คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 15 กุมภาพันธ 2534

จากบิล วอรเรน ถึง สมัคร สุนทรเวช
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมไมรูจักบิลลี่ โอแกน แตผมไดพบ บิล วอรเรน เมื่อไมนานมานี้
ผมพบ บิล วอรเรน ที่ถนนขาวสารในวันแหงความหงอยเหงา ถนนขาวสาร
เปนที่ชุมนุมของเกสตเฮาส หรือโรงเตี๊ยมราคาถูกสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เมื่อยังเปนเด็ก
ผมเดินผานถนนขาวสารอยูบอยๆ เพราะมักจะเดินกลับจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศไปยังบาน
ที่ทาชางวังหลวง อาคารบานเรือนบนถนนนี้คอนขางซอมซอ แตในชวง 10 ปที่ผานมานี้ ธุรกิจ
เกสตเฮาสรุงเรืองสุดขีด แมความซอมซอของอาคารบานเรือนจะยังคงปรากฏอยู แตก็มีการ
ตกแตงประดับประดาจนแลดูงดงามขึ้น ผมชอบมาเดินแถวถนนขาวสาร ไมเพียงเพื่อมาแลดูชีวิต
นักทองเที่ยว `ราคา' ถูก ซึ่งมิไดตองตามสเปคของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเทานั้น หากทวา
ยังมาหาซื้อหนังสือและเทปเพลงอีกดวย ที่นี่มีรานขายเทปหลายรานและมีรานขายหนังสือ (ฝรั่ง)
ใชแลว อยางนอยหนึ่งราน
วันหนึ่ง ขณะที่ผมกําลังนัง่ ดื่มนํ้าและเฝามองความเคลื่อนไหวบนถนนขาวสาร
บิล วอรเรน ไดเขามาไตถามเสนทางเดินรถเมล เขามาจากมลรัฐมอนตานา ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีอาชีพเปนนักศึกษา เราไดสนทนาวิสาสะกันหลายเรื่อง บิลชื่นชมชีวิตอันเรียบงายบนถนน
ขาวสารมากพอๆกับความตื่นเตนที่ไดรับจากการโดยสารรถตุกตุก เขานิยมเดินทางไปไหนตอไหน
ดวยรถเมล โดยอาศัยแผนที่เปนคูมือ แมในบางครั้งจะแออัดยัดเยียดกัน แตก็เปนวิธีการทองเที่ยว
ที่เสียตนทุนตํ่าที่สุด
บิลบอกแกผมวา ไมมีรถเมลในนครใดที่เสียคาโดยสารถูกไปกวารถเมลของ
ขสมก. แหงกรุงเทพมหานคร ดวยคาโดยสารเพียง 2 บาท เขาสามารถเดินทางทองเที่ยวไดนับ
สิบกิโลเมตร ซึ่งเมื่อคิดเปนเงินอเมริกันแลวยังไมถึง 10 เซนต ผมเลาใหบิลฟงวา ขสมก. มีฐานะ
เปนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกอตั้งขึ้นในป 2519 และประสบการขาดทุนนับตั้งแตแรกกอตั้ง บางปขาดทุน
มากกวา 1,000 ลานบาท การที่ ขสมก.ประสบการขาดทุนติดตอกันมาถึง 14 ป เปนเหตุใหมี
หนี้สินสูงถึง 10,539 ลานบาท แตที่ ขสมก.ยังคงสามารถดํารงอยูไดก็ดวยการคํ้ายันของเสาหลัก
2 เสา เสาที่หนึ่งก็คือ ก ารปโตรเลียมแหงประเทศไทย ซึ่งขายนํ้ามันเงินเชื่อแก ขสมก. จนเปนหนี้
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นํ้ามันอยูประมาณ 3,068 ลานบาท เสาที่สองก็คือ กระทรวงการคลัง ซึ่งจัดสรรเงินอุดหนุนให
