องคความรู
เรื่อง เทคนิคการเปนผูด ําเนินการประชุมการมีสวนรวมในการกอสรางสะพานชุมชน
การมีสวนรวมภาคประชาชน (Public Participation) หมายถึง การที่นําประชาชนและผูที่
เกี่ยวของทุกภาคสวนเขารวมในการหาวิธีแกไขปญหาที่ยุงยากซับซอนรวมกันหาทางออกสําหรับ
การแกไขปญหาตางๆ ในทางสันติ เปนที่ยอมรับหรือเปนฉันทามติของประชาสังคม และมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจ โดยนําเอาความเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูที่เกี่ยวของทุก
ภาคสวนมาเปนองคประกอบสําคัญ ในการตัดสินใจและกําหนดแนวทางหรือนโยบายสาธารณะที่
ภาครัฐจะดําเนินการ
กรมทางหลวงชนบท ไดนํ า หลั กการบริห ารราชการแบบมี ส ว นรว ม โดยเป ดโอกาสให
ประชาชนและผู มี ส ว นไดส วนเสี ยที่ เกี่ ยวขอ งเขา มามีส วนรว มในกิ จ กรรมต า งๆ แบ งออกเป น
กิจกรรมยอย 8 กิจกรรม
1. กิจกรรมการมีสวนรวมภาคประชาชนในกระบวนงานสํารวจและออกแบบ
2. กิจกรรมการมีสวนรวมภาคประชาชนในกระบวนงานการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
3. กิจกรรมการมีสวนรวมภาคประชาชนในขั้นตอนการกอสราง
4. กิจกรรมการใหประชาชนเขารวมตรวจสอบงานซอมบํารุง
5. โครงการรักษทาง - รักถิ่น
6. โครงการคลินิกชาง ทช.
7. โครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.)
8. กิจกรรมการใหประชาชนเขาสังเกตกอนคืนค้ําประกันสัญญา
ในสวนของกิจกรรมมีสวนรวมภาคประชาชนในขั้นตอนการกอสราง กรมทางหลวงชนบท
ไดใหความสําคัญเรื่องคุณภาพงานกอสราง จึงใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรวมตรวจสอบ
ขั้นตอนการกอสรางทาง เนื่องจากประชาชนอยูในพื้นที่มีโอกาสพบเห็นขั้นตอนการทํางานกอสราง
ไดตลอดเวลาหากประชาชนมีความรู ความเขาใจ จะสามารถชวยแจงขอมูลการดําเนินงานกอสราง
ใหแกผูควบคุมงานได ก็จะชวยลดปญหาระหวางผูคุมงานกับผูรับจาง ลดการสูญเสียเวลาได โดย
จัดทําโปสเตอรแสดงขั้นตอนการกอสราง เพื่อใหความรูแกประชาชน และจั ดทําแผนพับเพื่อขอ
ความร ว มมือ ประชาชนในการตรวจสอบขั้ นตอนการกอ สร า งตามขั้ น ตอน โดยมีขั้ น ตอนการ
ดําเนินการ 2 สวน ดังนี้
หนา 1

