
 
 

แถลงข่าว “ ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน เพื่อความสุข
ของคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

 
เม่ือวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘  

 
 
               ผมได้แถลงข่าวผลงานในรอบ ๑ ปี ท่ีห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ส่วนหนึ่งท่ี
ภาคภูมิใจแม้จะมาอยู่ในช่วงระยะเวลาส้ันๆ คือ  
(๑) การจัดการขยะ สามารถด าเนินการและเป็นต้นแบบ ขณะนี้มีคนเข้ามาดูงานจ านวนมากต้องเตรียมให้
พร้อม  และความคืบหน้าต่อไปจะมีโรงงานก าจัดขยะ และโรงผลิตไฟฟาา ึึ่งด าเนินการโดยการไฟฟาาส่วน
ภูมิภาค จะเสร็จปีหน้า 
(๒) ได้มาวางระบบการพัฒนาจังหวัดให้คิดเชิงยุทธศาสตร์ แล้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเจริญก้าวหน้า
ไปมากกว่านี้ ท่ีผ่านมาพัฒนาไปได้ช้า ท้ังๆท่ีศักยภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้ังอยู่ในท าเลท่ีดีมาก เป็น                       
“สี่แยกประเทศไทย” ไม่ว่าจะไปภาคไหนต้องมาผ่านอยุธยา ึึ่งมีถนนท่ีส าคัญ สายเอเึีย  พหลโยธิน  ตล่ิงชัน 
- สุพรรณบุรี  มีรถยนต์ผ่านวันละ ๓๐๐,๐๐๐ คัน อยุธยาเป็นของจริง มีแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก  ึึ่งเรือบรรทุก
สามารถวิ่งไปได้ถึงอ าเภอนครหลวง  อ าเภอท่าเรือ  
 เรื่องการขนส่งทางน้ า ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี สินค้าเกษตร ข้าว มัน
ส าปะหลัง ถ่านหิน ฯ ขนส่งได้อย่างสะดวก คราวละมากๆ   ึึ่งหากได้เติมงบประมาณลงไปไม่เกิน หมื่นล้าน
บาท จะกลายเป็น Hub การขนส่งทางน้ าของประเทศได้ เพราะเรือบรรทุกขนาดใหญ่สามารถเข้าร่องน้ าไป
ท่าเรือได้ 
(๓) เร่ืองการสร้างเลนจักรยาน 
         ในปีนี้สร้างเสร็จแล้วที่ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๙ จะมี
โครงการสร้างเลนจักรยานในเกาะเมือง (งบกลุ่มจังหวัด)  และมีโครงการสร้างเพิ่มเติมของส านักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัด  
(๔) แก้ไขปัญหาเร่ืองน ้า โดยมี หัวหน้าชลประทานในพื้นท่ีได้เสนอเรื่องการบริหารจัดการน้ า  เช่น คลอง
ขนมจีนอยู่ท้ายสุด แม่น้ าน้อย จะใช้น้ าทะเลหนุนวันหนึ่งได้ ๕ ช่ัวโมง คนท่ีบอกคือ หัวหน้าชลประทานในพื้นท่ี    
จึงต้องการให้อ าเภอได้มีคนท่ีรู้เรื่องน้ า มาบริหาร ทุ่มเทเอาใจใส่ เข้าใจลักษณะของพื้นทีอย่างแท้จริง และ  
ร่วมมือกันของพี่น้องประชาชน เพราะบางพื้นท่ีก็ต้องให้น้ าท่วมพื้นท่ีและอยู่กับน้ าได้    
        ในปีนี้วิกฤติเรื่องน้ า แต่เรามี 7 มาตรการ ท าให้สามารถช่วยเหลือเกษตรได้ ไม่ต้องเสียหายถึง 
๒๐๐,๐๐๐ ไร่ อย่างท่ีคาดการณ์ไว้   
        เร่ืองป้องกันน ้าท่วมไม่ยาก  หากดูกายภาพของจังหวัดจากึ้ายไปขวา               ตรงกลางมีแม่น้ า
เจ้าพระยา ึ้ายมือผมยอมให้น้ าท่วม เราไม่มีทางกันน้ าได้ เราจะต้องช่วยชาวบ้าน โดยสร้างบ้าน ๒ ช้ัน ให้เขา
อยู่กับน้ าอย่างมีความสุข  ฝั่งตะวันออกพื นที่ เศรษฐกิจของเรา นิคมต่าง ๆ ได้ช่วยเหลือตัวเอง หากน้ าล้น
ตล่ิงถนนสายเอเึียจะล้นมาลอดคลองหันตรา/คลองกระมัง  ขณะนี้น้ าลอดไม่ได้แล้วเพราะข้างบนปาองกันได้ 



