
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 10 กันยายน 2536

การบริหารราชการแผนดินกรณีโครงการทางดวนขั้นที่สอง

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           เมื่อการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ยื่นฟองบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯ 
จํ ากัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2536 ในขอหาละเมิด และศาลมีคํ าสั่งในวันเดียวกันนั้นใหบริษัท  
ทางดวนกรุงเทพฯเปดใหประชาชนใชทางดวนขั้นที่สองเพื่อบรรเทาปญหาการจราจร ทั้งนี้ต้ังแต 
วันที่ 1 กันยายน 2536 เวลา 15.00 น. เปนตนไป ชุมชนทุนนิยมโลกก็พากันจับตามองพฤติกรรม
ของรัฐบาลไทย แมวาผูนํ ารัฐบาลนายชวน หลีกภัย ตางพากันขับขานลํ านํ าวาดวย `ภาพพจน 
ไทยยังไมเสีย' แตในอีกดานหนึ่งนั้น ธนาคารแหงประเทศไทยถูกสั่งการใหชี้แจงสถาบันการเงิน
ตางๆ โดยเฉพาะที่เปนเจาหนี้บริษัท ทางดวนกรุงเทพฯวา รัฐบาลไทยยังคงปฏิบัติตามพันธกิจ 
ที่ปรากฏในสัญญาที่ทํ ากับบริษัทดังกลาว กระทรวงการคลังถูกสั่งการใหขับขานลํ านํ าวาดวย  
`เมืองไทยยังสวยอยู' ในที่ประชุมสภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
กระทรวงการตางประเทศก็ถูกสั่งการใหมารวมประสานเสียงในการขับขานลํ านํ าดังกลาวนี้  
ในขณะที่ กทพ. อาสาที่จะวาจางบริษัทโฆษณาในการประชาสัมพันธใหประชาคมโลกรับทราบ 
รูปลักษณที่ `แทจริง' ของรัฐบาลไทย  ทั้งนี้มิใชเพื่อแกภาพพจนของเมืองไทยและรัฐบาลไทย  
เพราะรัฐบาลไทยอางวา `ภาพพจนไทยยังไมเสีย'

           การประกาศขึ้นคาทางดวนเปน 30 บาท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 และการ
ขอใหศาลไตสวนเปนกรณีฉุกเฉิน เพื่อเปดใชทางดวนขั้นที่สอง อันเปนวิธีการชั่วคราวกอน 
การพิพากษาในเวลาตอมานั้น   กทพ. และกระทรวงมหาดไทยตัดสินใจดํ าเนินการโดยมิไดปรึกษา
หรือแมแตรายงานใหนายกรัฐมนตรีไดทราบลวงหนา นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ผูรักษาการ 
ตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี ก็คงอยูในฐานะอันไมแตกตางจากนายกรัฐมนตรีที่กํ าลังเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมากนัก แมแตนายอํ านวย วีรวรรณ ซึ่งรับผิดชอบกํ ากับนโยบายและการบริหาร  
กทพ. และอยูในคณะผูติดตามนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็ยังไดรับ 
รายงานในภายหลัง
           ผูนํ ารัฐบาลเหลานี้จํ าตอง `ตกบันไดพลอยโจน' ดวยการขับขานลํ านํ าวาดวย 
`สุขวิชทํ าดี' และ `ชวลิตทํ าดี' ดวยเหตุผลที่แตกตางกัน  นายอํ านวยจํ าตองตกบันไดพลอยโจน  
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ดวยเหตุที่การตัดสินใจครั้งนี้เปนการตัดสินใจของผู นํ าพรรคความหวังใหมอันเปนตนสังกัด  
นอกจากนี้ ความสัมพันธที่นายอํ านวยมีกับนายไชย ณ ศีลวันต แหงธนาคารกรุงเทพฯ  ซึ่งเปน 
เจาหนี้และผูถือหุนรายสํ าคัญของบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯ ยังความหวาดระแวงแกผูคนใน กทพ.
