คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 22 กุมภาพันธ 2534

กรุงเทพมหานครกับบทบาทในการจัดบริการสาธารณะ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การแย ง ชิ ง บทบาทระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ กระทรวงคมนาคมในการ
จัดบริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบ กําลังกลายเปนประเด็นความขัดแยงในผลประโยชนทั้ง
ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวางพรรคพลังธรรมกับพรรคประชากรไทย
เรื่องของเรื่องมีอยูวา กรุงเทพมหานครตองการบรรเทาความแออัดของการจราจร
ทางบก จึงดําริที่จะใหมีบริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบระหวางปอมพระกาฬกับบางกะป
เมื่อแรกดําริในเดือนมิถุนายน 2533 ไมมีผูประกอบการเอกชนสนใจมากนัก คงมีแตหางหุนสวน
จํากัดครอบครัวขนสงที่เสี่ยงลงทุนโดยไมรูวาจะออกหัวหรือออกกอย บัดนี้ ชวงเวลาการทดลอง
เดินเรือโดยสารประจําคลองแสนแสบผานพนมากวา 3 เดือน ปรากฏวามีผูนิยมใชบริการมาก
พอสมควร
ในชว งที่ ห  า งหุ  น ส ว นจํ ากัดครอบครัว ขนส ง เริ่ ม ดํ าเนิน การเกี่ยวกับบริการเรือ
โดยสารดังกลาวนี้ องคการ ร.ส.พ.แสดงความสนใจที่จะจัดบริการเรือโดยสารปรับอากาศใน
คลองแสนแสบบาง และแจงความจํานงตอผูบริหารกรุงเทพมหานคร ผาน ร.ท.กฤษฎา อรุณวงศ
รองผูวาการฝายการโยธา ผูบริหารกรุงเทพมหานครในชั้นแรกใหความเห็นชอบกับขอเสนอของ
องคการ ร.ส.พ. โดยในขณะเดียวกันก็เสนอแนะใหองคการ ร.ส.พ. พิจารณาจัดบริการเรือโดยสาร
ในคลองสายอื่นๆดวย แตตอมา พ.ท.วินัย สมพงศ รองผูวาการฝายบริหารไดออกมาใหสัมภาษณ
ปฏิเสธที่จะใหองคการ ร.ส.พ. จัดบริการเรือโดยสารปรับอากาศในคลองแสนแสบ โดยอางวา
กรุงเทพมหานครจําเปนตองปกปองผลประโยชนและสิทธิของหางหุนสวนจํากัดครอบครัวขนสง
ในฐานะผูบุกเบิกการลงทุนดานนี้ นอกจากนี้ การปลอยใหมีการแขงขันในการเดินเรือโดยสาร
ในคลองแสนแสบไมเพียงแตจะทํ าใหเกิดอุบัติเหตุงายขึ้นเทานั้น หากทวายังอาจเปนเหตุให
องคการ ร.ส.พ.ประสบการขาดทุนไดอีกดวย อยางไรก็ตาม กรุงเทพมหานครยังคงยินดีสนับสนุน
ใหองคการ ร.ส.พ. จัดบริการเรือโดยสารในคลองสายอื่น
นโยบายที่ไมคงเสนคงวาของกรุงเทพมหานคร ทําใหนายปองพล อดิเรกสาร
ผู  อํ านวยการองค ก าร ร.ส.พ.ออกมาวิ พ ากษวิจารณผูบริ ห ารกรุ ง เทพมหานครอยา งรุนแรง
พรอมทั้งขอใหกรุงเทพมหานครกําหนดตัวผูรับผิดชอบนโยบายเรื่องนี้ใหแนชัด เพราะการเปลี่ยน
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ใจของกรุงเทพมหานครกอใหเกิดความเสียหายทางการเงินแกองคการ ร.ส.พ. เนื่องจากไดลงทุน
สรางเรือปรับอากาศไปแลว (The Nation และ Bangkok Post ฉบับวันที่ 8 กุมภาพันธ 2534)
ในขณะที่ความขัดแยงระหวางองคการ ร.ส.พ. กับกรุงเทพมหานครกําลังกอตัวขึ้น
นายสมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดกระโดดเขามารวมวงไพบูลยดวย
โดยขูวา หากกรุงเทพมหานครไมใหองคการ ร.ส.พ.จัดบริการเรือโดยสารปรับอากาศในคลอง
