กรุ งเทพฯ เมือเจ็ดสิ บปี ทีแล้ว
สุ ดจิต นิมิตกุล
กรุงเทพฯ เปนเมืองหลวงของประเทศไทย เปนที่ตั้งรัฐบาล และกิจการคาขายทั้งในและ
ตางประเทศ ประกอบกับขณะนั้นมีจํานวนพลเมืองทั้งประเทศไมถึง 20 ลานคน หรือกลาวโดยทัว่ ไปวา
เรามีประชากรทั้งหมด 15 ลานคน นักเรียนทุกคนทองจนขึ้นใจวาประเทศเราสงออกสินคาที่สําคัญคือ
ทั้งดีบุกและไมสัก หลายคนรวมทั้งชาวตางประเทศมักจะพูดเปนเสียงเดียวกันวา กรุงเทพ คือประเทศ
ไทยหรือประเทศไทยคือกรุงเทพ
เพราะทุกกิจกรรมไมวาเล็กใหญลว นทําในนามประเทศแทบทัง้ สิ้น
ความเจริญตางๆ มาจากตางประเทศ กรุงเทพฯ จะเปนพื้นทีแ่ รกที่รับความเจริญและอารยธรรมของ
ตะวันตก สวนในตางจังหวัดนั้นเจริญนอยมาก แมเราจะแบงการปกครองออกเปนภูมิภาค โดยมีจังหวัด
และอําเภอก็ตาม แตจังหวัดและอําเภอเหลานั้นยังคงสภาพเปนชนบท ความเจริญตางๆ โดยเฉพาะเรื่อง
สาธารณูปโภคยังมีไมมากนัก และเจริญก็เฉพาะในบริเวณอําเภอเมืองตางๆ เทานัน้ ประเทศไทยหรือ
กรุงเทพฯ ไดรบั ผลจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ดวยเชนกัน เพราะเปนประเทศเขารวมสงครามครั้งนั้นดวย
ประเทศประสบปญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมหลายเรื่อง ทั้งนี้เพราะไทยถูกจัดอยูในประเทศกําลัง
พัฒนาแมไมมีสงครามเราก็ยังคงยากจนอยู แมเราจะไมเปนประเทศพัฒนาหรือร่ํารวย แตโดยสภาพ
ทั่วไปแลวกรุงเทพเปนเมืองสวยงามและนาอยู ผมอยูก รุงเทพมาตั้งแต พ.ศ. 2490 กวาๆ เล็กนอย รูสึกมี
ความสุขมากและเห็นพัฒนาการตางๆ ของเมืองและประเทศแลวเห็นวา การเจริญกาวหนาตางๆ ดังกลาว
จะเปนเชิงประมาณมากกวาผูคนเดินทางโดยรถไฟโดยเฉพาะชาวตางจังหวัดจะใชรถไฟเปนพาหนะหลัก
ในการเดินทางเขา-ออก
กรุงเทพฯ สวนในกรุงเทพฯจะมีรถรางซึ่งใชไฟฟาและรถเมลเกาๆ หลัง
สงคราม บางสายประตูไมมี
สําหรับรถรางจะมีราคาถูกสมกับ
สภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น บาน
ผมอยูติดกับทําเนียบใกลชิด
เบญจมบพิตร นั่งรถรางไปนางเลิ้ง
เสียคาโดยสาร 5 สตางค ถา
ขามสะพานเทวกรรมจะตองเสีย
1 บาท ฉะนัน้ ผูโ ดยสารสวน
ใหญที่ไปนางเลิ้งจะลงที่สะพาน
เทวกรรมแทบทั้งหมด ไมวา จะ
เดินทางไปไหนในกรุงเทพฯ จะ

ใชรถรางเปนหลักและรถไฟที่มีชื่อสายหนึ่งคือ สายกรุงเทพ-ปากน้ํา มีผูโดยสารวันหนึ่งๆ เปนจํานวน
มาก นับเปนการขนสงที่สะดวก สบาย และราคาถูก แตเสียดายในระยะหลังถูกยกเลิกไป ใน
ตางประเทศโดยเฉพาะในยุโรปรถรางจะเปนพาหนะหลักในการเดินทางของประชาชน
และมีการ
ปรับปรุงอยูเสมอ ปรากฏวาปจจุบันในหลายประเทศในยุโรปเพื่อไมใหประชาชนรอจนนานเกิน เขาแก
