คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2537

ความสําเร็จของโครงการกับผลประโยชนของแผนดิน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
มติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 เห็นชอบกับขอเสนอของ
กระทรวงคมนาคมในการปลดนายวีรพงษ รามางกูร ออกจากตําแหนงประธานคณะกรรมการ
การรถไฟแหงประเทศไทย ไมเพียงแตสรางรอยดางแกพรรคพลังธรรมเทานั้น หากยังสรางมลทิน
แกรัฐบาลนายชวน หลีกภัย อีกดวย
ขออางของ พ.อ.วินัย สมพงษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมในการปลด
ประธานและกรรมการ รฟท. บางคน เทาที่ประมวลจากรายงานขาวในหนาหนังสือพิมพมีอยู
อยางนอย 2 ประการ คือ
ประการแรก พ.อ.วินัย กลาวหาวา นายวีรพงษและสมัครพรรคพวกขัดขวาง
การดํ าเนินงานโครงการทางรถไฟและถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร หรือที่รูจักกันใน
สามัญนามที่เรียกกันวาโครงการโฮปเวลล (Hopewell) ตามชื่อบริษัทผูรับสัมปทาน ดังนั้น เพื่อให
โครงการนี้ดําเนินตอไปอยางราบรื่น จําเปนตองปลดผูขัดขวางออกไปจากคณะกรรมการการรถไฟ
แหงประเทศไทย
ประการที่สอง พ.อ.วินัย กลาวหาตอสาธารณชนวา นายวีรพงษมีความสันทัด
ในเรื่องเศรษฐกิจการเงิน หามีความรูดานการชางหรือวิศวกรรมศาสตรไม และกลาวเปนนัยๆวา
อวิชาของนายวีรพงษอาจทําใหขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการโฮปเวลล หนังสือพิมพ
หลายฉบับรายงานตองตรงกันในเรื่องนี้
นั บ เป น เรื่อ งนาประหลาดอย า งยิ่ง ที่ พ.อ.วินัย แตง ตั้ง ให น ายวีรพงษดํ ารง
ตําแหนงประธานคณะกรรมการการรถไฟแหงประเทศไทย โดยที่มิไดตรวจสอบประวัติใหถองแท
จนตองออกมาฟาดงวงฟาดงาเพื่อบีบใหนายวีรพงษออกจากตําแหนงในภายหลัง สาธารณชน
หลงเขาใจวาการที่ พ.อ.วินัยปลดนายวีรพงษ ก็เพียงเพื่อปรับเปลี่ยนสิ่งที่ตนกระทําผิดในอดีต
ใหถูกตองเสีย แตครั้นเห็นชื่อประธานคณะกรรมการคนใหม ซึ่งไมปรากฏวามีความรูทางดาน
การชางหรือวิศวกรรมศาสตรดีไปกวานายวีรพงษ ผูคนในสังคมไทยจึงถึงบางออวา ความขัดแยง
ระหวาง พ.อ.วินัย กับนายวีรพงษมีประเด็นอันลุมลึก และมิใชประเด็นที่สาดโคลนกันวา นาย
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วี รพงษไมมีความรูดานวิศวกรรมศาสตร เพราะบรรดาผูที่ พ.อ.วินัย แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประธานและกรรมการ รฟท. ทดแทนคนเกาที่ถูกปลดออกไป ก็หาไดมีความรูดานวิศวกรรมศาสตร
ตามมาตรฐานสากลไม
แทที่จริงแลว ประธานและกรรมการ รฟท. หาจําเปนตองมีความรูดานวิศวกรรม
ศาสตรทุกคนไม คณะกรรมการบริหารควรจะประกอบดวยบุคคลที่มีความรูเฉพาะสาขาหลายๆ
สาขามีวิสัยทัศนในการกําหนดนโยบาย มีสํานึกในผลประโยชนของแผนดิน และไมมีผลประโยชน
สวนบุคคลมาเกี่ยวของ เมื่อพิจารณาในแงนี้ คณะกรรมการ รฟท. ในยุคที่นายวีรพงษเปน
