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การเก็บคาทางดวนตามระยะทาง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การเก็บคาทางดวนในอัตราใหมนับตั้งแตการเปดใชทางดวนขั้นที่สองเมื่อวันที่ 2
กันยายน 2536 เปนตนมา ทําใหการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ถูกโจมตีอยางมาก ผูใช
ทางดวนบางรายตองเสียคาผานทางทั้งเที่ยวไปและกลับถึงวันละ 80 บาท ตกประมาณเดือนละ
2,400 บาท นับเปนภาระสาหัสสากรรจสําหรับชนชั้นกลาง
เสียงโจมตีอันดังขรมทําให กทพ. ตองยื่นเรื่องใหบริษัททางดวนกรุงเทพ จํากัด
พิจารณาจัดเก็บคาผานทางตามระยะทางเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2536 ปญหาที่พึงพิจารณาก็คือ
การเก็บคาผานทางพิเศษตามระยะทางเปนเรื่องที่ทําไดหรือไม หากทําได ตองดําเนินการภายใต
เงื่อนไขอะไรบาง สัญญาโครงการระบบทางดวนขั้นที่สอง ขอ 11.2 กลาวถึงเรื่องนี้ดังนี้
ขอ 11.2 คาผานทางที่เปนสัดสวนกับระยะทาง
"บีอีซีแอล" จะวาจางบริษัทที่ปรึกษา เอ็มวีเอ หรือที่ปรึกษาดานการคมนาคมที่มี
มาตรฐานสากลอื่นที่ "บีอีซีแอล" จะแจงให "กทพ." ทราบ เพื่อจัดเตรียมศึกษาและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บคาผานทางสําหรับ "โครงขายในเขตเมือง" กอนการเปดใชงาน "พื้นที่
สวนแรก" อยางไรก็ดี หากจะมีการจัดเก็บคาผานทางที่เปนสัดสวนกับระยะทาง "กทพ." กับ "บีอีซี
แอล" จะตองตกลงรวมกันอีกครั้งกอนการเปดใชงาน "พื้นที่สวนแรก"
สัญญาขอ 11.2 ดังที่ยกมาอางขางตนนี้ระบุอยางชัดเจนวา การเก็บคาผานทาง
เปนสัดสวนกับระยะทางจะใชไดเฉพาะ "โครงขายในเขตเมือง" (Urban Network) ซึ่งตามคํานิยาม
หมายถึง ระบบทางดวนขั้นที่หนึ่งและสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของ Section A หรือ Section B
ของระบบทางดวนขั้นที่สอง ซึ่งเปดการจราจรระหวางระยะเวลาของสัญญา แตการเก็บคาทาง
ดวนตามระยะทางตองเปนไปตามเงื่อนไขอยางนอย 2 ขอ กลาวคือ
เงื่อนไขขอที่หนึ่ง จะตองเปนความตกลงใจรวมกันระหวาง กทพ. กับบริษัท
ทางดวนกรุงเทพฯ ทั้งนี้โดยพิจารณาขอแนะนําของบริษัทที่ปรึกษาเอ็มวีเอ หรือที่ปรึกษาดานการ
คมนาคมที่มีมาตรฐานสากล
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เงื่อนไขขอที่สอง การจัดเก็บคาผานทางเปนสัดสวนกับระยะทาง จักตองกระทํา
กอนวันเปดใชงานพื้นที่สวนแรก
เงื่อนไขขอที่หนึ่งนั้นไมเปนปญหา เพราะเปนชวงเวลาที่คูสัญญากําลังเจรจาเพื่อ
หาขอตกลง แตเงื่อนไขขอที่สองคอนขางมีปญหาวา บัดนี้ กาลเวลาไดผานวันเปดใชงานพื้นที่
สวนแรกแลวหรือไม
สัญญาโครงการระบบทางดวนขั้นที่สองใหคํ านิยาม "วันเปดใชงานของพื้นที่
สวนแรก" (Priority Component Opening Date) ไวดังนี้
"วันที่ที่ "การกอสรางแลวเสร็จ" ในสวนของ "พื้นที่สวนแรก" โดยมีเงื่อนไขวา หาก
สวนหนึ่งสวนใดของ "พื้นที่สวนแรก" ไดรับผลกระทบจาก "เหตุสุดวิสัย" หรือ "เหตุการณที่เปน
ขอยกเวน" อันมีผลทําใหความแลวเสร็จของงานไมสามารถเปนไปไดหรือลาชาเกินกวาความแลว
เสร็จของสวนอื่น สวนที่ไดรับผลนี้จะไมถือวารวมอยูใน "พื้นที่สวนแรก" ทั้งนี้เพียงเพื่อ
วัตถุประสงคในการคิดคํานวณ "วันเปดใชงานของพื้นที่สวนแรก" เทานั้น
นอกจากนี้ สัญญายังไดนิยาม "พื้นที่สวนแรก" (Priority Component) วา
หมายถึง พื้นที่ใน Section A และ/หรือ Section C (รวมทั้งสวนของ Section B ที่อยูใน "สวนของ
พื้นที่" เลขที่ 205) ซึ่งบริษัททางดวนกรุงเทพฯ ไดรับมอบกอนหรือในวันที่ 1 มีนาคม 2533
ขอใหสังเกตวา เมื่อถึงกําหนดการกอสรางเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2533 กทพ.
สงมอบพื้นที่ใหบริษัททางดวนกรุงเทพฯ ไดเพียง 1% ของพื้นที่ทั้งหมดเทานั้น พื้นที่ที่บริษัท
ทางดวน กรุงเทพฯไดรับนี้ หากตีความตามสัญญาก็ตองถือเปน "พื้นที่สวนแรก" (Priority
Component) เมื่อบริษัททางดวนกรุงเทพฯกอสรางในพื้นที่สวนนี้เสร็จเรียบรอยแลว และวิศวกร
อิสระ (Independent Certification Engineer) ตรวจสอบทางดวนที่สรางเสร็จแลว และมี
ความเห็นวาทางดังกลาวสามารถเปดใชงานได ก็ใหถือเปน "วันเปดใชงานของพื้นที่สวนแรก"
ดวยเหตุที่คํานิยามตามสัญญาเปนเชนนี้ บริษัททางดวนกรุงเทพฯ จึงถือวา วันที่ 13 พฤศจิกายน
2535 เปน "วันเปดใชงานของพื้นที่สวนแรก" เพราะเปนวันที่ "พื้นที่สวนแรก" สรางเสร็จและไดรับ
การรับรองจากวิศวกรอิสระ ในขณะที่ กทพ. อางวา ยังไมถึงกําหนด "วันเปดใชงานของพื้นที่
สวนแรก" เพราะการกอสรางยังไมแลวเสร็จทั้งระบบและยังมิทันเปดใชงาน จะถือเปน "วันเปดใช
งาน" มิได
เมื่ อ พิ จ ารณาคํ านิ ย ามและข อ ตกลงตามที่ ป รากฏในสั ญ ญาโครงการระบบ
ทางดวนขั้นที่สอง จะเห็นไดวา การตีความของ กทพ. ไมถูกตอง เพราะคํานิยาม "วันเปดใชงาน
ของพื้นที่สวนแรก" ตามที่ปรากฏในสัญญาบงบอกอยางชัดเจนวา ถึงจะยังไมเปดใชงาน ขอแต
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เพียงให "พื้นที่สวนแรก" สรางเสร็จและไดรับการรับรองจากวิศวกรอิสระ ก็ถือเปน "วันเปดใชงาน
ของพื้นที่สวนแรก" ได
เหตุใดจึงมีการนิยามศัพทเชนนี้ และมีขอตกลงที่ไมเกื้อกูลประโยชนของ กทพ.
เชนนี้เปนเรื่องยาว ซึ่งจะยังไมกลาวถึงในบทความนี้
หากการตีความที่วา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2535 เปน "วันเปดใชงานของพื้นที่
สวนแรก" เปนการตีความที่ถูกตอง ยอมมีนัยสําคัญวา การพิจารณากําหนดคาทางดวนเปน
สัดสวนกับระยะทางมิอาจทําได เพราะลวงเลยกําหนดเวลามาแลว เนื่องจากจะตองพิจารณาเรื่อง
นี้กอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2535 ตามสัญญาขอ 11.2
หากไมยอมรับการตีความของบริษัททางดวนกรุงเทพฯที่ยึดวันที่ 13 พฤศจิกายน
2535 เปน "วันเปดใชงานของพื้นที่สวนแรก" ขอเท็จจริงที่ กทพ. อาศัยกระบวนการยุติธรรมในการ
เปดใชทางดวนขั้นที่สองเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2536 ยิ่งทําให กทพ. ตองเขามุมอับ เพราะบัดนี้
เปนที่ประจักษชัดแลววา นับตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2536 เปนตนมาไดมีการเปดใชงานพื้นที่
สวนแรกแลว เมื่อขอเท็จจริงเปนเชนนี้ เงื่อนไขที่จะเจรจาเพื่อกําหนดคาทางดวนตามระยะทาง
ไดหมดสิ้นไปแลว
ดวยเหตุผลดังที่กลาวอางขางตนนี้ ขอวินิจฉัยเกี่ยวกับ "วันเปดใชงานของพื้นที่
สวนแรก" จึงมีความสําคัญตอการเก็บคาผานทางพิเศษเปนสัดสวนกับระยะทาง
หลักการเก็บคาทางดวนตามระยะทางเปนหลักการที่เปนธรรม เมื่อพิจารณาจาก
ผูใชทางดวน ผูเดินทางไกลควรจะเสียคาทางดวนมากกวาผูเดินทางระยะสั้น แตหลักการ
ดังกลาวนี้ก็มีตนทุนการจัดเก็บที่ตองเสีย ทั้งๆที่สัญญาโครงการระบบทางดวนขั้นที่สองมีขอตกลง
ที่เปดชองใหมีการเจรจาเพื่อจัดเก็บคาผานทางพิเศษเปนสัดสวนกับระยะทางกอนวันเปดใชงาน
พื้นที่สวนแรก แตนาประหลาดใจที่ กทพ. มิไดสนใจหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเจรจาแมแตนอย
ผูบริหาร กทพ. สนใจแตเพียงการผลักดันใหรัฐบาลปรับคาทางดวนจาก 10 บาท เปน 20 บาท
และ 30 บาท ตามลําดับเทานั้น กทพ. เพิ่งจะเรียกรองใหบริษัททางดวนกรุงเทพฯพิจารณาเก็บคา
ทางดวนตามระยะทาง เมื่อถูกโจมตีอยางรุนแรงภายหลังจากที่ปรับคาทางดวนเปน 30 บาทแลว
พฤติกรรมดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นถึงความเห็นแกไดของ กทพ. ตั้งแตตน หากโครงสรางอัตรา
คาทางดวนที่จัดเก็บอยูในปจจุบันเปนโครงสรางที่ไมเปนธรรม เหตุไฉน กทพ. จึงยินยอมทํา
สัญญากับบริษัททางดวนกรุงเทพฯ ทั้งๆที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการเก็บคาผานทางที่ไมเปนธรรมเชนนี้
นอกจากนี้ หาก กทพ. ยึดมั่นในหลักการเก็บคาทางดวนตามระยะทางตั้งแตตน ก็ควรที่จะแยกเก็บ
คาผานทางจากการใชระบบทางดวนขั้นที่หนึ่งออกจากระบบทางดวนขั้นที่สอง แมวาระบบ
ทางดวนทั้งสองจะมีลักษณะทางกายภาพเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตก็สามารถแยกเก็บคาผาน
ทางได หากมีการวางแผนในการออกแบบระบบทางดวนขั้นที่สองตั้งแตตน การรวมเก็บคาผาน
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ทางระบบทางดวนขั้นสองเขาดวยกัน มีผลเสมือนหนึ่งการฉวยโอกาสขึ้นคาผานทางระบบทางดวน
ขั้นที่หนึ่ง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเห็นแกไดของ กทพ. โดยไมคํานึงวา โครงสรางอัตราคา
ทางดวนที่ปรากฎในสัญญาเปนโครงสรางที่เหมาะสมในแงของสังคมโดยสวนรวม (social optimal
rate structure) หรือไม
บัดนี้ กทพ. พยายามแปลงโฉมเปน `นักบุญ' ดวยการเรียกรองใหบริษัททางดวน
กรุงเทพฯพิจารณาลดคาทางดวนเหลือ 20 บาทในจุดตางๆ รวม 6 จุดที่มีระยะทางยาวประมาณ
10 กิโลเมตร แต `ตราบาป' ที่ กทพ. สรางไวในการทําสัญญาโครงการระบบทางดวนขั้นที่สองใน
ลักษณะที่เสียประโยชนแกประชาชาติไทยเปนเรื่องที่ยากแกการลบลางยิ่ง
ขอเรียกรองตางๆของ กทพ. ที่ไมสอดคลองกับขอตกลงตามสัญญารังแตจะทําให
ความขัดแยงระหวาง กทพ. กับบริษัททางดวนกรุงเทพฯ ยากที่จะสะสางได