เปนครั้งคราว และเอื้ออํานวยให ขสมก. ไดเงินกูจากธนาคารกรุงไทย จํากัด ธนาคารออมสิน
และจากกระทรวงการคลังเอง ดวยเสาหลักทั้งสองนี้เอง ขสมก. จึงยังคงมีลมหายใจอยูได เวลานี้
เสาหลักที่หนึ่งคือ การปโตรเลียมแหงประเทศไทยกํ าลังถอนการคํ้ ายัน เพราะตองการนําเงิน
ไปใชในการลงทุน สวนเสาหลักที่สองก็คงไมสามารถคํ้ายัน ขสมก. ไดนานนัก เพราะทั้งธนาคาร
กรุงไทย และธนาคารออมสินตางก็มีปญหาของตนเอง
บิล วอรเรน จับประเด็นเรื่องที่ผมเลาไดทันทีวา คาโดยสารรถเมลในกรุงเทพฯ
เปนราคาที่ตํ่ากวาตนทุน และรัฐบาลตองใหเงินอุดหนุนแก ขสมก.เปนครั้งเปนคราว บิลกลาววา
นี่ยอมหมายความวา ทุกครั้งที่ชาวตางชาติขึ้นรถเมลในกรุงเทพฯ คนเหลานี้พลอยไดรับการ
อุดหนุนจากรัฐบาลไทยดวย เขาฝากขอบคุณรัฐบาลไทยที่ชวยใหชาวตางชาติไดขึ้นรถเมลราคาถูก
และแทที่จริงแลว ฝรั่งในชุมชนถนนขาวสารเกือบทุกคนควรจะเปนหนี้บุญคุณรัฐบาลไทย เพราะ
ลวนแลวแตนิยมโดยสารรถเมลกันทั้งสิ้น กอนจากกันวันนั้น บิลกลาวทิ้งทายวา รัฐบาลอเมริกัน
ไดใหเงินชวยเหลือแกรัฐบาลไทยมาเปนเวลานาน นโยบายการกํ าหนดคาโดยสารรถเมลของ
รัฐบาลไทยอาจเปนวิธีการอันแยบยลในการตอบแทนบุญคุณชาวอเมริกันก็ได
ในระยะหลังๆนี้ ผมมักจะไดยินไดฟงขอเสนอเกี่ยวกับการโอนกิจการรถเมลใหแก
เอกชน ผูคนในสังคมนี้ดูเหมือนจะขาดสํ านึกทางประวัติศาสตร และลืมเลือนเหตุการณที่เพิ่ง
ผานพนไปไมถึง 15 ปจนหมดสิ้น ผมขอทบทวนประวัติศาสตรในเรื่องนี้ดังนี้ เดิมทีกิจการรถเมล
ในนครหลวงประกอบการโดยเอกชน โดยมีบริษัทรถเมลถึง 26 บริษัท และมีรัฐวิสาหกิจ 2 แหง
ที่จัดบริการเดินรถในกรุงเทพฯ ไดแก บริษัท ขนสง จํากัด และองคการ ร.ส.พ. ผมจําไดวา
ในบรรดาบริษัทรถเมลเอกชน 26 บริษัทนั้นมีเพียง 4-5 บริษัทเทานั้นที่สามารถใหบริการอัน
ประทับใจ กลาวคือ พนักงานสุภาพเรียบรอย และการขับรถคํานึงถึงความปลอดภัยของผูโดยสาร
เปนสําคัญที่โดดเดนไดแก บริษัท นายเลิด จํากัด บริษัท บุญผอง จํากัด และ บริษัทไทยประดิษฐ
จํากัด
คุ ณภาพของบริ ก ารรถเมลเ อกชนเสื่อ มทรามลงตามลํ าดั บ เมื่อใกลกํ าหนด
การหมดสัมปทานการเดินรถในวันที่ 30 กันยายน 2518 บริษัทรถเมลเอกชนสวนใหญไมยอม
ลงทุนบํารุงรักษาสภาพรถ และไมยอมลงทุนซื้อรถใหมเพื่อทดแทนรถที่หมดอายุการใชงาน ทั้งนี้
เพราะเหตุที่ไมแนใจวาจะไดรับการตออายุสัมปทานการเดินรถหรือไม ความไมแนนอนในเรื่องนี้
ยิ่งมีมากขึ้นไปอีก เมื่อมีปญหาความขัดแยงในผลประโยชนระหวางผูประกอบการเดินรถเอกชน