อีกดวย อยางนอยที่สุด ประธานคณะกรรมการบริหาร กทพ. ไดออกมาใหสัมภาษณในชวงที่ 
เหตุการณกํ าลังเขาดายเขาเข็มวา มีบุคคลในรัฐบาลที่ใหญกวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
คอยใหทายบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯ จนเปนเหตุใหการเจรจาระหวางหนวยงานทั้งสองมิอาจยุติได
โดยงาย (ผูจัดการรายวัน และสยามโพสต ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม 2536)
           ผูนํ าพรรคประชาธิปตยจํ าตองตกบันไดพลอยโจน เพราะไมตองการใหประชาชน
รับรูความไรประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลที่มีพรรคประชาธิปตยเปน 
แกนนํ า หากการปรับคาทางดวนเปน 30 บาท เพื่อใหเปนไปตามพันธะที่ปรากฏในสัญญา และ 
การอาศัยกระบวนการยุติธรรมในการบังคับใหเปดใชทางดวนขั้นที่สอง เปนแนวทางปฏิบัติอัน 
ถูกตองดังที่ผูนํ าพรรคประชาธิปตยสรรเสริญ ผูคนในประเทศนี้ก็คงอดสงสัยมิไดวา เหตุไฉน 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2536 จึงมิไดปรากฏในแนวทางอันนาสรรเสริญนี้
           หากผูนํ าพรรคประชาธิปตยไมพอใจผูวาการ กทพ. และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยที่ดํ าเนินการหักพราดวยเขาโดยมิไดปรึกษา ก็คงจะตองกลํ้ ากลืนความไมพอใจดังกลาว
นี้ไว ในเมื่อผูนํ าพรรคประชาธิปตยลอยตัวเหนือปญหา ดวยการบริหารราชการแผนดินแบบ 
แยกสวนในการรับผิดชอบ  มิใชดวยความรับผิดชอบรวมกัน  เมื่อ กทพ. เสนอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเรื่องคาทางดวนในการประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2536  ไมเพียงแตรัฐบาลจะมิได 
ชวย กทพ. ในการตัดสินใจเทานั้น หากทวานายชวน หลีกภัย ยังไดใหสัมภาษณในเวลาตอมาวา 
การกํ าหนดคาทางดวนเปนอํ านาจของ กทพ. ที่จะเสนอใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณา  คณะ 
รัฐมนตรีไมมีอํ านาจในเรื่องนี้ (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 5 สิงหาคม 2536)  การที่คณะรัฐมนตรี 
ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2536 เพียงแตรับทราบรายงานโดยมิไดกํ าหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  กอใหเกิดความอึดอัดใจอยางยิ่งแกผูวาการ กทพ. จนถึงกับมีวิวาทะกับ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผานสื่อมวลชน ในขณะที่โฆษกรัฐบาลชี้แจงวา การที่รัฐบาลมิไดเขาไป 
แกไขปญหาของ กทพ. ก็เพราะ กทพ. มิไดรายงานขอมูลที่ถูกตองและสมบูรณแกรัฐบาล  ดังนั้น  
การประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม จึงเพียงแตยืนยันมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2536 เทานั้น
           โฆษกรัฐบาลยังคงขับขานลํ านํ าเพลงเดียวกับนายกรัฐมนตรี เมื่อตอกยํ้ าในเวลา 
ตอมาวา อํ านาจการกํ าหนดคาทางดวนเปนของ กทพ. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2536 
เพียงแตใหขอเสนอแนะแก กทพ. ในการจัดเก็บคาทางดวนในอัตรา 20 บาท โดยไมพยายามให
กระทบสัญญา  แตถาหากบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯยืนยันวาเปน 30 บาท รัฐบาลก็ตองปฏิบัติตาม
สัญญา (สยามโพสต ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม 2536)
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           ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 ซึ่งเปนกฎหมาย
จัดตั้งการทางพิเศษแหงประเทศไทย ระบุไวในขอ 47 (3) อยางชัดเจนวา อํ านาจในการกํ าหนด 
คาผานทางพิเศษเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยไมมีบทบัญญัติใดๆที่บังคับให 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