1. การประชุมการมีส วนรวมภาคประชาชน และการลงนามในบั นทึ กขอตกลง 3 ฝ ายใน
รูปแบบไตรภาคี
1.1 ผูควบคุมงานของกรม และผูควบคุมงานของผูรับจางรวมประชุมกลุมยอยกับ
ประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบไตรภาคี เพื่ออธิบายขั้นตอนการกอสรางใหประชาชนไดรับทราบ และ
มีการลงนามในขอตกลงรวมมือกัน
1.2 ติ ด โปสเตอร แ สดงขั้ น ตอนการก อ สร า ง บริ เ วณจุ ด เริ่ ม ต น โครงการ และ
จุดสิ้นสุดโครงการและในจุดที่ประชาชนสังเกตไดงาย เชน รานคา ศาลาประจําหมูบาน เปนตน
1.3 นําตัวอยางอุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการกอสราง เชน อุปกรณทดสอบความ
ขนเหลวของคอนกรีต อุปกรณเก็บตัวอยา งลูกปูน เครื่องกระทุงคอนกรีต มาแสดงประกอบการ
อธิบาย
2. ขอความรวมมือประชาชนที่อยูบริเวณใกลๆ โครงการกอสราง (อส.ทช., ผู นํา ชุมชน,
ผูแทน อปท., ประชาชนทั่วไป) สายทางละประมาณ 4 - 5 คน เพื่อรวมตรวจสอบขั้นตอนการ
กอสรางในแตละขั้นตอน และจัดสงแผนพับใหชางควบคุมงานของกรมหรือของผูรับจาง
การดําเนินการดังกลาว เพื่อใหการประชุมการมีสวนรวมมีบรรยากาศเปนกันเอง ประชาชน
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น แนะนํา สอบถาม จนกระทั้งมีขอตกลงรวมกันวาจะรวมดวย
ชวยกัน ประชาชนเปนหู เปนตา ในการตรวจสอบ ควบคุมการกอสราง ชางผูควบคุมงาน และผูรับ
จางก็จะตองกอสรางใหไดมาตรฐานตามรูปแบบและรายการ บทบาทผูดําเนินการการประชุมการ
มีส วนร วม มีความสํา คัญอยางยิ่ง ถา มีความรูเกี่ยวกับลั กษณะทั่วไปของงานที่ กําลั งจะกอสรา ง
สภาพแวดลอมในพื้นที่ ผูนําชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ ก็จะสงผลใหการดําเนินการประชุมการ
มีสวนรวมประสบความสําเร็จ ตรงตามความตองการของประชาชน
ในที่นี้เปนการถอดความรู การเลาประสบการณในการจัดทําการมีสวนรวมของ นายวิสูตร มีผึ้ง
เรื่องเทคนิคการเปนผูดําเนินการประชุมการมีสวนรวมในการกอสรางสะพานชุมชน

หนา 2

แนวคิดและหลักการในการดําเนินการประชุมการมีสวนรวม
งานที่กํา ลั งจะกอ สรา งในครั้งนี้ ซึ่ งผมเปนตัวแทนของกรมการดํา เนิ นการกอสรา งตาม
รูปแบบและรายการตามหลักวิศวกรรม สัญญาจาง ระเบียบ แตในสิ่งที่ยากที่สุดในการดําเนินการ คือ
สิ่งที่เปนปญหาอยูในชุมชน ปญหาที่อยูในใจของชาวบาน เราไมอาจจะรูไดวาเราจะถูกขัดขวางไหม
ตอตานไหม เห็นชอบดวยไหม สิ่งนี้จะเปนสิ่งยาก ซึ่งกระบวนการการมีสวนรวมจึงมุงไปสูการสราง
คิดหาวิธีการทุกอยางที่จะถอดความรู ถอดปญหาคาใจ ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ จากชุมชน
เปนหลัก ไมใชเราเปนวิทยากรเพื่อสอนใหเขาเปนชาง เพราะหนา ที่ของเราตองเปนชา งอยูแลว
แตชาวบานคงไมอยากเปนชางหลอก แตอยากรูวาที่เราทํา เราทําอะไรกันบาง
การดําเนินการการมีสวนรวม
ควรเริ่มจากการที่ประชาชนไดรับประโยชนอะไร ในการดําเนินการนั้นจะเลือกใชคําสรรพนาม
ในการพูด จะไมใชคําวาชาวบาน มีคําทักทายเปนคํา พูดสั้นๆ กระชับ อยา งเชน “พี่นอง” สวน
ผู ดํ า เนิน การแทนตัว เองวา “นายชา ง” เปน คํ า พูด งา ยๆ รูส ึก ไมห า งกัน มากกับ ประชาชน
สถานการณในการดําเนินการการมีสวนรวมนั้นจะใชวิธีการถาม - ตอบ ถาอยากใหการดําเนินการ
ไปอยางตอเนื่องมีการถามตอบ ถาประชาชนยังไมตอบ บางทีก็ตอบเองบา ง เปนการดําเนินการ
เพื่อใหตอเนื่อง ถาชาวบานตอบมาเราก็นําคําตอบขยายประเด็นไปเรื่อยๆ จะสงผลใหดําเนินการได
อยางราบรื่น มีการถาม - ตอบ ตอบและถามอยูเรื่อยๆ การดําเนินการประชุมการมีสวนรวมในสวน
ของผมแลวคํานึงอยู 3 สวน
1. การสรางบรรยากาศ
2. การขยายบทบาทผูเขารวมประชุม
3. การตอบคําถาม
สิ่งที่คํานึงและนึกอยูเสมอ คือ
1. ลดความเปนขาราชการ
2. ความเปนพิธีการมากเกินไป
3. ลดความเปนผูรู