ดวยกันเอง จนถึงขั้นมีการรวมกลุมเพื่อรวมกิจการรถเมลในกรุงเทพฯใหอยูในบริษัทเดียวกัน
หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว ความขัดแยงดังกลาวนี้เปนความขัดแยงระหวางกลุมบริษัทนายเลิด
กับกลุมตอตานบริษัท นายเลิด ซึ่งมีนายสุจินต ประกอบผล และ ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม เปน
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ผูนําฝายที่ตอตานบริษัท นายเลิดสามารถเขาถึงคณะปฏิวัติหลังการรัฐประหารป 2514 และ
สามารถรวมตัวกันได 21 บริษัท เพื่อจัดตั้งบริษัท นครหลวงขนสง จํากัด พรอมทั้งผลักดันให
รัฐบาลลดจํานวนผูประกอบการใหเหลือเพียงบริษัทเดียว ฝายบริษัทนายเลิด จํากัด โตแยงวา
ไมจําเห็นตองลดใหเหลือเพียงบริษัทเดียว แตใหลดลงเหลือ 3-4 บริษัท ในประเด็นดังกลาวนี้
บริษัท บางแคขนสง จํากัด และบริษัท ศรีนครขนสงและพาณิชย จํากัด ไดรวมเปนพันธมิตรกับ
บริษัท นายเลิด จํากัด
ฝายที่ตอตานบริษัทนายเลิด กลาวหาวา การจัดเสนทางเดินรถไมสูเปนธรรมนัก
เพราะบริษัทนายเลิดไดสัมปทานเสนทางเดินรถสายยาว ซึ่งขามเขตการเดินรถ และมักเปนสาย
ที่ ผ  า นชุ ม ชนที่ มี ผู  โ ดยสารหนาแน น ความขั ด แย ง ดั ง กล า วนี้ ยั งไม ทัน มี ก ารสะสางก็เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 ภาวะการไรเสถียรภาพทางการเมืองหลังจากนั้น
ทําใหรัฐบาลในเวลาตอมาไมมีเวลาในการแกปญหาเรื่องนี้ จวบจนสัมปทานการเดินรถของเอกชน
หมดอายุลง รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จึงตัดสินใจตั้งบริษัท มหานครขนสง จํากัด ขึ้นเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2518 เพื่อผูกขาดการเดินรถเมลในกรุงเทพฯ โดยมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ ตอมา
รัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ตัดสินใจยกเลิก บริษัท มหานครขนสง จํากัด แลวจัดตั้งองคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพฯ ขึ้นแทนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2519
ขสมก. ตองลมลุกคลุกคลานตั้งแตเริ่มกอตั้ง เพราะรัฐบาลมิไดจัดสรรทุน
ประกอบการใหอยางพอเพียงแกการหมุนเวียนใชจาย ภาวะหนี้สินจึงปรากฏตั้งแตวันแรกสืบตอมา
จนทุกวันนี้ เมื่อบริษัทรถเมลเอกชนหมดอายุสัมปทานการเดินรถเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2518 นั้น
บริการขนสงมวลชนในกรุงเทพฯ จะหยุดชะงักตามไปดวยมิได บริษัทมหานครขนสง จํากัด และ
