะประกอบกิจการฯ จะตองไดรับใบอนุญาตจากนายกองคการ
บริหารสวนตําบลนายางกลัก ซึ่ งราษฎรฝายผูถูกรอง ยั งไม
ดําเนินการยื่นคํารองขออนุญาตประกอบกิจการฯ จึงยังไมอนุญาต
ใหผูจะประกอบกิจการฯ ทั้งนี้ การยื่นคํารองขออนุญาตประกอบ
กิจการฯ ตองเปนไปตามหลักเกณฑขั้นตอนและเงื่อนไขวาดวย
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก ซึ่งดําเนินการ
ดังกลาวนายอําเภอเทพสถิตไดอาศัยอํานาจตามกฎหมายในการ
กํากับควบคุมดูแลองคการกรปกครองสวนทองถิ่นแจงกําชับให
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลักถือปฏิบัติตามระเบียบ



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๓๘๙ 

กฎหมายอยางเครงครัด โดยไดแจงผลการแกไขปญหารองเรียนเปน
หนังสือใหคูกรณีพิพาททั้งสองฝาย และรายงานผลการแกไขปญหา
ใหศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิทราบ 
 
สรุปวิธีการทํางานที่นําไปสูความสําเร็จ 

๑. วางกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหา
รองเรียนรองทุกขมีวิธีดําเนินงานดังนี้ 
 (๑) สั่งการใหปลัดอําเภอรับผิดชอบศูนยดํารงธรรม หาขาว
ในเชิงลึกในพื้นที่ที่เกิดปญหาเรื่องรองเรียนวา เกิดจากปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนในพื้นที่จริง หรือเกิดจากความขัดแยง
สวนตัวระหวางตัวแทนราษฎรฝายผูรองกับราษฎรผูจะประกอบ
กิจการ หรือเกิดจากกลุมผลประโยชนเกี่ยวกับธุรกิจนายทุนที่
ประกอบกิจการลานมันสําปะหลัง หรือเกิดจากความขัดแยงระหวาง
กลุมการเมืองทองถิ่นในพื้นที่ ซึ่งทราบขอเท็จจริงวาปญหารองเรียน
เกิดขึ้นจากปญหาที่ราษฎรฝายผูรองเกรงวาจะเกิดปญหาความ
เดือดรอนของราษฎรในชุมชน เนื่องจากจุดที่กอสรางลานมัน
สําปะหลังอยูในเขตชุมชน 

(๒) มอบหมายชุดปฏิบัติการประจําตําบลลงตรวจสอบพ้ืน 
จริงในเบื้องตน เพื่อนําขอมูลสรุปประมวลผล วางกรอบแนวทางใน
การแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนในพื้นที่ โดยรวม
บูรณาการทุกภาครวมที่แตงตั้งเปนคณะทํางานชุดปฏิบัติการประจํา
ตําบลนายางกลัก 
 (๓) นําขอมูลผลการตรวจสอบในขอ ๑ และ ๒ สรุป
ประมวลผลวางกรอบแนวทางในการแกไขปญหาความเดือดรอน



 ๓๙๐ 

ใหแกประชาชน โดยพิจารณาถึงขอเท็จจริงจากผลการตรวจสอบ
พื้นท่ีในเบื้องตน และขอกฎหมายที่เก่ียวของ 
 (๔) บูรณาการประสานสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ตาม
ระเบียบกฎหมายทุกฝาย ไดแก อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ สถานี
ตํารวจภูธรเทพสถิต สาธารณสุขอําเภอ เกษตรอําเภอ พัฒนาชุมชน
อําเภอ องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก กํานันตําบลนายาง
กลัก ผูใหญบานโนนเจริญ พรอมดวยราษฎรคูกรณีพิพาททั้งสอง
ฝาย  รวมประชุมพิจารณาและชี้แจงแกไขปญหารองเรียน รองทุกข 
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกราษฎรในพื้นที่ ซึ่งผลการ
ประชุมราษฎรคูกรณีพิพาททั้งสองฝายเห็นชอบ เขาใจ และ
เห็นชอบตามมติที่ประชุมดังนี้ 
  ๔.๑ ประเด็นราษฎรรองคัดคานการกอสรางลาน
มันสําปะหลัง ราษฎรคูกรณีพิพาททั้งสองฝายเห็นชอบและยอมรับ
มติที่ประชุมวา ยังไมอนุญาตใหราษฎรฝายผูถูกรอง ประกอบกิจการ
ลานรับซื้อมันสําปะหลัง จนกวาจะดําเนินการยื่นคํารองขออนุญาต
ประกอบกิจการตอองคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก     
  ๔.๒ ประเด็นการขออนุญาตประกอบกิจการลาน
มันสํ าปะหลั ง  นายอํ า เภอเทพสถิต ใช อํ านาจในการกํากับ
ควบคุมดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยแจงใหองคการบริหาร
สวนตําบลนายางกลัก ดําเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยเครงครัด  
  ๔.๓ ปจจุบันผูจะประกอบกิจการฯ ยังไมไดรับ
อนญุาตใหประกอบกิจการลานมันสําปะหลัง เนื่องจากจุดที่กอสราง
ลานมันสําปะหลังอยูในเขตชุมชนบานโนนเจริญ ไมเปนไปตาม



เรื่องเลาชาวคลองหลอด 

 
๓๙๑ 

หลักเกณฑขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก เรื่อง
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๒. การดําเนินงานแกไขปญหาความเดือดรอนใหแก
ประชาชนแลวเสร็จ ออกหนังสือแจง กําชับการกํากับควบคุมดูแล
องคการบริหารสวนตําบลนางกลักในการดําเนินการตามระเบียบ
กฎหมายโดยเครงครัด แจงราษฎรคูพิพาททั้งสองฝายทราบ พรอม
รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิทราบ 
 
ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 

๑. การหาขาวในเชิ งลึกและการลงพื้นที่จริ งในการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน เพื่อทราบมูลเหตุแหงความขัดแยงใน
ปญหาความเดือดรอนของราษฎรในพื้นที่  

๒. การวางกรอบแนวทาง และความรวมมือในการบูรณา
การงานรวมกันทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกราษฎรในพื้นที ่

๓. ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ใน
การกําหนดระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวของควบคุมปญหาความ
เดือดรอนที่อาจเกิดขึ้นแกราษฎรในชุมชน      
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