แสนแสบ กรมเจาทาจะระงับการจดทะเบียนเรือหางยาวของหางหุนสวนจํากัดครอบครัวขนสง
เพราะเรือสงเสียงดังรบกวนชาวบาน ไมเหมาะที่จะแลนในคลองแสนแสบ ซึ่งมีชาวบานอาศัยอยู
ทั้งสองขางทาง (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 4 กุมภาพันธ 2534)
ความขัดแยงในกรณีนี้ไดคลี่คลายไปเปนวิวาทะเยี่ยงทารกเฒาของผูทรงอํานาจ
ทางการเมืองทั้งสองฝาย ผมไมตองการรวมวงไพบูลยในการชี้วา ใครผิด ใครถูก แตผมตองการ
ชี้ประเด็นปญหาในระดับนโยบายที่พนไปจากผลประโยชนทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจนี้
นับแตอดีตกาลเปนตนมา ราชการสวนกลางไดเขาไปกาวกายประกอบกิจอันพึง
เปนหนาที่ขององคการบริหารสวนทองถิ่นเปนอันมาก กระบวนการรวบอํานาจทั้งทางการเมืองและ
เศรษฐกิจเขาสูสวนกลางไดสรางจิตวิญญาณใหราชการสวนกลางครอบงําราชการสวนทองถิ่น
มาเปนเวลาชานาน แตระบบการรวมศูนยอํานาจดังกลาวนี้นับวันรังแตจะเสื่อมสมรรถภาพลงไป
เมื่อสังคมเศรษฐกิจเจริญเติบโตและมีความสลับซับซอนมากขึ้น และเมื่อประชาชนมีการศึกษา
และมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น
ในสังคมการเมืองที่มีการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนทองถิ่นควรจะเปน
ผูดูแลทุกขสุขของประชาราษฎรในทองถิ่นนั้น บริการสาธารณูปโภคที่ใหประโยชนเฉพาะแต
ประชาชนในทองถิ่นใด องคการบริหารสวนทองถิ่นในทองถิ่นนั้นควรจะเปนผูอํานวยการใหมีการ
ผลิตบริการสาธารณูปโภคนั้นๆ และประชาชนในทองถิ่นนั้นก็ควรจะเปนผูรับภาระรายจาย จึงจะ
ชอบดวยหลักความเปนธรรม ผมใครขอยกตัวอยางเปนรูปธรรมวา งานเก็บขยะในจังหวัดตรังควร
จะเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตรัง และประชาชนในเขตเมืองตรังควรจะตองเปนผู
รับภาระรายจายในการขจัดขยะที่เกิดขึ้น ราชการสวนกลางหาควรเขาไปเจากี้เจาการในการ
เก็บขยะในจังหวัดตรังไม และประชาชนในจังหวัดอื่นก็ไมควรรวมแบกรับภาระรายจายในการขจัด
ขยะในเมืองตรังดวย
แต ด  ว ยเหตุ ที่ ช นชั้ น นํ าทางอํ านาจของไทยอาศั ย อยู  ใ นกรุ ง เทพฯ การณ จึ ง
ปรากฏวา ราชการสวนกลางไดเขาไปกาวกายจัดบริการสาธารณะในกรุงเทพฯมากจนเกินไป
บริการสาธารณะในกรุงเทพฯจํานวนมากอยูในมือของราชการสวนกลางมากกวาเปนอํานาจหนาที่
ของกรุงเทพมหานคร การบริหารบริการสาธารณะที่จัดใหแกประชาชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล
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มักนิยมจัดในรูปรัฐวิสาหกิจ ผมลองรวบรวมรายชื่อรัฐวิสาหกิจดังกลาวนี้ และพบวาสามารถ
จําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ
* รั ฐ วิ ส าหกิ จ ประเภทแรกมุ  ง จั ด บริ ก ารสาธารณะใหป ระชาชนในกรุง เทพฯ
โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจประเภทนี้มีจํานวน 7 แหง และมีสินทรัพยมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ
60,000 ลานบาท ไดแก
- องคการตลาด (กอตั้งป 2496)
- องคการสวนสัตว (2497)
- สํานักงานธนานุเคราะห (2498)
- การไฟฟานครหลวง (2501)
- การประปานครหลวง (2510)