ขสมก. ที่กอตั้งขึ้นไมมีรถเมลของตนเอง จึงตองเชาและตอมารับซื้อรถเมลจากบริษัทรถเมลเอกชน
เดิม รถเกาที่รับซื้อมานี้จํานวนมาก มีสภาพทรุดโทรมจนเกือบจะเปนเศษเหล็กอยูแลว มรดก
ดังกลาวนี้ไดตกทอดถึง ขสมก. ในเวลาตอมา ทั้งนี้ไมเพียงแตตองรับซื้อรถเกาเทานั้น หากยัง
ตองรับโอนพนักงานจํ านวน 23,400 คนจากบริษัทรถเมลเอกชนดวย การขาดแคลนทุน
ประกอบการ ทําให ขสมก.ตองกูเงินจากธนาคาร ผลที่ตามมาก็คือ รายจายดอกเบี้ยเปนรายจาย
ที่ทรงความสําคัญลําดับสูง ในทํานองเดียวกัน การที่ ขสมก. ไมมีอูจอดรถของตนเอง ทําให
ขสมก.ตองเชาอูเอกชน และตองเสียตนทุนคาเชาเปนอันมาก ขสมก.จึงมีสภาพเสมือนหนึ่งยาจก
ที่ตองการลงทุนเยี่ยงเศรษฐี
สภาพอันไมนาชื่นชมนับตั้งแตกํ าเนิดของ ขสมก. ถูกซํ้ าเติมดวยปญหาการ
บริหารภายในองคกร ทั้งนี้ไมเพียงแตจะมีการวางงานแฝงเปนอันมากเทานั้น หากทวายังมีการ
รั่วไหลทางการเงินอยางสุดที่จะพรรณนานาอีกดวย นับตั้งแตการรั่วไหลของรายไดอันเกิดจาก
การพิมพตั๋วปลอม และการสูญเสียตนทุนอันเกิดจากการรั่วไหลของนํ้ ามันและอะไหล ขณะ
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เดียวกัน ผูบริหารและเจากระทรวงยังพยายามหาผลประโยชนสวนบุคคลจากองคการนี้ในดาน
ตางๆ ไมวาจะเปนการเชารถ การเชาอูซอมรถ และการทําสัญญาซื้อบริการซอมรถ สภาพการณ
เหลานี้ลวนแลวแตทําใหฐานะการเงินของ ขสมก. เสื่อมทรุดลงไปตามลําดับ
ในอีกดานหนึ่ง ขสมก. มีปญหาในการแสวงหารายได เนื่องจากไมสามารถเขยิบ
อัตราคาโดยสารได ทุกครั้งที่มีการขยับอัตราคาโดยสารรถเมล ก็จะมีแรงตอตานทางการเมืองทันที
จนรัฐมนตรีที่รับผิดชอบไมกลาคิดถึงการขึ้นคารถเมล ทั้งๆที่ขอเท็จจริงก็ปรากฏแลววา อัตรา
คาโดยสารรถประจําทางในตางจังหวัดลวนแลวแตสูงกวา 2 บาทตอ 10 กิโลเมตรทั้งสิ้น นอกจากนี้
ตนทุนนํ้ามันไดถีบตัวเพิ่มขึ้นเปนอันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตเกิดวิกฤติการณตะวันออก
กลางในเดือนสิงหาคม 2533 เปนตนมา จนบรรดารถเมลเล็กไมสามารถทนประกอบการอยูได
และเพียรพยายามผลักดันใหมีการปรับอัตราคาโดยสารมาโดยตลอด
ขสมก. เองพยายามดิ้นรนหารายไดดวยวิธีการตางๆ ดังเชนการเปลี่ยนแปลง
เสนทางเดินรถ โดยตัดทอนระยะทางใหสั้นลง การเก็บคาโดยสารในอัตรา 3 บาท สําหรับรถเมล
ใหม การใหเอกชนเขามาจัดบริการเดินรถในบางเสนทาง การหารายไดจากการโฆษณาบนตัวรถ
และการหารายไดจากการใหสัมปทานบริการวิทยุประจํารถโดยสาร เปนตน แตถึงกระนั้นก็ยังไล
ไมทันตนทุนที่ถีบตัวสูงขึ้น
ผมไมเห็นดวยอยางยิ่งที่เห็นกระทรวงการคลังตองคอยจุนเจือใหเงินอุดหนุน
