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การเมืองวาดวยคาทางดวน

                                                     รังสรรค  ธนะพรพันธุ

            การปรับคาทางดวนเปนเงื่อนไขขอหนึ่งที่ปรากฏในสัญญาการลงทุนโครงการ 
ทางดวนขั้นที่สองระหวางการทางพิเศษแหงประเทศไทย กับบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯ จํ ากัด  
การที่รัฐบาลมิไดปรับคาทางดวนตามที่กํ าหนดไวในสัญญา ไมเพียงแตกอใหเกิดความขัดแยง
ระหวางการทางพิเศษฯกับบริษัททางดวนกรุงเทพฯเทานั้น หากทวายังนํ าความเสื่อมเสียมาสู
ประเทศไทยอีกดวย สังคมโลกพากันประนามวารัฐบาลไทย `เบี้ยว' สัญญา ซึ่งจะแกไขตัวอยางไร
ยอมฟงไมข้ึนทั้งสิ้น
           เมื่อบริษัททางดวนกรุงเทพฯกลาวหาวา  การทางพิเศษฯ `เบี้ยว' สัญญาที่มิได
มอบอํ านาจการบริหารจัดการแกบริษัทฯ การทางพิเศษฯยังพอแกตัวไดวา สัญญาระหวางองคกร
ทั้งสองมิไดบงบอกลักษณะสัมปทานวาเปน BTO (= Build, Transfer, and Operate) แมบริษัท
ทางดวนกรุงเทพฯจะกลาวอางวา เหตุที่บริษัทฯลงนามในสัญญาก็เพราะมีขอตกลงนอกสัญญา 
ที่จะปรับสัมปทานใหเปน BTO ในภายหลัง  แตการตัดสินใจในการลงนามในสัญญานั้นยอม 
ตองคํ านึงถึงภาวะความเสี่ยงอันเกิดจากการที่สัญญามิไดปรับสัมปทานใหเปน BTO ดวย  
การที่บริษัททางดวนกรุงเทพฯ ตัดสินใจลงนามในสัญญานั้น ก็คงเปนเพราะไดประมาณการแลว
วา ผลตอบแทนของโครงการคุมกับภาวะความเสี่ยงดังกลาวนี้ หากผลการประมาณการปรากฏวา  
ผลตอบแทนของโครงการไมคุมกับภาวะการเสี่ยงอันเกิดจากการที่มิไดปรับสัมปทานเปน BTO 
บริษัททางดวน กรุงเทพฯก็คงไมรีบรอนลงนามในสัญญา การตัดสินใจลงนามในสัญญา ทั้งๆที่
สัญญามีขอตกลงที่คลุมเครือและไมสอดคลองกับเงื่อนไขแหงคํ าประกาศเชิญชวนใหลงทุน  
(terms of reference) ความรับผิดชอบยอมเปนของบริษัททางดวนกรุงเทพฯแตเพียงผูเดียว จะ
ผลักภาระความรับผิดชอบไปใหผูอ่ืนหาควรไม การทางพิเศษฯมีความผิดที่มิไดปรับสัมปทานเปน 
BTO หากมีขอตกลงนอกสัญญาดังกลาวจริง แตถาหากไมมีขอตกลงนอกสัญญาดังที่บริษัท 
ทางดวนกรุงเทพฯกลาวอาง การทางพิเศษฯก็ยังมีความผิดที่มิไดปาวรองใหสังคมโลกรับรูวา 
สัญญาระหวางการทางพิเศษฯกับบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯมิใชการใหสัมปทานในลักษณะ BTO
           ในขณะที่ประเด็นการปรับสัมปทานเปน BTO เปนประเด็นที่ตองมีการไตสวน 
ขอเท็จจริง  แตประเด็นการปรับคาทางดวนเปนเรื่องการ `เบี้ยว' สัญญาอยางมิอาจปฏิเสธได
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           บริษัท ทางดวนกรุงเทพฯเริ่มลงมือกอสรางทางดวนขั้นที่สองเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2533  แตการทางพิเศษฯสามารถสงมอบที่ดินไดเพียง 1% ของจํ านวนที่ดินทั้งหมด  ความลาชา 
ในการสงมอบที่ดินเกิดจากปญหาในการเวนคืนที่ดิน เพราะประชาชนที่ถูกเวนคืนที่ดินมีความ 
รูสึกวามิไดรับความเปนธรรม เนื่องจากเงินชดเชยที่ไดรับต่ํ าเกินไป จึงพากันรวมตัวตอตาน  
ในบางกรณี ดังเชนชุมชนบานครัว การตอตานมีพื้นฐานมาจากความแตกตางดานวัฒนธรรมและ
ความคิด  คร้ันเมื่อมีประกาศ รสช. ฉบับที่ 44  ซึ่งกํ าหนดใหจายคาเวนคืนที่ดินตามราคาตลาด  
การทางพิเศษฯ ก็ตองเผชิญปญหาทางการเงินอยางรุนแรง  รายจายในการเวนคืนที่ดินเพิ่มข้ึนจาก
วงเงิน 10,218.6 ลานบาทในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  เปน 22,218 ลานบาท
           ความลาชาในการสงมอบที่ดิน ไมเพียงแตจะทํ าใหบริษัททางดวนกรุงเทพฯ 