- การทางพิเศษแหงประเทศไทย (2515)
- องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ (2519)
*
รัฐวิสาหกิจประเภทที่สองแมจะจัดบริการสาธารณะแกประชาชนโดยทั่วไป
แตประชาชนในกรุงเทพฯเปนผูมิไดรับประโยชนสวนใหญ รัฐวิสาหกิจประเภทนี้มีอยู 4 แหง และ
มีสินทรัพยประมาณ 80,000 ลานบาท ไดแก
- องคการ ร.ส.พ. (2490)
- ธนาคารอาคารสงเคราะห (2496)
- องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (2497)
- การเคหะแหงชาติ (2516)
ผมมีความเห็นวา รัฐวิสาหกิจประเภทแรกควรจะวางแผนโอนใหกรุงเทพมหานคร
เปนผูบริหารการจัดตลาดสดและสวนสัตวในกรุงเทพฯเปนประโยชนโดยตรงแกชาวกรุงเทพฯ
สาธารณูปโภคดังเชนการไฟฟา การประปา ถนนหนทาง และบริการรถโดยสารประจําทางก็มี
ลักษณะทํ านองเดียวกัน สวนกรุงเทพมหานครจะจัดระบบการบริหารบริการสาธารณะเหลานี้
อยางไร ก็ใหประชาชนในกรุงเทพฯเปนผูตัดสินโดยผานกระบวนการเลือกตั้งผูวากรุงเทพมหานคร
สําหรับรัฐวิสาหกิจประเภทที่สองนั้น ผมมีความเห็นวา เรื่องการเคหะและอาคารสงเคราะหสวน
ที่เปนประโยชนของกรุงเทพฯ ควรจะใหกรุงเทพมหานครเปนผูจัดการ
การบริหารการคลังของรัฐบาลในปจจุบันกอใหเกิดวงจรอุบาทวในทางเศรษฐกิจ
เพราะรัฐบาลไดทุมงบประมาณจํานวนมหาศาลในการพัฒนากรุงเทพฯ ยิ่งกรุงเทพฯมีปญหามาก
เพียงใด รัฐบาลก็ยิ่งทุมงบประมาณในการแกปญหามากขึ้นเพียงนั้น กรุงเทพฯจึงดูดซับทรัพยากร
ทางการเงินของภาครัฐบาลไปเปนจํ านวนมาก งบประมาณสวนที่เหลือสําหรับการพัฒนาสวน
ภูมิภาคจึงมีนอยลง ในขณะเดียวกันการเติบโตทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯเปนปจจัยที่ดึงดูดให
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แรงงานยายถิ่นจากชนบท เมื่อกรุงเทพฯมีประชากรมากขึ้น รัฐบาลก็ยิ่งตองทุมทรัพยากรในการ
จัดสรรบริการสาธารณูปโภค บริการสาธารณสุข และบริการการศึกษามากขึ้น ผลที่ตามมาก็คือ
ทรัพยากรสวนที่เหลือสําหรับการพัฒนาสวนภูมิภาคยิ่งมีนอยลงไปอีก
ถ า หากเราไม ทํ าลายวงจรอุ บ าทว ข องกระบวนการทางการคลัง ดั ง กล า วนี้
ความพยายามที่จะกระจายความเจริญไปสูสวนภูมิภาคยอมยากจะเปนไปได ในการทําลายวงจร
อุบาทวดังกลาวนี้ เราจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแนวความคิดพื้นฐานเสียใหม โดยใหประชาชน
ในกรุงเทพฯมีสวนแบกรับตนทุนของการพัฒนามากขึ้น บริการสาธารณะใดที่เปนประโยชนแก
ชาวกรุงเทพฯ ชาวกรุงเทพฯจักตองแบกรับภาระรายจายในการผลิตบริการสาธารณะนั้น ๆ
ผมมีความเห็นวา ราชการสวนกลางจักตองปลดปลอยภาระการผลิตบริการ
สาธารณะที่เปนประโยชนแกชาวกรุงเทพฯใหชาวกรุงเทพฯเปนผูดําเนินการ ดังนั้น ผมจึงมีความ
เห็นวา บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบควรเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร หาควร
ที่กระทรวงคมนาคมจะเขาไปกาวกายไม ยังมีงานระดับนโยบายและบริการสาธารณะระดับชาติ
อีกมากมายนักที่กระทรวงคมนาคมยังไมไดทํา หรือที่ทําอยูแลว ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร

