ผูวาราชการจังหวัดในฐานะนักการทูต
สุดจิต นิมิตกุล
โดยปกติหนาที่ของผูนําคือผูบริการ รวมทั้งผูนําภาคเอกชนที่เรียกวา ซี อี โอ (CEO) คือ Chief
Executive Officer คือ เปนผูนําองคกรใหปฏิบัติหนาที่บรรลุเปาประสงคที่ตั้งไว แตละองคกรยอมมี
ภาระหนาที่แตกตางกันไป คือ โดยมีหนาที่อะไรก็ดําเนินการไปตามนั้น ผูวาราชการจังหวัดก็มีภารกิจ
โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข ใหแกประชาชนจังหวัดนั้นๆ โดยทั่วไปก็ทําหนาที่ในจังหวัดของตนให
เรียบรอย ไมมีปญหาใดๆ สวนผูวาราชการจังหวัดที่เปนจังหวัดทองเที่ยว หรือเป นจังหวัดชายแดน
นอกจากจะปฏิบัติหนาที่โดยทั่วไปเหมือนจังหวัดอื่นๆ แลวก็จะตองทําตัวเปนนักกฎหมายดวย เพื่อให
งานในแตล ะพื้น ที่ บรรลุวั ต ถุป ระสงค เริ่ ม ตั้ ง แต ก ารคั ดสรรตั ว บุ คคลที่จ ะตอ งเป น บุค คลที่ มี ความรู
ความสามารถเชนเดียวกับผูวาราชการจังหวัดอื่นๆ แลวสิ่ งที่กระทรวงมหาดไทยไดเนนเปนพิเศษสําหรับ
ผูวาราชการจังหวัดทองเที่ยวและชายแดนคือ ทักษะในดานภาษา ไมเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษา
ทางการทูตเทานั้น แตจะตองรูภาษาเพื่อนบานที่มีชายแดนติดตออีกดวย เรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยเคย
มีนโยบายสอนภาษาที่จําเปนใหแกบุคลากรชายแดน รวมทั้งผูวาราชการจังหวัดดวย นอกจากนั้นจะตอง
พิจารณาบุคลิกภาพ ความสามารถในการปฏิบัติงานไดคลองตัว และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ซึ่งเรื่องนี้เปนหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยโดยตรงที่จะตองคอยสังเกตติดตามเปนทั้งพี่
เลี้ยง ผูสงเสริมและสนับสนุนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี แมผูเขียนจะมิไดเคยรับราชการ
ในจังหวัดชายแดน แตเคยอยูในจังหวัดที่มีการสงเสริมการทองเที่ยว เปนจังหวัดภูเก็ต อุทัยธานี และ
จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งสามนี้มีเขตลักษณและกิจกรรมเกี่ยวกับตางประเทศในมิติตางๆ
โดยเฉพาะศตวรรษที่ 21 นักบริหารหรือผูนําไมวา อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด หรือซีอีโอ ของภาค
ธุรกิจเอกชน นอกจากจะมีภารกิจในเรื่องตางๆ ตามที่มีหนาที่เ ฉพาะแลว ผูบริหารรุนใหมจะตองมี
คุณสมบัติในเรื่องเหลานี้ดวยเชน เปนผูนําหรือผูบริหารที่รูเทาทันในศตวรรษที่ 21 เปนผูใหความสนใจ
อยางจริงจังในเรื่องการสื่อสาร เปนผูทํางานเปนทีม รูเรื่องเทคโนโลยี สามารถแกปญหาไดทุกรูปแบบ
รวมทั้ง เป นผู นํา การเปลี่ย นแปลง และเป นนั กการทูต ดว ย ผูเ ขีย นเห็น ดว ยอย างยิ่ง ตามคุ ณสมบั ติ

ดังกลาว และใครที่จะยกตัวอยางของบทบาทผู วาราชการจังหวัดในฐานะนักการทูตไทย ขอยกตัวอยาง
จังหวัดที่ผูเขียนไดเคยปฏิบัติงานในจังหวัดนั้นๆ
