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ยุทธการทางดวนขั้นที่สอง

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ผมเฝาดูลีลาการฟาดงวงฟาดงาระหวางการทางพิเศษแหงประเทศไทยกับ 
บริษัททางดวนกรุงเทพฯ จํ ากัด ดวยความตื่นตาตื่นใจ ทั้งสองสํ านักตางระดมยอดฝมือออกมา 
สัประยุทธ  ชนิดใครดีใครอยู  และทั้งสองฝายตางประกาศกองฟาวา  ทางดวนของขาใครอยาแตะ
           ประชาชนคนไทยกํ าลังจับตาดูวา รัฐบาลไทยสามารถหักดานบริษัททางดวน
กรุงเทพฯ เพื่อเปดใชทางดวนพิเศษขั้นที่สองไดหรือไม ในขณะที่สังคมโลกกํ าลังประเมินคนไทย
และสังคมไทยวารักษาสัจจะวาจามากนอยเพียงใด ลีลาที่ทั้งสองฝายหํ้ าหั่นกันนั้นไมบงบอก 
แตนอยวา  ทั้งสองเปนผูรวมลงทุนในโครงการเดียวกัน

           ความเปนมาของโครงการทางดวนพิเศษขั้นที่สองสายบางโคล-แจงวัฒนะมีจุด 
เร่ิมตนมาแตรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท เมื่อรัฐบาลนั้นตัดสินใจใหการทางพิเศษฯรวม 
ลงทุนกับเอกชนในการสรางทางดวนขั้นที่สอง เหตุที่รัฐบาลมิไดใหการทางพิเศษฯเปนผูสรางเอง 
ดังกรณีทางดวนพิเศษขั้นแรกนั้น ผมเขาใจวาเปนเพราะวิกฤตการณเงินคงคลังเพิ่งผานพนไป 
ประกอบกับเปนชวงที่รัฐบาลกํ าลังเผชิญวิกฤติการณหนี้ตางประเทศ ทางออกที่เหมาะสมก็คือ  
การถายโอนการผลิตบางสวนไปใหแกภาคเอกชน (Privatization) แตโดยเหตุที่ทางดวนขั้นที่สอง 
จักตองเชื่อมตอกับทางดวนขั้นที่หนึ่งเพื่อเปนระบบทางดวนเดียวกัน  และโดยเหตุที่การทาง
พิเศษฯไดลงทุนสรางทางดวนขั้นที่หนึ่งไปแลว การสรางทางดวนขั้นที่สองจึงตองเปนการลงทุนรวม
ระหวางการทางพิเศษฯ กับผูประกอบการเอกชน

           มติเดือนมิถุนายน 2530 ของรัฐบาลเปรมที่ใหเอกชนลงทุนรวมกับการทาง 
พิเศษฯในการสรางทางดวนขั้นที่สองปรากฏเปนจริงเมื่อมีการลงนามในสัญญาระหวางการทาง
พิเศษฯกับ   บริษัททางดวนกรุงเทพฯ จํ ากัด (Bangkok Expressway Co. Ltd. = BECL) เมื่อวันที่ 
22 ธันวาคม 2531 ยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

           บริษัททางดวนกรุงเทพฯมีบริษัท Kumagai Gumi แหงประเทศญี่ปุนถือหุน 65% 
และมีธนาคารพาณิชยไทย 11 ธนาคารถือหุนรวม อาทิเชน ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารไทย 
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พาณิชย ธนาคารทหารไทยฯ ธนาคารกรุงไทยฯ เปนตน ในทางปฏิบัติ Kumagai Gumi เปนผู 
ควบคุมจัดการบริษัททางดวนกรุงเทพฯ ซึ่งระดมทุน 27,500 ลานบาทสํ าหรับโครงการนี้ บริษัท 
ทางดวนกรุงเทพฯกูเงินจากธนาคารพาณิชยไทยทั้ง 11 ธนาคารที่รวมถือหุน และกูเงินจาก 
สถาบันการเงินตางประเทศรวม 29 แหง โดยมี Dai-Ichi Kangyo Bank, Long-term Credit  
Bank of Japan, National Westminster Bank, และ Credit Lyonais  เปนหัวหอกในการประสาน
การใหกู