๑๐๐% (ได้รับมอบเข่ือนจากไจก้า ประเทศญี่ปุ่น รับมอบไปเมื่อส้ินเดือนท่ีผ่านมา)  แต่ยังมีส่วนท่ีเป็นฟันหรอ
อีก ๖ ึี่ ท่านประวิตรฯ ได้อนุมัติ งบประมาณ ให้ อธิบดีกรมชลประทาน ๒๔๐ ล้าน  ปิดฟันหรอ ๖ ึี่ ได้
งบประมาณปี ๒๕๕๙ ช่วยฝ่ังตะวันออกจะไม่มีน้ าท่วม   แต่ฝ่ังตะวันตกวิธีแก้ คือต้องใช้หลักการพร่องน้ า                 
ท่ีทุ่งบางบาลเมื่อใกล้ฤดูน้ าหลาก ต้องเร่งพร่องน้ า   แม่น้ าน้อยรับได้ ๒๓๐ ลบ.ม ให้ไล่น้ าออกไปก่อน ถึงจะรับน้ าได้                    
เรื่องน้ าล้นจากแม่น้ าน้อย น้ าหลากทุ่งบางบาล ผมไม่รู้ว่าพื้นท่ีท าไมจึงปล่อยให้น้ าท่วมนาน ๑ – ๓ เดือน   
        ดังนั้น ต้องให้ประชาชนเขาเป็นคนน างานจึงจะส าเร็จ ประชาชนมี ๘๐๐,๐๐๐ คน อย่ารอแต่ให้ภาครัฐน า 
ประชาชนต้องมาร่วมเป็นผู้น าด้วย 
 (๕) เร่ืองศักยภาพการช่วยเหลือฐานราก 
    ผมได้บอกให้ นายอ าเภอ ช่วยเหลือประชาชนโดยให้นายอ าเภอไปหามา ๔ เรื่องได้แก่  
    ๑. เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน 
    ๒. ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง 
    ๓.ก่อใหเ้กิดรายได้ 
    ๔.ไม่เริ่มต้นจากศูนย์ 
อ าเภอคิดว่าศักยภาพของอ าเภอ เป็นอย่างไร มีความต้องการอะไร ให้เสนอโครงการเข้ามาของบพัฒนาจังหวัด 
ึึ่งโครงการจะขอได้ต้องอยู่ภายใน ๒๓ วาระของจังหวัด  ท่ีได้จัดท ายุทธศาสตร์ไว้ดังท่ีกล่าวไว้ในตอนต้น  
(๖) ผลงานการจัดระเบียบสังคม  
 ได้ท าไปหลายเรื่อง บางอย่างเสร็จแล้ว บางอย่างต้องอาศัยเวลา 
 ๑. การค้าขายโรตีสายไหมบนทางเท้า หน้าโรงพยาบาลเสร็จแล้ว 
 ๒. ขายต้นไม้บริเวณโรงเรียน อยว.  มอบให้นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยาดูแล ห้ามขายบนทางเท้า 
 ๓. จัดระบียบรถตู้  และให้ส านักงานขนส่งจังหวัด จัดอบรมท้ังรถตุ๊กๆ รถบรรทุกได้ท าแล้ว 
 ๔. วินมอเตอร์ไึด์ ต้องเปล่ียนปาายทะเบียนสีขาวเป็นสีเหลือง อีก ๓,๕๐๐ คัน  และได้เข้าด าเนินการ
จัดระเบียบของวินมอเตอร์ไึค์ตลาดเจ้าพรหม  
 ๕. ถนนพหลโยธิน + สายเอเชีย ท่ีมีจ าหน่ายสายไหมในเขตอันตราย และ ปาายรถเมล์                   
ให้ห่างจากถนน ๕ เมตร ส่วนร้านขายใหญ่ๆพวกเครื่องจักสาน  ให้ร่นจากถนนระยะ ๑๐ เมตร 
(๗) ท าอย่างไรจึงจะสร้างรายได้เพิ่มจากนักท่องเที่ยว 
 หากเปรียบเทียบนักท่องเท่ียวที่เข้าไปเท่ียวจังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี เขาจะมาพักค้างและจับจ่ายใช้
สอย ในจังหวัดมากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมาจังหวัดอยุธยา  จุดส้าคัญ   ต้องการให้คนพักค้างที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการและทุกภาคส่วนขอให้ช่วยกันท า   ผมเสียดายเวลา และโอกาส มัน
ควรจะไปมากกว่านี้แต่ไปไม่ได้ วัดวาอาราม  สถานท่ีท่องเท่ียวของจังหวัดอยุธยาใหญ่ ๆ ท้ังนั้น  คนมา
ท่องเท่ียวจะท าอย่างไรให้เขามาจับจ่ายใช้สอย  เพื่อกระจายรายได้ไปยังภาคบริการ   อยุธยายังขาดเรื่อง
สินค้าของท่ีระลึก กลุ่มหนึ่งไปเข้าโรงงานแต่ก็ยังมีกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมู่บ้าน/ชุมชน   ดังนั้นยังต้องท า
อะไรในปีต่อๆไปอีกมากมาย  เพื่อสร้างความเจริญมายังประชาชนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรา 

................................. 
สรุปโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 

ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
9/9/58 