หนา 3

ขั้นเตรียมการกอนการประชุม
เมื่อถึงสถานที่ประชุม สํารวจประเด็นปญหากอน
เชน งานกอสรางครอบคลุมถึงไหน กระทบใครบาง ที่ดิน
การสัญจร จะเปนขอมูลเพื่อนํา มาใชในการดําเนินการ
ประชุม มีการพบปะพูดคุยกับผู ที่เกี่ยวของใกล ชิดกับ
ชาวบา นมากที่สุด คือ ผู ใหญบา น สองฝงของสะพาน
สอบถามปญหาตางๆ และนัดประชุมการมีสวนรวม เมื่อนัดไดแลว ก็จะขอใชสถานที่ใน อบต. ที่อยู
ในเขตนั้น (จะมีการทําหนังสื อเชิญ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เชิญ ทช., ฉบับที่ 2 เชิญ อบต., ฉบับที่ 3
เชิญผูรับจาง)
การเลือกสถานที่ดําเนินการ
เนื้อหาโดยรวมของการประชุมการมีสวนรวม เปนเวทีเปดอยูแลวไมมีเนื้อหาที่เปนความลับ
ที่เราสามารถจะเลือกสถานที่จัดที่ไหนก็ได แคดูความเหมาะสมของสถานที่เพื่อใชพิจารณา เชน ไม
ไกลสถานที่กอสราง เดินทางสะดวก มีหองน้ํา
อุปกรณที่ขาดไมไดเวลาจัดสถานที่ เครื่องเสียง ไมโคโฟน อยางนอย 2 ตัว
การกําหนดวันการประชุมการมีสวนรวม ไมควรเกิน 30 วันของสัญญา
ติดตอประสานงานกับผูเกี่ยวของเพือ่ เตรียมความพรอม
สิ่งที่ผูรับจางตองเตรียม
- เตรียมอาหาร
- อุปกรณกรตางๆ ที่จําเปน
- ในการประชุมการมีสวนรวม
สิ่งที่ทาง ทช. ตองเตรียม
- เอกสาร แผนพับ ตางๆ
วันที่ดําเนินการประชุมการมีสวนรวม
ตรวจสอบจํานวนคน รูไดอยางไร โดยการสอบถาม ผูใหญบานวามีประมาณกี่คน รูปแบบ
การนั่งก็ตามที่ทาง อบต. เตรียมไวให
สิ่งที่ควรคํานึงกอนวาจะเริ่มดําเนินการไดยัง
- จํานวนคนที่เขารวม (ถาคนนอยอยูก็ใหผูนําชุมชนคุยกับประชาชนกอน ถามาพรอมแลวก็
ดําเนินการได)
หนา 4