โดยรถราง 2 ขบวนมาพรอมกัน ซึ่งเปนการแกปญหาที่ชาญฉลาดหรือแมแตรถเมลของเราก็อาจ
แกปญหาในทํานองนี้ได ดังไดกลาวมาแลววาในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเจริญและโดยเฉพาะใน
ยุโรปรถรางยังคงเปนพาหนะหลักในการเดินทางของประชาชน กรุงเทพควรรื้อฟนการนํารถรางมาใชใน
บางพื้นที่เหมือนกรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปกอน แมเราจะมีรถไฟฟาและรถใตดินแลวก็ตาม ความจําเปนใน
การมีรถรางบางสายยังคงมีอยู
สําหรับรถโดยสารหรือรถเมลนั้นสภาพโดยทั่วไปในกรุงเทพยังมีรถสภาพเกาๆ
เปน
จํานวนมากโดยเฉพาะรถรวมบริการ จากการเดินทางไปยังประเทศตางๆ สังเกตเห็นวา รถโดยสาร
สาธารณะของทุกประเทศมีสภาพใหมอยูเสมอ เพราะมีการปรับปรุงตลอดเพื่อความปลอดภัยผูโดยสาร
เปนสําคัญ ขณะนีม้ ีการหยิบยกวารถโดยสารในกรุงเทพควรจะสังกัดที่เดิม ข.ส.ม.ก. หรือโอนมาให
องคกรทองถิ่น คือ กรุงเทพมหานครจัดการเหมือนหลักการทั่วไปของทั่วโลก
หมายถึงวา
กรุงเทพมหานครยินดีรับโอนรถโดยสารมาดําเนินการแตไมขอรับหนี้ซึ่ง ข.ส.ม.ก. เปนหนี้อยูหลาย
พันลานบาท
ผมเห็นวา เปนหนาที่โดยตรงของกรุงเทพมหานครอยูแลวที่จะเขามารับดําเนินการ
เพราะทุกขสุขของคนกรุงเทพยอมอยูในความรับผิดชอบโดยตรง
การบริหารจัดการปกครองทองถิ่น
สวนแมน้ําลําคลองในสมัยนัน้
เนื่องจากมีคนนอย
ดังนัน้
แมน้ําลําคลองยังคงเปนแหลงน้ําที่ชาวบาน
ยังคงใชแมน้ําลําคลองทั้งอุปโภคและบริโภค เพราะมี
ความสะอาด คลองดังกลาว เชน คลองหลอด คลอง
ผดุงกรุงเกษม และคลองตางๆ น้ํายังคงใสและสะอาด
ชาวบานสามารถตักน้ําจากลําคลองมาใชไดทันที และ
สมัยผมเปนเด็กนักเรียนและเปนลูกเสือไดใชคลองผดุง
กรุงเกษมและคลองที่เกี่ยวของเลนน้ําเปนประจําอยาง
มีความสุข โดยอยากใหมีกิจกรรมลูกเสือบอยๆ เพื่อที่จะ
ไดลงเลนน้ําซึ่งขณะนั้นยังไมมกี ารสรางเขื่อนหรือทําแผงกั้นเหมือนปจจุบัน
โดยมีสภาพเปนคลอง
ธรรมชาติจริงๆ ซึ่งสวยงามและน้ําไหลปกติ
เนื่องจากกรุงเทพฯในขณะนั้นมีตนไมเยอะ ซึ่งตอมาไดมีการทั้งถมพืน้ ที่และตัดตนไมซึ่ง
ในฤดูหนาวราวเดือนธันวาคม กรุงเทพฯ จะมีอากาศหนาวโดยทุกคนจะเตรียมเสื้อหนาวไวสวมในทุกป
และในปใหมมีงานสําคัญซึ่งจัดทุกปคือ งานรัฐธรรมนูญไทยจัดที่สวนลุมพินี และบางปมีงานประกวด
นางสาวไทยซึ่งบางครั้งจัดทีส่ วนอัมพรหรือสวนลุม ผมมีโอกาสไปรวมงานทั้งสองแทบทุกป การตัด
ตนไมเกือบหมดทําใหกรุงเทพฯ รอนและมีฝุนเยอะทําใหอากาศเปลี่ยนแปลงรวมทั้งขณะนี้มมี ลพิษจาก
ยานยนต ทําใหอากาศกรุงเทพฯ ไมนาอยูอกี ตอไป ตลาดนัดเปนกิจกรรมที่คนกรุงเทพเมื่อ 70 ปกอน