ประธานมีคุณสมบัติดังที่กลาวขางตนนี้เกือบโดยครบถวน นาประหลาดนักที่ พ.อ.วินัยตัดสินใจ
ปลดผูที่เปน `มันสมอง' ของ รฟท. โดยที่ผูที่ไดรับแตงตั้งมาแทนที่มิอาจเทียบเทียมได มิหนําซํ้า
บางคนยังมีประวัติอันมัวหมองจนปรากฏเปนขาวในหนาหนังสือพิมพหลายตอหลายฉบับ
นายวีรพงษ รามางกูร ซึ่งถูกปลดในครั้งนี้นั้นเปนผูที่มีความรูความสามารถอัน
โดดเดนในดานเศรษฐกิจมหภาค และมีบทบาทสํ าคัญในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในยุค
รั ฐ บาลพลเอกเปรม ติณสู ล านนท เมื่อ นายวีรพงษดํ ารงตํ าแหนงที่ปรึกษารัฐบาลเปรมนั้น
พ.อ.วินัยเปนเพียงผูทํ างานธุรการในคณะทํ างานของพลเอกสัณห จิตรปฏิมา ประธานคณะ
ที่ปรึกษาในขณะนั้น ความสัมพันธแตหนหลังอาจเปนเหตุให พ.อ.วินัย ตัดสินใจแตงตั้งใหนาย
วี รพงษดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการ รฟท. ในชั้นตน แตแลวความเห็นที่แตกตางกัน
เกี่ยวกับผลประโยชนของแผนดินก็นํามาซึ่งจุดแตกหักครั้งนี้
กรรมการ รฟท. อีกสองทาน ซึ่งถูก พ.อ.วินัยปลดพรอมกับนายวีรพงษ ก็คือ
นายเสรี สืบสงวน และนางสาวปยะดา สุจริตกุล นายเสรีเคยดํารงตําแหนงอธิบดีกรมทางหลวง
มีความรูความสามารถทางดานวิศวกรรมศาสตร และมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบการขนสง
คมนาคมอยางดียิ่ง ในขณะที่นางสาวปยะดาซึ่งเคยเปนพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย ก็เปน
ผูที่มีประวัติการเรียนอันดีเยี่ยมทั้งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนติบัณฑิตยสภา และประเทศ
อังกฤษ เหตุที่นายวีรพงษ นายเสรี และนางสาวปยะดา ถูกปลดในครั้งนี้ ก็เพราะ พ.อ.วินัย
เห็ น ว า เป น แกนนํ าในการขั ด ขวางโครงการโฮปเวลล มิ ใ ช เ พราะว า คนเหล า นี้ ไ ม มี ค วามรู 
ความสามารถ และมิใชเพราะวา คณะกรรมการ รฟท. ไมมีความรูดานวิศวกรรมศาสตรดังที่มีการ
ปลอยขาวกลาวหากันอยางพลอยๆ รฟท. เองก็อุดมดวยวิศวกร
ผูบริหารและสมาชิกพรรคพลังธรรมบางสวนกลาวหาวา นายวีรพงษ รามางกูร
มีเจตจํานงที่จะขัดขวางโครงการโฮปเวลล หนังสือพิมพบางฉบับรายงานขาวในทํานองวามีการ
เตะถวงโครงการนี้มานานถึง 9-12 เดือน ทั้งๆที่นายวีรพงษเพิ่งไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 16
พฤศจิกายน 2536 และดวยเหตุผลสวนตัวของ พ.อ.วินัย นายวีรพงษเพิ่งรับทราบคําสั่งแตงตั้ง
ในเดือนธันวาคม 2536
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ความลาชาของโครงการโฮปเวลลเกิดจากความหละหลวมของสัญญาสัมปทาน
ที่เปดชองใหบริษัทโฮปเวลลเรียกรองผลประโยชนเรื่องแลวเรื่องเลา โครงการทางรถไฟและถนน
ยกระดับในกรุงเทพมหานครลงนามในสัญญาในยุครัฐบาลชาติชายเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2533
โดยกําหนดโครงการระยะที่หนึ่ง จากยมราชถึงดอนเมือง ระหวางวันที่ 6 ธันวาคม 2534 ถึงวันที่