ในจังหวัดอุทัยธานี เนื่องดวยหวยขาแขงไดถูกขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกตั้งแต ป พ.ศ. 2534
ผูเ ขี ยนไดมี สวนรว มตั้ง แต การนํา ขอเท็จ จริง ตลอดจนปญ หาไปนํ าเสนอคณะกรรมการมรดกโลกที่
ประเทศตูนีเซีย และเปนรูปแบบที่เปนครั้งแรก และเปนตัวอยางที่ประเทศสมาชิกประสงคจะเอาเปน
รูปแบบตัวอยางที่จะใหผูรับผิดชอบในพื้นที่โดยตรงไดมีสวนรวมในการประชุมและชี้แจงขอมูลตางๆ โดย
เริ่มตั้งแตตนและจะตองนํากลับไปทําแผนบริหารจัดการมรดกโลกที่ไดรับขึ้นทะเบียนแลว จะเห็นไดวาได
ทําหนาที่ทางการทูตแทนประเทศไทยทั้งในแงเปนผูแทนรัฐบาลไทยในการไปชี้แจงการตอบขอซักถาม
การเขารวมประชุม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประเทศสมาชิกตางๆ รวมทั้งไดตระหนักถึง
ความสําคัญของมรดกที่จะตองดูแลตอไป ในการจัด ทําแผนการบริหารจัดการมีความจําเปนที่จะตอง
ประสานติดตอกับองคกรใหความชว ยเหลือและประเทศตางๆ ดวย ซึ่ งก็ไดความชวยเหลือจากองคกร
ตางประเทศดังกลาว เชน กองทุนสัตวปาสามารถ (W.W.F.) และองคกรอื่นๆ อีกหลายแหงที่ชวยเหลือใน
การพิจารณาเขตกันชน (Buffer Zone) นอกจากนั้นจะมีผูใหญผูนําประเทศตางๆ ใหความสนใจมรดก
โลกและใครจะไดมีโอกาสเยี่ยมชม ฉะนั้น จะมีชาวตางประเทศเดินทางเขาออกเสมอๆ ทั้งเพื่อการศึกษา
การใหความชวยเหลือ การอนุรักษ และการพัฒนาในระดับนานาชาติ ผูวาราชการจังหวัดจึงทําหนาที่ใน
ทางการทูตไปในตัว คนไทยอาจไมใหความสําคัญการเปนมรดกโลก แตชาวตางประเทศใหความสนใจ
มาก และอยากจะใหอนุรักษไวเปนสมบัติของโลกตลอดไป ในการทําหนาที่ดังกลาว รวมทั้งการตอนรับ
การทําความเขาใจ การยืนยันในการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําใหชาวตางประเทศเหลานั้นมั่นใจใน
การดูแลมรดกโลก ซึ่งเปนภารกิจที่ยิ่งใหญและสําคัญชาวโลกจะเกิดความมั่นใจมากนอยเพียงใดสวน
หนึ่งยอมขึ้นอยูกับบทบาทของผูวาราชการจังหวัดดวยเชนกัน ผูเขียนประเมินวาในขณะทําหนาที่อยูใน
จังหวัดอุทัยธานี ผูเขียนไดทําหนาที่คอนขางสมบูรณและไดรับความสําเร็จ ทั้งในหนาที่ผูนําในจังหวัด
และในหนาที่ทางการทูต โดยไดกําหนดความเขาใจกับประชาคมโลก องคกรนานาชาติและองคกรให
ความชวยเหลือระหวางประเทศ ในการพิจารณาการอนุรักษและการดูแลหวยขาแขงมรดกโลกไปใน
ทิศทางที่ทุกคนปรารถนา ทําใหเปนที่ประจักษแกชาวโลกโดยทั่วไป ขอเท็จจริ งที่ไดรับทราบจากรายงาน
แทบทุกป จะมีมรดกโลกจํานวนหนึ่งที่ถูกถอดถอนออกจากการเปนมรดกโลก เพราะเกิดความเสียหาย
ไมวาจะเกิดจากหนวยงานของทางราชการหรือวาเกิดจากประชาชนโดยตรง อาจจะโดยการบุกรุกหรือ
ทําลาย ทั้งในประเทศและนานาชาติไดโดยประจักษแลววา หวยขาแขงอยูใ นสถานะที่ดีและสมบูรณ