           กฎหมายที่บัญญัติในทํ านองเดียวกับ ปว. 290/2515 มีอยูเปนอันมาก โดยที่ 
มีกฎหมายจํ านวนไมมากนักที่กํ าหนดใหตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในบางเรื่อง
           หากรัฐบาลยึด หลักการบริหารราชการแผนดินตามกฎหมาย อยางเครงครัด  
คณะรัฐมนตรีจะตองไมเขาไปกํ าหนดนโยบายหรือแทรกแซงในเรื่องที่กฎหมายมิไดใหอํ านาจไว 
กระทรวงหรือทบวงจะมีเครือขายแหงอํ านาจที่ชัดเจน และใชอํ านาจตามตัวบทกฎหมาย  
การบริหารราชการแผนดินจะมีการแยกสวนความรับผิดชอบตามกฎหมาย ภายใตหลักการบริหาร
ราชการแผนดินดังกลาวนี้ นายกรัฐมนตรีทํ าหนาที่เปนเพียงไมประดับเทานั้น
           แตจารีตการปกครองของไทยและนานาอารยประเทศมิไดเปนเชนที่กลาวขาง 
ตนนี้ แมในเรื่องที่มีกฎหมายใหอํ านาจแกเจากระทรวงอยางชัดเจน หากเปนเรื่องที่มีผลกระทบ 
ตอสวนรวม เจากระทรวงมักจะนํ าเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบหรือขอ 
แนวนโยบาย จารีตการปกครองดังกลาวนี้เปนไปตามหลักการบริหารราชการแผนดินที่ยึดถือ 
ความรับผิดชอบรวมกัน รัฐบาลมีหนาที่ขจัดทุกขและอํ านวยประโยชนสุขใหประชาชน คณะ 
รัฐมนตรีจึงตองมีความรับผิดชอบรวมกันในการแกปญหาของชาติบานเมือง การบริหารราชการ
แผนดินโดยแยกสวนความรับผิดชอบ หรือโดยยึดถือตัวบทกฎหมายอยางเถรตรง ในบางกรณีอาจ
ซํ้ าเติมปญหาที่มีอยูแลวใหรุนแรงยิ่งขึ้น
           แมในรัฐบาลนายชวน หลีกภัยนี้เอง คณะรัฐมนตรีก็ไดมีบทบาทในการชี้ขาด
เร่ืองตางๆหลายตอหลายเรื่อง ทั้งๆที่กฎหมายมิไดใหอํ านาจไวและเปนเรื่องที่มิจํ าตองขอความ 
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ยกตัวอยางเชน การกํ าหนดคาธรรมเนียมการใชทางหลวงและสะพาน 
พ.ร.บ. กํ าหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 มาตรา 3  
ระบุไวอยางชัดเจนวา อํ านาจในการกํ าหนดคาธรรมเนียมดังกลาวเปนของรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยมิตองขอความเห็นชอบจาก 
คณะรัฐมนตรี แตคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2536 มีสวนรวมในการ 
ตัดสินใจยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมการใชทางหลวงบางเสนทาง
           แมในกรณีการกํ าหนดคาทางดวนก็เชนเดียวกัน ทั้งๆที่นายกรัฐมนตรีและโฆษก 
รัฐบาลตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา อํ านาจการกํ าหนดคาทางดวนเปนของกระทรวงมหาดไทย  
มิใชของคณะรัฐมนตรี แตเหตุไฉนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2536 จึงมีสวนประวิง 
การปรับคาทางดวนเปน 30 บาท นายกรัฐมนตรีและโฆษกรัฐบาลจะปฏิเสธไดอยางไรวา ตัวเลข 
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20 บาท แทนที่จะเปน 25 บาทตามขอเสนอของนายอํ านวย วีรวรรณ มิไดเปนผลจากการหารือ 
และถกเถียงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แมคณะรัฐมนตรีจะไมมีอํ านาจตามกฎหมายในการ 
กํ าหนดคาทางดวน แตคณะรัฐมนตรีก็ไดใชอํ านาจทางการเมือง ซึ่งรองรับดวยกฎหมายอื่นในการ
เหนี่ยวรั้งมิใหมีการปรับคาทางดวนสูงเกินไป

           ปญหาโครงการทางดวนขั้นที่สองเปนปญหาระดับชาติที่จํ าตองอาศัยความ
รับผิดชอบรวมกันของรัฐบาลในการแกไขตั้งแตตน เพราะโครงการดังกลาวนี้เปนสัมปทานที่ให 
แกบรรษัทระหวางประเทศและใชเงินลงทุนจํ านวนมาก  การปลอยให กทพ. และกระทรวง
มหาดไทยตัดสินใจดํ าเนินการแตลํ าพัง อาจทํ าใหละเลยผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวม  
ในเมื่อหนวยงานทั้งสองยึดถือประโยชนของ กทพ. เปนที่ต้ัง  การตัดสินใจใชกระบวนการยุติธรรม
ในการบังคับใหเปดใชทางดวนขั้นที่สอง โดยปราศจากการประเมินผลประโยชนและตนทุนของ
สังคมอยางรอบดาน  นับเปนอุทาหรณของความขอนี้
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