           เมื่อรัฐบาลไทยประกาศเชิญชวนใหเอกชนเขามาลงทุนสรางทางดวนขั้นที่สอง 
TOR (term of reference) บงบอกลักษณะสัมปทานวาเปน BTO (= Build, Transfer, and 
Operate) อยางชัดเจน กลาวคือ ผูรับสัมปทานเปนผูลงทุนกอสรางทางดวนพิเศษ เมื่อสราง 
เสร็จแลวจึงโอนกรรมสิทธิ์ทางดวนใหแกการทางพิเศษฯ แตผูรับสัมปทานเปนผูประกอบการกิจ
การทางดวนตลอดอายุสัมปทาน 30 ป
           บริษัท Kumagai Gumi ซึ่งเปนแกนนํ าในการจัดตั้งบริษัททางดวนกรุงเทพฯ  
ไดอาศัย TOR ดังกลาวนี้ในการเชิญชวนผูอ่ืนมารวมถือหุน และในการเจรจาขอเงินกูจากสถาบัน
การเงินตางๆ บรรดาสถาบันการเงินที่ใหเงินกูแกบริษัททางดวนกรุงเทพฯตางก็เขาใจวา บริษัท 
ทางดวนกรุงเทพฯเปนผูประกอบกิจการทางดวนเมื่อการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว มิฉะนั้น 
อาจตองยับยั้งชั่งใจเกี่ยวกับการปลอยเงินกูมากกวาปกติ
           แตแลวเมื่อการกอสราง Section A ของทางดวนขั้นที่สองใกลจะแลวเสร็จ ความ
ขัดแยงระหวางการทางพิเศษฯกับบริษัททางดวนกรุงเทพฯก็ปรากฏอยางชัดเจน การทางพิเศษฯ 
กลาวอางวา ทางดวนเปนกรรมสิทธิ์ของการทางพิเศษฯ ดังนั้น การทางพิเศษฯจึงตองเปน 
ผูประกอบกิจการและบริหารระบบทางดวนทั้งหมด ซึ่งรวมทางดวนขั้นที่สองดวย ทั้งนี้โดยอางอิง
ขอสัญญาบางขอ และอางอิงประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 290 ซึ่งเปนกฎหมายกอต้ังการทาง 
พิเศษฯวามีบทบัญญัติที่กํ าหนดใหการทางพิเศษฯ เปนผูประกอบกิจการและเก็บคาทางดวน
           คร้ันเมื่อความขัดแยงระหวางการทางพิเศษฯกับบริษัททางดวนกรุงเทพฯใกลถึง
จุดแตกหัก พนักงานการทางพิเศษฯกวา 500 คน ทํ าหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีกลาวหาเปน 
นัยๆวา บริษัททางดวนกรุงเทพฯสรางความเขาใจผิดแกสาธารณชนวา สัมปทานการสราง 
ทางดวนขั้นที่สองเปนสัมปทานแบบ BTO แทที่จริงแลวหาไดเปนเชนนั้นไม พนักงานการ 
ทางพิเศษฯกลาวอางรายละเอียดในสัญญาเพื่อชี้ใหเห็นวา อํ านาจในการบริหารจัดการเปนอํ านาจ
ของการทางพิเศษฯ
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           ขอเท็จจริงปรากฏวา สัญญาการลงทุนระหวางการทางพิเศษฯกับบริษัททางดวน
กรุงเทพฯ มีขอความอันคลุมเครือ และไมสอดคลองกับ TOR ที่บงบอกลักษณะสัมปทานวาเปน 
BTO

           เหตุไฉนการณจึงเปนเชนนี้ได ?