ทั้งนี้ปฏิเสธไมไดวาไดรับการดูแลที่ดีจากผูที่เกี่ยวของ ทั้งทางจังหวัดอุทัยธานีโดยตรง หรือเจาหนาที่เขต
ของกรมปาไมก็ตาม

สําหรับจังหวัดปราจีนบุรี ความรูสึกโดยทั่วไปเปนจังหวัดชายแดนที่ติดกับกัมพูชาและตอมาได
แยกออกเปนจังหวัดสระแกวก็ตาม ความใกลชายแดนก็คงปรากฏอยูแตประเด็น นี้ผูเ ขียนจะไมข อ
กล า วถึ ง โดยจะขอกล า วถึ ง จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี เป น จั ง หวั ด ที่ รั ฐ บาลไทยส ง เสริ ม ให มี ก ารลงทุ น จาก
ตางประเทศ โดยกําหนดใหเปนกรมสงเสริมการลงทุนเขตที่ 3 ซึ่งผูลงทุนจะไดรับสิทธิพิเศษ 2 เรื่อง คือ
ไมเสียภาษีเครื่องจักรนําเขา และไมตองเสียภาษีรายไดเปนเวลา 8 ป ซึ่งตางประเทศไดใหความสนใจ
ทั้งชาวยุโรปและเอเชีย โดยเฉพาะเกาหลี และญี่ปุน ปรากฏวามีชาวตางชาติมาลงทุนเปนจํานวนมาก
หลายรอยโรง เมื่อผูเขียนไปดํารงตําแหนงใหมๆ ไดรับเชิญจากชาวตางประเทศใหเปน ประธานวางศิลา
ฤกษโรงงานจํานวนมาก มาเพลาลงหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหลังป 2540 ผูเขียนไมเคยปฏิเสธในการไป
ทําหนาที่ดังกลาว หลังจากโรงงานสรางเสร็จแลวก็จะมีพิธีเปดโรงงานอยางเปนทางการ งานมงคลทั้ง
สองงานนี้ ผูเขียนไดใหความสําคัญโดยยินดีไปเปนประธานใหทั้งสองประเภท เพื่อใหชาวตางประเทศ
เห็นความสําคัญของพิธีกรรมทางศาสนา ตั้งแตเริ่มตนและเขาใจถึงชี วิตชาวไทยและกอใหเกิดความเปน
สิริมงคล และความมั่นใจในความสําเร็จที่จะตามมา
อีก หน า ที่ ห นึ่ ง ที่ ผู เ ขี ย นใคร ข อกล า วถึ ง คื อ การที่ ช าวต า งประเทศเข า เยี่ ย มคํ า นั บ เพื่ อ ทราบ
ขอเท็จจริง ความมั่นใจในการลงทุนกอนการตัดสินใจดําเนินการตอไป ซึ่งผูเขียนก็ไดทําหนาที่ใหขอมูล
ชี้แจง และใหความมั่นใจแกนักลงทุนรวมทั้งจังหวัดพรอมที่จะแกไขปญหาต างๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น
ยังไดรับเชิญไปใหนโยบายการลงทุน การใหความมั่นใจนักลงทุน ทั้งในกรุงเทพฯ เขตอุตสาหกรรม
และสถาบันการศึกษาตางๆ อยางสม่ําเสมอ ในขณะนี้ผูเขียนประทับใจในตัวผูวาการมลรัฐตางๆ ของ
สหรัฐฯ ที่ไดทําหนาที่ทางการทูต อยางนอยไดรั บเชิญ ไดไปบรรยายแกนักลงทุนถึงโอกาส โครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ นอกจากนั้นแลวหลายครั้งที่ ผูเขียนไดมีโอกาสเดินทางไปพบ
ผูวาการรัฐในอเมริกา หลายรายไดพบแตมีอีกหลายรายไดรับแจงวา ผูวาการรัฐไมอยูเพราะเดินทางไป
ญี่ปุนเพื่อเชิญชวนใหเขาไปลงทุนในภาครัฐ
มีงานที่สําคัญที่ผูเขียนไดริเริ่มดําเนินการในจังหวัดปราจีนบุรีในฐานะผูวาราชการจังหวัด เพื่อ
สงเสริมการลงทุน คือ จัดตั้งใหมีการประชุมรวมระหวางหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของกับการลงทุน
และผูประกอบการลงทุนทุก 3 เดือน เพื่อรับทราบนโยบายทางจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