6 ธันวาคม 2538 แตการดําเนินการกอสรางก็เปนไปอยางเชื่องชา จนถึงขณะนี้โฮปเวลลเพิ่ง
ตอกเสาเข็มไปไดเพียง 1,400 ตน ทั้งๆที่เวลาลวงเลยมาเกือบสองปครึ่งแลว รฟท. คาดวา
โครงการระยะที่หนึ่งนี้จะลาชากวากําหนดประมาณ 2 ป
ความลา ชา ในการกอสร า ง ประกอบกับการไมปฏิบัติต ามพั น ธกิ จ ที่ ป รากฏ
ในสั ญญาสั ม ปทาน นั บเป น เหตุ อัน เพี ย งพอที่ จ ะบอกเลิก สัญญาได แตกระทรวงคมนาคม
กลั บไมนํ าพาที่จะเตือนบริษัทโฮปเวลล อยางนอยที่สุดก็เพื่อรักษาผลประโยชนของแผนดิน
ตรงกันขาม พ.อ.วินัยพยายามเรงรัดให รฟท. โอนออนตามขอเรียกรองของโฮปเวลลเกี่ยวกับการ
ลดมาตรฐานขนาดของไหลทาง ซึ่งกระทบตอความปลอดภัยของประชาชนผูสัญจร
นับตั้งแตเมื่อมีการลงนามในสัญญาสัมปทานในเดือนพฤศจิกายน 2533 เปน
ตนมา มีการเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการมาแลว 4 คน คือ พล ต.ต.ชาติชาย อุปพงศ
(2533) นายสวาง ศรีนิลทา (กันยายน 2534) พลเอกวิมล วงศวานิช (มกราคม 2535) นายสุธี
สิงหเสนห (สิงหาคม 2535) และนายวีรพงษ รามางกูร (พฤศจิกายน 2536) คณะกรรมการ
รฟท. ทุกชุดลวนมีบทบาทในการทัดทานการใหผลประโยชนแกบริษัทโฮปเวลลอยางเกินขอบเขต
ความลาชาของโครงการเกิดจากการที่บริษัทโฮปเวลลเรียกรองขอผลประโยชนอยางไมหยุดหยอน
จากเรื่องหนึ่งไปสูอีกเรื่องหนึ่ง อีกทั้งมีความพยายามวิ่งเตนเขาหาทั้งเทคโนแครตและนักการเมือง
เพื่อบรรลุเปาประสงคดังกลาวนี้
พ.อ.วินั ย สมพงษ ยืนอยูขางบริษัทโฮปเวลลเกินเลยกวาที่สามัญสํ านึกจะ
เขาใจได หากมองในแงดี อาจเปนเพราะ พ.อ.วินัยตองการใหโครงการโฮปเวลลสําเร็จสมความ
มุงหมาย โดยหวังอยางบริสุทธิ์ใจวา ความสําเร็จของโครงการนี้จะชวยบรรเทาภาวะแออัดของ
การจราจรในกรุงเทพฯไดอยางมาก แตในฐานะรัฐมนตรีผูควรมีหนาที่รักษาผลประโยชนของ
แผนดิน พ.อ.วินัยควรจะมอบหมายให รฟท. เจรจาตอรองผลประโยชนกับโฮปเวลล เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการลดขนาดของไหลทาง เพราะการลดขนาดของไหลทางยอมชวยลดตนทุนและ
เพิ่มพูนกําไรของโฮปเวลล รฟท.เองประมาณการวา ตนทุนของโฮปเวลลจะลดลงประมาณ 4,000
ล านบาท แต พ.อ.วิ นั ย กลั บ ยิ น ยอมให โ ฮปเวลลล ดขนาดของไหลท าง โดยมิไดเ รีย กร อง
ผลประโยชนคืนสูคลังแผนดินแมแตนอย ในประการสําคัญ การกดดันใหนายสมหมาย ตามไท
ผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทย ลงนามยินยอมใหโฮปเวลลลดขนาดของไหลทางเปนเรื่อง
ที่ไมถูกตอง เพราะเปนการลงนามโดยที่คณะกรรมการ รฟท. ยังไมมีมติในเรื่องนี้
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เมื่อโฮปเวลลเรียกรองผลประโยชน พ.อ.วินัยยืนอยูขางโฮปเวลล เมื่อโฮปเวลล
ไมปฏิบัติตามพันธกิจที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน พ.อ.วินัยมิไดยืนอยูขาง รฟท.
ทําไมจึงเปนเชนนั้น?