- จํานวนคนควรจะประมาณ 70% - 80% ก็เริ่มการประชุมได
เริ่มการประชุม
กอ นเริ่ ม ตรวจสอบบรรยากาศว า เป น อย า งไร มี อ ะไรเป น จุ ด เด น จํ า ชื่ อ คนไว บ า ง ดู
สถานการณวาในที่ประชุมจะกลาวทักทายอยางไร มีประโยคสั้นๆ เชน “กรณีที่คนเขาประชุมยังมา
ไมครบ พี่นองครับก็คิดวาเราควรเริ่มประชุมไปกอนนะครับ รอคนขางหลังตามมา นายชางจะพูดใน
สวนที่เกี่ยวของไปกอน” ใชเวลาประมาณ 1 นาที เพื่อเปนการทักทายใหที่ประชุมเปนกันเอง
สําหรับการแตงกาย พยายามใสเสื้อคลุมกรม อยากใหชาวบานรูเราเปนคนของกรมที่สําคัญ
ไมควรแตงชุดขาราชการ
การนําเขาสูเนื้อหาในการประชุมการมีสวนรวม เพื่อใหการประชุมเปนของประชาชน โดย
การใหชาวบานเลาความเปนมาของโครงการกอสราง เริ่มจะมีโครงการเมื่อไหร ใครเปนคนเริ่ม เลา
ตั้ ง แต ต น จนจบ เหมื อ นการเล า นิ ท านเลย ชาวบ า นก็ จ ะรู ค วามเป น มา เห็ น ความสํ า คั ญ
เปรียบเสมือนเขาเปนเจาของสะพาน
** ขอควรระวัง ถามีการขัดแยง ควรหลีกเลี่ยง ถามีปญหาก็แกไขในสวนที่แกไขไดไปกอน เวนคน
ที่มีปญหาไวกอน คอยแกไ ขเปนรายสุ ดทา ย แสดงใหเห็นวา เราไมป ฏิเสธปญ หาใหเขารูวา เรา
รับทราบแลว และไมควรมีปญหาเพิ่ม
เทคนิคสําคัญในการตอบคําถาม
- ไมควรสัญญา (ถาจะใหสัญญาควรเปนรายสุดทาย)
- และไมควรปฏิเสธ
- “ชี้แจงขอเท็จจริง พูดอยางตรงไปตรงมา พูดอยางมีเหตุผล”
เวลาในการดําเนินการประชุมการมีสวนรวม 2 ชั่วโมง เวลา 10.00 - 12.00 น. ซึ่งเปน
เวลาที่ดีที่สุดหลังจากประชุมเสร็จ ชาวบานสามารถไปทํางานอยางอื่นตอได
ทีมถอดความรู ถาม - เคยเจอปญหาทะเลาะกันเองของชาวบานไหม
คุณวิสูตร ตอบ - เคย วิธีแกคือ เราตองไมเอียงไปขางใดขางหนึ่งเด็ดขาด ตองบอกวาพี่นองเอา
ยังไงผมก็เอาตามนั้น เอาที่พี่นองสวนใหญตองการ
เทคนิคคําพูดที่ใชในการประชุมการมีสวนรวม
หลักคิด เก็บจากสถานการณจ ริงมาคิดสรา งคํา ทักทายอยา งนา สนใจ แมแตสุนัขกัดกัน
หนาหองประชุม ยังสามารถเอามาใชทักทายได ขอใหคิดบวก เชน
หนา 5