เพื่อทราบปญหาและการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสิ้นสุดการประชุมแลวก็ไดมีการสังสรรคกัน
เพื่อความคุนเคยอีกดวย กลาวไดวา ในรอบ 3 ป สามารถทําความเขาใจ รับทราบปญหาและแกปญหา
ได ดี ใ นระดั บ หนึ่ ง ยกตั ว อย า งเช น มี เ รื่ อ งหนึ่ ง ที่ ช าวต า งชาติ กั ง วลมากคื อ เรื่ อ งความปลอดภั ย
ชาวตางชาติสนใจมาก โดยเฉพาะความปลอดภัยบนทองถนน ชาวตางชาติแจงใหทราบวา ประสงคจะ
ใหฝายไทยดูแลและปรับปรุง และสรางถนนใหเพียงพอและเกิดความปลอดภัย เพราะชาวตางชาติ

เหลานั้นแจงวา แมบานที่อยูบานของตนเองกังวลใจ และนอนไมคอยหลับ เพราะเกรงวารถของตนเองจะ
ไมปลอดภัย อาจตายเพราะอุบัติเหตุบนทองถนน
การดําเนินงานตางๆ ดังกลาว อาจกลาวไดวา เปนการทําหนาที่ทูตไมมากก็นอย ปราจีนบุรีเปน
เมืองการลงทุนจากตางประเทศ จะมีนักการทูตทุกระดับเดินทางเขาออกเพื่อติดตอกับจังหวัด หรือเขา
เยี่ยมโรงงานที่กําลังดําเนินการอยู มีหลายกรณี เอกอัค รราชทูต และผูนําประเทศไดเขาเยี่ยมโรงงาน
สัญชาติข องตน ผู วาราชการจัง หวัด จะไดรั บการแจง และรับ เชิญ ให ไปร วมดวย เนื่องดว ยที่มี นิค ม
อุตสาหกรรมและโรงงานประเภทตางๆ เปนจํา นวนมาก รัฐบาลจีนพบวาที่จังหวัดนี้มีโรงงานผลิต
กระดาษที่ทํามาจากไมยูคาลิปตัสที่ทันสมัยที่สุด และใหญที่สุดในเอเชีย และประสงคจะขอรวมลงทุน
ดวย มีชาวตางชาติมาขอดูงานเสมอๆ เมื่อผูนําจากจีนเขามาประเทศไทย และมักจะถือโอกาสมาและ
เยี่ยมโรงงานกระดาษแหงนี้ คือ โรงงานแอดวานสอะโกร ผูเขียนไดมีโอกาสตอนรับหลายครั้งทั้งใหขอมูล
ใหคํามั่นและพรอมที่จะบริหารและแกไขปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้น มีครั้งหนึ่งสมเด็จฮุนเซน และภรรยา
ไดเดินทางมาที่จังหวัด เพื่อเยี่ยมชมโรงงาน ผูเขียนไดมีโอกาสตอนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สําหรับภูเ ก็ต เปนจังหวัดทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผูเ ขียนไดมีโอกาสตอนรับแขกของ
รัฐบาล และชาวตางประเทศที่เขามาเยี่ยมภูเก็ต โดยทําหนาที่การทูตอยางสมบูรณในนามรัฐบาล มี
หลายกรณีหนวยงานราชการที่เกี่ยวของสงเจาหนาที่ของหนวยงานตนไปกับคณะของแขกดังกลาวดวย
นักทองเที่ยวที่เปนชาวตางประเทศปหนึ่งๆ มากกวา 3 ลานคน มากกวานักทองเที่ยวไทย บน
เครื่องบินผูโดยสารสวนใหญเปนชาวตางชาติ คนไทยเปนคนกลุมนอย ผูเขียนไดมีโอกาสตอนรับผูบริหาร
ระดับสูงจากประเทศจีน หลายคณะ เชน รองนายกรัฐมนตรี ผูทําทางทหาร ผูนําทางสภา รัฐมนตรี
ผูวาราชการมณฑล ผูวาราชการจังหวัด เจาหนาที่ระดับตางๆ ใครจะขอกลาวถึงสัก 1-2 คณะ เชน
คณะรองนายกรัฐมนตรี จู หลงจี ตอมาทานเปนนายกรัฐมนตรีหลังจากกลับไทยทราบวาทานเปนวิศวกร