เริ่มคุนเคยที่ทางราชการไดจดั ใหมีการจัดตลาดรวม คือ ใหขายและผูซ ื้อไดพบปะกันและมีสินคา

หลากหลายตามความประสงคของผูซื้อ มีทั้งอาหารสินคาอุปโภค บริโภค สินคาใหมๆ ในราคาที่เปน
ธรรม สวนสถานที่การจัดตลาดนัดในขณะนั้น ไดจัดกันที่ตลาดเทเวศน หรือบางครั้งยายไปตามสถานที่
ราชการ เชน วังสราญรมย และที่อนื่ ๆ เปนตน
สวนการปกครองและการรักษาความสงบในขณะนั้นกรุงเทพฯและธนบุรี ยังมิไดรวมกัน
เปนพื้นที่เดียวกันยังคงแยกกันบริหารโดยกรุงเทพเปนจังหวัดพระนครและฝงธนเปนจังหวัดธนบุรี โดยมี
ผูวาราชการจังหวัดพระนครและผูว าราชการจังหวัดธนบุรีเหมือนจังหวัดอื่นๆ
โดยเปนตัวแทนของ
รัฐบาล สวนในพื้นทีก่ รุงเทพมีเทศบาลกรุงเทพเปนผูดูแลจัดการเมืองโดยทั่วไป สวนในพื้นที่ธนบุรีก็มี
เทศบาลธนบุรดี ูแลอํานวยความสะดวกแกประชาชนในพื้นที่ เชนเดียวกัน โดยเฉพาะการใหบริการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการดูแลถนนหนทาง การกวาดความสะอาด เปนตน
ในฐานะนักเรียนทั้งชั้นประถมและมัธยม จะตืน่ เตนเขารวมวางพวงมาลาทุกป คือ วัน
ปยมหาราช ที่ 23 ตุลาคม ของทุกป บางปรวมอยูในขบวนธรรมดา บางปเปนผูเลนดนตรี แมอยูใน
ระดับมหาวิทยาลัยก็ยังคงไปรวมวางพวงมาลาทุกป และแมแตมารับราชการก็ไปรวมดวย อีกงานหนึ่งคือ
งานศิลปหัตถกรรมประจําป มักจะจัดในเดือนธันวาคมของทุกป โดยใหโรงเรียนทําผลิตผลและผลิตภัณฑ
ใหมมารวมแสดงผลงาน บางปไปในโรงเรียนธรรมดา บางปไปในฐานะลูกเสือซึง่ ตองทําหนาที่ในการ
ดูแลความสงบและความเรียบรอย บางปเปนเจาหนาทีเ่ ก็บบัตรทางเขาดวย รูสึกภูมิใจในการทําหนา
ดังกลาวอยางมีเกียรติ
กรุงเทพเมื่อ 70 ปที่แลวอยูใ นชวงที่ผมเปนเด็กนักเรียนอยูในกรุงเทพอยางมีความสุขทั้ง
ในชีวิตประจําวัน เพราะคาครองชีพถูก คาเลาเรียนไมกี่สตางค ทางราชการเก็บพอเปนพิธี ความสงบ
เรียบรอยสูงไมคอยมีเรื่องหรือภัยใดๆ มากนัก โดยเฉพาะตองดูแลตัวเองใหปลอดภัยในการอาศัยอยูใน
เมืองใหญๆ เชนกรุงเทพ กลาวไดวา ตลอดชีวิตตั้งแตวัยเยาว เขาวัยการศึกษาและทํางานจนเกษียณอายุ
ก็อาศัยอยูในกรุงเทพฯ ตลอดอยางมีความสุขดังไดกลาวแลววา การพัฒนากรุงเทพไปในทิศทางเชิง
ปริมาณดวยเหตุผลหลายประการ เชน อิทธิพลของเอกชน การกํากับดูแลของราชการไมเขมแข็ง
โดยเฉพาะการบังคับใชกฎหมายเรื่องใดผิด ถูก ไมเปนไปตามนั้น ทําใหเกิดการเบี่ยงเบนคุณภาพทั้ง
การดํารงชีวิต คุณภาพสินคาบริการ รวมทั้งบริการที่ไดจากทางราชการมีคุณภาพยังอยูในภาวะที่ตอง
ปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและคุณคาแกประชาชนทั่วไปและลูกหลานในอนาคต