*เสียงเจี้ยวเลยพี่นอง เขาคงดีใจที่ไดสะพาน ปลอยเขาๆ เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องงานกอสราง
ที่ทีมงานจากกรมทางหลวงชนบทจะมาบอกหลายสิ่งหลายอยาง เลาใหพี่นองฟง และพวกเราก็
อยากฟงพี่นองเลาหลายสิ่งหลายอยางที่อยูในหัวใจของพี่นอง……
*ดวยความเคารพพี่นอง กอนอื่นขอทักทายแมคา หอหมกหนอไมกอน ขายหอละเทา ไร
เหลือไวใหนายชางสัก 2 หอนะ เสร็จจากประชุมจะซื้อไปฝากแมบาน ชอบจัง ขออภัยนอกเรื่องไปนิด
แตเจอของชอบพอดีเดียวขายหมดกอนแมบานนายชางจะอด ครับ มาเขาเรื่องประชุมการมีสวนรวม
สวัสดีพอแมพี่นองชาวตําบล……
*กวาจะเดินทางมาถึงหลงแลวหลงอีก ถามแลวถามอีก นายชา งวิสูตร มาตามความฝน
ฝนอะไร ก็ฝนที่พี่นองเคยฝนไวไง พี่นองฝนมานานแลวใชไหม ฝนถึงกรมทางหลวงชนบทวาปา น
ไหนหนอจะไดงบสะพานสักที พี่นองทําโครงการไปตามฝน ผานแขวงทางหลวงชนบทมาตรวจสอบ
ความฝนของพี่นองวาฝนจริงหรือฝนเลน กรมทางหลวงชนบทก็สํารวจออกแบบจัดหางบประมาณ
ประกวดราคาหาผูรับจ างฝ มือดี เสร็จ แล วก็แตงตั้งใหนายชา ง ...(ชื่อโปรเจ็ ค)... มาควบคุมการ
กอสรางใหเปนไปตามความฝนของพี่นอง ฝนหวานไหมพี่นอง ไมเลย ขอเสียงปรบมือตอนรับฝนที่
เปนจริง ครับพี่นอง……
*อากาศรอน แตพี่นองใจเย็นมารวมประชุมกับนายชาง ตองขอขอบคุณ แสดงวาพี่นองรูแลว
นายชางมาพรอมงานกอสรางสะพาน...... ขอเสียงปรบมือตอนรับโครงการกอสรางสะพานของเรา
ดวยครับ......
*ดูอากาศเย็นๆ พี่นองครับมีหลายสิ่งหลายอยางที่นายชางกับทีมงานอยากมากบอกเลาเกา
สิบใหพี่นองฟงและพวกเราก็อยากฟงหลายสิ่งหลายอยางที่พี่นองอยากเลาเกี่ยวกับโครงกอสราง......
เพื่อสรางความอบอุนใหกับพวกเรา ขอเสียงปรบมือดังๆ สักครั้ง .....(สิ้นเสียงปรบมือ).....หายหนาว
เลย......
*วันนี้มากับฝน พี่นองสู นายชางก็สู ถาไมสูงานกอสรางตามความฝนของพี่นองจะแลวเสร็จ
หรือ? นายชางตองใจใหญๆ หนักแนนเหมือนพี่นองนี่แหละ สูๆ พี่นองสูใชไหม เพื่อแสดงวาเราสู ขอ
เสียงปรบมือ......
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*พี่นองครับ วันนี้เราเอาหัวใจมารวมกัน พี่นองชาวตําบล...... รวมหัวใจกับกรมทางหลวงชนบท
สรางฝนใหเปนจริง หลายปที่ฝนสลาย แตอีก สี่ รอยหกสิบวันฝนเราจะเปนจริง ขอเสี ยงปรบมือ
ตอนรับสะพานขาม......
*เห็นพี่นองหลายคนนั่งอมยิ้ม แสดงวามีเรื่องเลาและความในใจหลายสิ่งหลายอยางอยาก
เลาอยากถามนายชาง เต็มที่นะพี่นอง นายชางเต็มที่มานานแลว พี่นองเต็มที่ไหม งั้นขอเสียงปรบมือ
วาเราจะเต็มที่......
***การใชสถานการณสดๆในการผูคําทักทาย จะทําใหเราไหลรื่นไดไมติดขัด ถาเราไปผูก
มุกทําใหเราคิดตลอดเวลา จะเกิดความเครียด และหมดมุกเร็ว ใชงานเปนหลัก หักมุกหักมุมเขาหา
งานอยางสอดคล อง ออกไปนิดก็รีบตบกลับเขางานผูกพันกันเปนลูกโซไปเรื่อยๆ ตามวาระที่เรา
กําหนดไวแลว
**หลักคิด การกลาวจบ เอาประเด็นเดนๆ นิดหนอย กลาวใหประทับใจ ขอบคุณเจาของ
ที่ดิน ผูหลักผูใหญและผูเขารวมทุกคน
*ดวยความเคารพ สิ่งที่พี่นองไดสะทอนพูดคุยกันในที่ประชุมแหงนี้ ลวนมีประโยชนตอการ
ทํางานกอสราง...... ใหบรรลุความสํ าเร็จดังที่พี่นองตั้งใจในเร็ววัน ขอบคุณ ทานเจาของที่ดินและ
ทุกๆทา นที่ไดเสียละดวยจิตใจอันเปนสาธารณะจริง ขอขอบคุณพี่นองที่เขารวม โดยเฉพาะทา น
นายก เจาหนาที่ ผูนําทองถิ่นที่ไดประสานงานพรอมอํานวยความสะดวกสถานที่ประชุม และขอ
เรียนเชิญทาน...... (ชื่อ ตําแหนง ที่เรานัดหมายไว) ไดกลาวปดประชุมตอไป เรียนเชิญครับ
เกี่ยวกับคําถามที่เจอในการประชุมการมีสวนรวม
1.ทําไมงานกอสรางจึงไมมีคาตอบแทนที่ดินในการกอสราง
การตอบ ชี้แจงวา กรมทางหลวงชนบทนั้น มีทั้งจายคาเวนคืนที่ดินและไมมี ในกรณีจายคา
เวนคืน ตองเปนงานที่ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แตงานสะพานชุมชนโครงการนั้น เกิด
จากทองถิ่นรองขอใหทางรัฐบาล(ผานกรมทางหลวงชนบท)แกไขความเดือดรอนของแตละทองที่
ตามขั้นตอน ซึ่งหนวยงานตางๆก็ไดดําเนินการสํา รวจออกแบบ ประมาณราคา ตรวจสอบความ
พรอมของสถานที่กอสราง จัดลําดับความไวตามแผน แลวเสนอของบประมาณตามความพรอมนั้น
โครงการใดไดรับงบประมาณก็ถือวามีความพรอมในการกอสราง 100%
2.ทําไมการกอสรางขยายออกไปไมเทากันทั้ง 2 ขาง
หนา 7