เคยดํารงตําแหนงผูวาราชการเซี่ยงไฮมากอน ผูเขี ยนไดมีโอกาสไปตอนรับจากสนามบินภูเก็ต โดยแตง
เครื่องแบบและมอบพวงมาลัยใหทานดวย ผูเขียนกลาวตอนรับเปนภาษาไทย โดยมีลามยืนอยูใกลๆ
แตทานตอบกลับเปนภาษาอังกฤษ ทําใหผูเขียนแปลกใจเพราะผูบริหารระดับสูงจากจีนทุกทานไมพูด
ภาษาอังกฤษและใชลามแตยกเว นตัวนายก จู หลง จี ไดพูดคุยเรื่องตางๆ กับทานเปนภาษาอังกฤษ
ตลอดเวลาที่ทานอยูในจังหวัดภูเก็ต ทานมีบุคลิกเรียบๆ เปนกันเอง สนใจในประเทศไทย และจังหวัด
ภูเก็ต โดยสอบถามคําถามตางๆ ที่ทานสนใจ อีกวาระหนึ่ง การเลี้ยงอาหารค่ํา พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ
เปนเจาภาพ ทานนายกจูหลงจีนั่งกลางปรบมือ พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ และทานนั่งขางหลัง ซายมือ
ผูเขียน ในฐานะผูวาราชการจังหวัด และถัดไปเอกอัค รราชทูตจีนประจําประเทศไทย แตปรากฏว าไมมี
ลาม ผูเขียนสังเกตเห็นทานสบตากับ พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ เปนภาษาจีน โดยผานลามและ พล.อ.
ชวลิตฯ พูดเปนภาษาไทยลามแปลเปนภาษาจีน สวนการสนทนากับผูเขียน ทานพูดเปนภาษาอังกฤษ

ตลอดเวลา ทานสนใจเรื่องตางๆ อยางกวางขวางไดรับทราบจากทานทูตวา ในประเทศไทยมี 2 ทานที่
ทานจูหลงจี พูดภาษาอังกฤษคือ อดีตนายกอานันท ปนยารชุน และผูวาสุดจิตฯ ผูวาภูเก็ต ขณะที่
ทานมาประเทศไทยนั้น เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาทานจะเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป ซึ่งไดรับการ
ตอนรับและดูแลอยางดี มากทั้งการตอนรับที่จังหวัดภูเก็ตดวย
การตอนรับแขก VIP อีกคณะหนึ่งคือ ประธานาธิบดี ลีตังฮุน ของไตหวัน ผูเขียนไดมีโอกาส
ตอนรับประธานาธิบดี และคณะรัฐมนตรีซึ่งนําเครื่องบินมาเอง คณะที่มีความพรอมมากทั้งการเดินทาง
การปรึกษาหารือ และภาษาที่ใชเพราะทุกคนในคณะสามารถพูดภาษาอังกฤษได และใชไดอยางดี ทํา
ใหใหเปนกันเองในการตอนรับและปรึกษาหารือกันไดอยางลึกซึ้ง ไมเปนทางการนัก รวมทั้งพูดจากันได
ทุกเรื่อง ทําใหไมเกร็ง จะเห็นไดวาการตอนรับแขกตางๆ ระดับสูงจากตางประเทศ เปนภาระสําคัญ
ประการหนึ่งของจังหวัด เพื่อความสมบูร ณ ผูเ ขี ยนได มีโอกาสริเ ริ่ม โดยประธานกั บกระทรวงการ
ตางประเทศ เปดโครงกาฝกอบรมพิธีทางการทูต (Protocol) แกเจาหนาที่โรงแรมซึ่งเปนเรื่องการตอนรับ
การจัดโตะอาหาร การเสิรฟ เปนตน ปรากฏวาโรงแรมตางๆ ใหความสนใจมาก โดยมาเขารับการ
อบรมเปนจํานวนมาก
การปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของผูเขียน อาจกลาวไดวานอกจากจะทําหนาที่หลักในฐานะผูนําของ
จังหวัดและกิจกรรมการตอนรับผูนําระดับสูงของตางประเทศในนามรัฐบาล ทําใหเกิดความประทับใจ
พอใจ และสงเสริมความสัมพันธอันดีตอไป อาจกลาวไดวาไดทําหนาที่ทางการทูตดวย