ขสมก. เปนครั้งเปนคราว เพราะนั่นหมายความวา ประชาชนผูเสียภาษีอากรทั้งประเทศตองเปน
ผูใหเงินอุดหนุนในการจัดบริการรถเมลในกรุงเทพฯ ซึ่งเปนเรื่องไมถูกตองตามหลักการที่ถูกที่ควร
แลว คนกรุงเทพฯควรจะเปนผูรับภาระรายจายในการจัดบริการขนสงมวลชนในกรุงเทพฯ และ
ผูโดยสารควรจะจายคาโดยสารเต็มตามตนทุน ไมมีเหตุผลที่จะสนับสนุนใหเก็บคาโดยสารใน
อัตราตํ่ากวาตนทุนถัวเฉลี่ย หากจะชวยเหลือคนจนก็ควรที่จะชวยเหลือดวยวิธีการอื่น ดังเชน
การแจกคูปองใหคนจนสําหรับการโดยสารรถเมล เมื่อ ขสมก. ไดรับคูปอง ขสมก. ก็สามารถนํา
คูปองไปแลกเปนเงินจากกระทรวงการคลังได แตการเก็บคาโดยสารตํ่ากวาตนทุนดังที่เปนอยู
ทุกวันนี้ ไมเพียงแตคนจนในกรุงเทพฯจะไดประโยชนเทานั้น ชนชั้นกลางที่ขึ้นรถเมลก็ไดประโยชน
หรือแมแตชาวตางประเทศดังเชนบิล วอรเรน ก็ไดประโยชนดวย
ผมคิดวา ถึงเวลาแลวที่จะตองดําเนินการแกปญหา ขสมก. อยางจริงจัง การ
โอนกิจการไปใหแกเอกชนจะไมสามารถแกปญหาได ตราบเทาที่มีการควบคุมอัตราคาโดยสาร
และผู  ป ระกอบการเอกชนไม ส ามารถปรั บ อั ต ราค า โดยสารตามสถานการณ ท างการเงิ น
ที่แปรเปลี่ยนไปได ในระยะสั้น มีความจําเปนที่จะตองปรับอัตราคาโดยสารใหอยูในระดับคุมทุน
และควรจะถือเปนจารีตปฏิบัติที่จะตองมีการทบทวนอัตราคาโดยสารทุก 1-2 ป จนการปรับ
คาโดยสารรถเมลกรุงเทพฯเปนเรื่องชาชินสํ าหรับคนกรุงเทพฯ แตในระยะยาว จะตองมีแผน
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ปฏิบัติการที่จะคอยๆโอนบริการขนสงมวลชนกรุงเทพฯไปใหแกกรุงเทพมหานคร เพราะการ
จัดบริการสาธารณูปโภคดังกลาวนี้ควรจะเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนทองถิ่น การโอน
กิจการในชั้นแรกอาจจํากัดเฉพาะบางเขตและบางเสนทาง แตควรมีกําหนดเวลาอันแนนอนวา
ขสมก. จะโอนกิจการแกกรุงเทพมหานครทั้งหมดภายในกําหนด 3-5 ป ขณะเดียวกัน รัฐบาล
ตองรับภาระในการชําระหนี้ของ ขสมก. ซึ่งสะสมมาแตอดีต โดยภาระบางสวนอาจชดเชยไดดวย
รายไดจากการขายทรัพยสินของ ขสมก.เอง
บั ด นี้ ผู  บ ริ ห ารกรุ ง เทพมหานครได อ อกมาโอ อ วดตอ ชาวกรุ ง เทพฯแล ว ว า
กรุ ง เทพมหานครสามารถจั ดบริการรถโดยสารประจํ าทางไดโดยไม ขาดทุน และนายสมัคร
สุนทรเวช รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ก็ไดแสดงทัศนะที่ผอนปรนใหมีการปรับคาโดยสาร
รถเมลไดแลว หากมีการพูดจากัน การโอนกิจการของ ขสมก. ใหแกกรุงเทพมหานครยอมเปนไป
ไดโดยไมยากลําบากมากนัก เวนเสียแตวาทั้งสองฝายจะมีมิจฉาทิฐิและถือคติรวมกันวา "แพ
เปนพระ ชนะเปนสมภาร"