การตอบ ชี้แจงวา ตามหลักการเราจะพยายามใหออกเฉลี่ยกันทั้ง 2 ขาง แตแนวถนนเดิม
มักจะคดเคี้ยวไปตามสภาพ ซึ่งไมเปนไปตามหลั กวิศวกรรม เพราะทางสะพานนั้นตองรองรั บ
ยานพาหนะที่ใชความเร็วเปนหลั ก ในการออกแบบจะพิ จ ารณาความสํ า คัญตามลํ า ดับดังนี้ 1.
ความปลอดภั ย ของผู ขั บ ขี่ 2.ความมั่ น คงแข็ ง แรง 3.ความสวยงาม และ 4.การประหยั ด
งบประมาณ โดยวิทยากรตองเนนเรื่องความปลอดภัยใหผูรวมประชุมเห็น และแสดงความหวงใย
ตอชีวิต และทรัพยสินของประชาชนสําคัญสุด
3.ลดความกวางของตีนถนนไดไหม (Toe Slope)
การตอบ ชี้แจงตามหลักชา งไปจนถึงที่สุ ด และมักจะสรุปวา เปนความจํา เปนตามหลั ก
วิศวกรรม แตะพูดดวยภาษาที่เขาใจงายๆ พยายามแปลงศัพทใหเปนภาษาชาวบาน
4.ยอมใหกอสรางในที่ดิน แตใหชวยทําการรื้อสรางปลูกสรางออกจากเขตทางและไปปลูก
สรางใหใหมนอกคันทาง เชน รั้วลวดหนาม กําแพง ศาลพระภูมิ ฯลฯ
ในกรณีอยางนี้ ไมควรรับปากวาจะดําเนินการใหหรือปฏิเสธวาไมทําให แตใชวิธีรับรูปญหา
มีทาทีตั้งใจฟง และในหนางานใหทําการเกลี่ยบดอันคันดินจอไว และดําเนินการที่อื่นใหผานไปกอน
แลวคอยมาดําเนินการรายนี้หลังสุ ด เพื่อจะไดปองกัน การเรียกรองของเจาอื่นๆตามมาอี ก แสดง
ความจริงใจในการรับรูปญหา
5.ขอทางเชื่อม ทอระบายน้ําเพิ่มเติม
แนวการตอบ ไมไดระบุไวในแบบ จึงไมมีคากอสรางมาให แตเรารับทราบปญหาและจะ
หาทางปรับเปลี่ยนในสวนที่ดําเนินการได หรือนําคางานคงเหลือมาดําเนินการ ซึ่งคงเปนขั้นตอน
สุดทายที่ตองแกไขแบบกอสราง หรือกอสรางเพิ่มเติม
6.มีการเสนอขอโครงการใหม เชน ถนน สะพาน
แนวการตอบ ใหตัวแทนแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตอบ
บุคคลิก การแตงกาย และการพูด
เสื้ อผ าดูดี ราคาถูก เสื้ อคลุมกรมทางหลวงชนบทที่ใหมๆ รองเทาหุมส น การจดควรใช
ดินสอ (ปากกาปญหามาก) จดชื่อคนพูด คําถาม ปที่เกี่ยวของ เรื่องราวสั้นๆ เพราะเวลาตอบจะได
เหลือบดูได ถาไมจดเลยเราจะสะดุดเพราะนึกไมออกจําไมได
คําขยะ เชน ครับ นะครับ ฮะ ฯลฯ ตัดออกใหมาก เพราะทําใหรกหู และคนพูดสะดุดดวย