           ขอมูลจากผูถือหุนบริษัททางดวนกรุงเทพฯบอกกลาววา เมื่อทั้งสองฝายตกลง 
รางสัญญาในลักษณะที่เปนการใหสัมปทานแบบ BTO กรมอัยการแสดงความไมแนใจวา  
การทางพิเศษฯ สามารถใหสัมปทานในลักษณะดังกลาวไดหรือไม กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 290 เปดชองใหเอกชนเขามาบริหารทางดวน และเก็บคาทางดวนไดหรือไม  
กรมอัยการแนะนํ าใหการทางพิเศษฯ เสนอเรื่องใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ
           แตบริษัททางดวนกรุงเทพฯไมตองการรอคอยการลงนามในสัญญาอีกตอไป 
เพราะไดเสียเวลาไปมากแลว ประกอบกับไดใชจายไปในการหาผูถือหุนและในการหาแหลงเงินกู
เปนจํ านวนมาก จึงตัดสินใจลงนามในสัญญาที่ใหอํ านาจการบริหารจัดการและการเก็บคา 
ทางดวนแกการทางพิเศษฯ โดยมีความเขาใจรวมกับการทางพิเศษฯวา สัมปทานของโครงการ 
ทางดวนขั้นที่สองเปนสัมปทานแบบ BTO การทางพิเศษฯจะตองเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตีความในภายหลัง และหากคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความวา เอกชนไมมีอํ านาจ 
การบริหารจัดการและการเก็บคาทางดวน การทางพิเศษฯก็จะตองดํ าเนินการแกไขกฎหมายเพื่อ 
ใหสามารถใหสัมปทานแบบ BTO ได บริษัททางดวนกรุงเทพฯกลาวหาวา ภายหลังการลงนาม 
ในสัญญาการลงทุน การทางพิเศษฯไมเคยเสนอเรื่องใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเลย
           ขอตกลงนอกสัญญาดังที่กลาวขางตนนี้เปนเรื่องที่ตองฟงหูไวหู กระนั้นก็ตาม 
มีเหตุผลที่จะเชื่อวา ขอตกลงนอกสัญญานี้มีจริง ตลอดระยะเวลาที่บริษัท Kumagai Gumi  
แสวงหาผูรวมลงทุน และตลอดระยะเวลาที่บริษัททางดวนกรุงเทพฯ แสวงหาเงินกูจากสถาบัน 
การเงินตางๆ โครงการทางดวนขั้นที่สองถูกโฆษณาวาเปนโครงการสัมปทานแบบ BTO  
(= Build, Operate and Transfer) ตลอดชวงเวลาดังกลาวนี้ การทางพิเศษฯไมเคยออกแถลง
การณปฏิเสธขอกลาวอางของบริษัททางดวนกรุงเทพฯแมแตนอย หากบริษัททางดวนกรุงเทพฯ
เที่ยวโฆษณาวา โครงการทางดวนขั้นที่สองเปนโครงการสัมปทานแบบ BTO ทั้งๆที่ขอเท็จจริง 
มิไดเปนเชนนั้น การทางพิเศษฯก็สามารถกลาวหาบริษัททางดวนกรุงเทพฯไดวามีพฤติกรรม 
ฉอฉลและหลอกลวง การหักพราดวยเขาในบั้นปลายไดทํ าลายเกียรติภูมิของประเทศไทยในสังคม
โลกไปจนเกือบหมดสิ้น เพราะชุมชนระหวางประเทศมีความเขาใจวาสัญญาการลงทุนนี้เปน
สัญญา BTO หากความเขาใจนี้เปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อน การทางพิเศษฯก็ไมเคยคิดแกไข
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ความเขาใจผิดดังกลาวนี้ ผลที่ตามมาก็คือ สังคมโลกกํ าลังลงความเห็นวา รัฐบาลไทย `เบี้ยว' 
สัญญา ซึ่งจะมีผลกระทบอยางสํ าคัญตอการลงทุนของชาวตางประเทศในประเทศไทยในอนาคต

           ผมทราบดีวา สัญญาการลงทุนที่การทางพิเศษฯทํ ากับบริษัททางดวนกรุงเทพฯ
เปนสัญญาที่เกื้อประโยชนแกบริษัททางดวนกรุงเทพฯเกินกวาที่จํ าเปน และผมก็ทราบดีวา 
กระบวนการเสนอเรื่องเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาติ ชุณหะวัณเปนไป
อยางรวดเร็วจนอดมีขอกังขามิได แตในเมื่อรัฐบาลไทยลงนามในสัญญาแลว รัฐบาลก็ควรที่ 
จะปฏิบัติตามสัญญาการ `เบี้ยว' สัญญามิไดสรางความเสื่อมเสียแกรัฐบาลเทานั้น หากยังเปน 
การทํ าลายเกียรติภูมิของประเทศชาติอีกดวย
           ความรูสึกที่วา รัฐบาลไทยไมรักษาสัจจะวาจา มีสวนทํ าใหบริษัท Obayashi แหง
ประเทศญี่ปุน ซึ่งไดรับคัดเลือกใหเปนผูลงทุนในโครงการทางดวนขั้นที่สามของการทางพิเศษฯ 
ถอนตัวจากการลงทุน ทั้งนี้เปนรายงานขาวของ Project Finance International ฉบับวันที่ 28 
พฤษภาคม 2536 (The Nation, June 1, 1993)
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