ตองเลื่อนกํ าหนดการกอสรางออกไปเทานั้น หากยังสรางภาระการเงินแกบริษัทดวย เนื่องจาก
ราคาวัสดุกอสรางแพงขึ้น
           ตามสัญญาเดิม โครงการทางดวนพิเศษขั้นที่สองมีอายุสัมปทาน 30 ป ชวงสาม 
ปแรกเปนชวงเวลาของการกอสราง  สวนที่เหลืออีก 27 ปเปนชวงของการหารายได ในชวง 9 ปแรก 
(ปที่ 4-12) การแบงปนผลประโยชนระหวางบริษัททางดวนกรุงเทพฯกับการทางพิเศษฯเปนไปตาม
สัดสวน 60 ตอ 40  ในชวง 9 ปถัดมา (ปที่ 13-21) สัดสวนการแบงปนผลประโยชนเทากับ 50 ตอ 
50  และลดลงเหลือ 40 ตอ 60  ในชวง 9 ปสุดทาย (ปที่ 22-30)
           ผลประโยชนที่แบงปนกันระหวางการทางพิเศษฯกับบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯ
ครอบคลุมรายไดจากทางดวนขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองรวมกัน ขอตกลงดังกลาวนี้ทํ าใหมีขอโจมตีวา 
รัฐบาลและการทางพิเศษฯแบงปนผลประโยชนแกบริษัททางดวนกรุงเทพฯมากเกินกวาที่ควร ทั้งนี้
เพราะเหตุวา บริษัท ทางดวนกรุงเทพฯมิไดลงทุนในโครงการทางดวนขั้นที่หนึ่ง แตกลับได 
สวนแบงผลประโยชนจากทางดวนขั้นที่หนึ่งดวย ผูถือหุนในบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯอธิบายวา  
เมื่อโครงการทางดวนขั้นที่สองแลวเสร็จ ทางดวนขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองจะเชื่อมตอเปนระบบ 
ทางดวนเดียวกัน การเชื่อมตอทางดวนทั้งสองนี้ ยอมทํ าใหความตองการใชทางดวนขั้นที่หนึ่ง 
มีมากกวากรณีที่ทางดวนขั้นที่หนึ่งแยกเปนเอกเทศจากทางดวนขั้นที่สอง ดังนั้น ผูลงทุนใน 
โครงการทางดวนขั้นที่สองจึงควรที่จะไดรับสวนแบงรายไดจากทางดวนขั้นที่หนึ่งดวย หากไมยอม
แบงปนรายไดจากทางดวนขั้นที่หนึ่งแกผูลงทุนในโครงการทางดวนขั้นที่สอง ก็ตองตั้งดานเก็บ 
คาทางดวน ณ จุดเชื่อมตอระหวางทางดวนขั้นที่หนึ่งกับข้ันที่สอง ซึ่งจะทํ าใหการจราจรบน 
ทางดวนติดขัดมากกวาที่ควรจะเปนผลเสียอันเกิดจากการตั้งดานนี้เอง จึงทํ าใหคูสัญญาตกลง 
ที่จะรวมรายไดจากทางดวนขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สอง แลวนํ ามาแบงปนกัน ในการนี้มีขอตกลงที่จะ
ปรับคาทางดวนเพื่อใหการทางพิเศษฯ และบริษัททางดวนกรุงเทพฯมีรายไดพอเพียงที่จะชํ าระคืน
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เงินกู และเพื่อที่จะใหการทางพิเศษฯมีรายไดชดเชยจากการที่ตองแบงปนรายไดจากทางดวน 
ข้ันที่หนึ่งแกบริษัททางดวนกรุงเทพฯ
           ดวยเหตุนี้เอง ขอตกลงในการแบงปนผลประโยชนจึงผูกติดไวกับการกํ าหนด 
คาทางดวน ทั้งนี้การทางพิเศษฯจักตองปรับคาทางดวนจากอัตรา 10 บาท เปน 20 บาท เมื่อเร่ิม 
กอสรางทางดวนขั้นที่สองในวันที่ 1 มีนาคม 2533 และจะตองปรับคาทางดวนเปน 30 บาท 
ในเดือนมีนาคม 2536  หลังจากนั้นจะมีการปรับคาทางดวนทุก ๆ 5 ปตามภาวะเงินเฟอ
           รัฐบาลไทยไมยอมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับการปรับคาทางดวนตั้งแตตน  
ทั้งนี้มีขอนาสังเกตวา รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่งเปนผูลงนามในขอตกลงการลงทุน 
กับบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯกลับเปนผูเร่ิมตน `เบี้ยว' สัญญาเสียเอง  เพราะเมื่อถึงกํ าหนดการ 
กอสรางทางดวนขั้นที่สองเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2533 และการทางพิเศษฯตองปรับคาทางดวนเปน 
20 บาท แตนายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กลับนั่งทับเร่ืองนี้ไว  
ภายหลังการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 พลเอกอิสระพงศ หนุนภักดี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยในยุครัฐบาลอานันท 1 แสดงความขึงขังในการปรับคาทางดวน แตแลวก็ถูก
สภา รสช. ทัดทานไว  เพิ่งจะมาปรับคาทางดวนจาก 10 บาท เปน 15 บาท เมื่อวันที่ 14  
กันยายน 2535 ในยุครัฐบาลอานันท 2 นี้เอง แมแตรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ยังมิหาญกลา 
ที่จะปรับคาทางดวน เปน 20 บาท
           ดวยเหตุดังนั้น ภาระการปรับคาทางดวนเปน 30 บาท จึงตกหนักแกรัฐบาลนาย
ชวน หลีกภัย แตรัฐบาลนายชวนก็หาทางออกดวยการปรับคาทางดวนเพิ่มข้ึนเปน 20 บาท โดย
แบงปนผลประโยชนแกบริษัททางดวนกรุงเทพฯ 18 บาท และการทางพิเศษฯรับเพียง 2 บาท  
ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2536 คาทางดวนอัตราใหมนี้เดิมกํ าหนดใหเร่ิม
บังคับใชในวันที่ 1 มิถุนายน 2536  และจะปรับเปน 25 บาท ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2538  แมวา 
การปรับคาทางดวนครั้งนี้จะไมทํ าใหบริษัททางดวนกรุงเทพฯเสียผลประโยชนในระยะแรก  
แตรัฐบาลไทยก็ไดละเมิดสัญญาที่มิไดปรับคาทางดวนเปน 30 บาท ในระยะตอไปเมื่อมีการปรับ
คาทางดวนตามภาวะเงินเฟอ ก็จะตองมีขอพิพาทกันอีกวา จะปรับจากฐาน 20 บาท หรือฐาน 30 
บาท
           การปรับราคาสินคาและบริการในสังคมเศรษฐกิจไทยมักจะมีนัยทางการเมือง  
ยิ่งสินคาและบริการที่ปรับราคานั้นมีความสํ าคัญและสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจมากเพียงใด 
นัยทางการเมืองก็จะยิ่งมีความสํ าคัญมากเพียงนั้น รัฐบาลไทยทั้งในยุคเผด็จการและที่มาจาก 
การเลือกตั้งมักจะมีความหวั่นเกรงวา การปรับราคาสินคาและบริการจะมีผลส่ันคลอนเสถียรภาพ
ของรัฐบาล ยิ่งราคาบริการสาธารณูปโภคดวยแลวถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มิอาจแตะตองได  
แนวโนมที่รัฐบาลจะตรึงคาบริการสาธารณูปโภคไวในระดับเดิมกอใหเกิดผลเสียอยางนอย 2 ดาน 
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ในดานหนึ่ง รัฐวิสาหกิจที่ผลิตบริการสาธารณูปโภค เมื่อไมสามารถปรับคาบริการได ก็ตอง 
มีปญหาทางดานการเงิน ในอีกดานหนึ่ง เมื่อมิอาจตรึงคาบริการในระดับเดิมได การขึ้นคาบริการ 
มีแนวโนมที่จะฮวบฮาบ  ซึ่งสงผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองมากกวาที่ควร
            ในกรณีโครงการทางดวนขั้นที่สองนี้ หากรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ปรับ
คาทางดวนตามสัญญาตั้งแตตน ประพฤติกรรมดังกลาวนี้ก็จะเปนแบบอยางแกรัฐบาลชุดตอๆมา 
ที่จะปฏิบัติตาม  แตเมื่อรัฐบาลชาติชาย  ซึ่งเปนผูลงนามในสัญญา  กลับนํ ารองในการ `เบี้ยว' 
สัญญาเสียเอง แรงผลักดันที่จะใหรัฐบาลชุดตอๆมาปฏิบัติตามสัญญาจึงออนระโหย นอกจากนี้ 
การที่รัฐบาลชาติชายมิไดปรับคาทางดวนตามขั้นตอน ยอมเปนภาระแกรัฐบาลชุดตอๆมาที่จะตอง
ปรับคาทางดวนอยางฮวบฮาบ
           สังคมโลกจักตองเรียนรูบทเรียนวา อยาไดทํ าสัญญาการลงทุนหรือสัญญาการ 
รับสัมปทานกับรัฐบาลไทย โดยที่กํ าหนดหลักเกณฑการแบงปนผลประโยชนที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การปรับราคาสินคาและบริการ เพราะเปนเงื่อนไขที่รัฐบาลไทยไมเคยปฏิบัติได และมีแนวโนม 
ที่จะไมปฏิบัติดวย

           บริษัท Kumagai Gumi ผูถือหุนใหญในบริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํ ากัด คงนึกวา 
โครงการทางดวนขั้นที่สองเปน `หมู' ที่เคี้ยวไดงายๆ  แตกวาจะรูวาเปนหมูปาเขี้ยวตันก็สาย 
เสียแลว
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