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เทคนิคการใชเสียงและลีลาการพูด
ใชเสียงธรรมชาติ พูดเต็มกําลัง พูดอยางมั่นใจ (ไมตะโกน) เสียงออกจากในอก การพูดบน
เวทีจะตางกับการพูดทั่วไปตรงที่วิทยากร หรือพิธีกรตองพูดใหสะกดผูฟงใหไดดวย วิธีการที่ผมใช
คือ การพูดอยางมีจังหวะโดยเนนหนักคําสุดทายของประโยคใหมีน้ําหนัก และมีการเคลื่อนไหวของ
มือ หรือการโยกตัว หรือหัวนิดๆ เชน “โครงการที่เรากอสราง...นี้ เกิดจากความตั้งใจของพี่นอง......
จริงๆ นายชางก็มาสานตอความฝนของพี่นองใหสมบูรณ...... ใชไหมพี่นอง”
เพราะการเวนระยะคําทายนิดหนึ่งเกิดผลดังนี้
ฝายผูพูด การเวนระยะจะทําใหเรามีเวลาคิดวาเราจะใชคําพูดอะไรตอไป และการ
เนนเสียงหนักคําสุดทาย ทําใหผูพูดมีความมั่นใจตนเอง
ฝายผูฟง จะทําใหเกิดความรูสึกวาผูพูดตั้งใจพูด และการเคลื่อนไหวรางกายนิดนิด
เนนไปตามลีลาจะดึงดูดคนฟงได และน้ําเสียงที่เนนลงไปก็ทําใหผูฟงสนใจวาจะพูดอยางไรตอไป
วิธีพูดใหไมตันคําพูด
มีวิธี งา ยๆคื อ ตั้ งคํ า ถามแล วก็ ตอบตัว เอง มี คํา ตอบอยูแ ล วก็ ตั้ง คํา ถามตอไป แล ว ก็ห า
คําตอบ อยางไมสิ้นสุด เชน
เริ่มจากประโยคคําถาม “รอกันเหนื่อยไหมพี่พี่นอง? นายชางรูวาเหนื่อย นายชางยังเหนื่อยแทนกวา
จะไดโครงการมา! เอาไหมเนี๊ยะสะพาน? ยังงั้ยยังงัยก็ตองเอา! คืนไมไดแลว งบประมาณพรอม
สัญญาพรอม ผูรับจางพรอม นายชางพรอม พี่นองละพรอมไหม......ขอเสียงปรบมือแสดงความพรอม
พี่นอง.......”
เริ่มตนจากคําตอบ สะพานมาแลวพี่นอง! กรมทางหลวงชนบทเอาสะพานมาตามความฝนของพี่นอง!
ถามจริงๆ พี่นองฝ นอยากไดสะพานมาตั้งแตเมื่อไหน? ไมเปนไร อีกสักพักพี่นองคงจะไดพูดใหนาย
ชางฟง! แตอยากถามวาวันนี้มากันกี่หมู? ขอมือหมู 1 หนอย? ขอมือหมู 2 หนอย?...... สรุปวาเรามา
กันหลายหมู รวมทั้งนายชางดวยกลายเปนหมูพวกกัน...... (เขาเนื้อหาถามตอบไปเชนนี้)
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ประวัติสวนตัว
นายวิสูตร มีผึ้ง
เกิดเมื่อวันที่ : 20 สิงหาคม 2499
เริ่มรับราชการ : 6 มิถุนายน 2526
ตําแหนง : ชางโยธา

สังกัด : โครงการทางหลวงทองถิ่น กองสาธาณสถาน
สังกัด : และทางหลวงทองถิ่น กรมโยธาธิการ

ปจจุบันดํารงตําแหนง : นายชางโยธาชํานาญงาน
หนวยงาน : กลุมควบคุมการกอสราง

สํานัก : สํานักกอสรางสะพาน

กรม : กรมทางหลวงชนบท

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

ที่อยูตําบล : หัวดง

อําเภอ : เมือง

รหัสไปรษณีย : 66170

โทรศัพท : 093 136 5674

จังหวัด : พิจิตร

ปฏิบัติหนาที่ : ควบคุมงานกอสรางสะพานของสํานักกอสรางสะพาน
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ทีมงานถอดความรูกรมทางหลวงชนบท
1. นายประศักดิ์
บัณฑุนาค
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
2. นายชัยณรงค
องอาจวาณิชย ผูอํานวยการกลุมควบคุมการกอสรางที่ 2
3. นายนภดล
กมลสินธุ
วิศวกรโยธาชํานาญการ (เครือขาย KM Network)
4. นางวัชรีย
คุณากรสิริรักษ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการมีสวนรวม
5. นายภูมิรัฐ
ทองอุดม
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ (คณะกรรมการฯ)
6. นางสาวอภิญญา ศรีขาว
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (คณะกรรมการฯ)
7. นายสิทธิศักดิ์
จันทะคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (คณะกรรมการฯ)
8. นายวราวุธ
เลิศประเสริฐ
นายชางโยธาชํานาญงาน สกส.
8. ชางควบคุมงานกอสรางสะพานขามแมน้ํายม ต.เวียงทอง อ.สูงเมน จ.แพร
9. ทีมงานถายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว สํานักฝกอบรม
9. นายสรพงษ
โพธิ์สาราช
เจาพนักงานธุรการ
9. นายเทพฤทธิ์
มากลน
นักจัดการงานทั่วไป
9. นายบูรณพิภพ นิลแสง
เจาพนักงานธุรการ
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