คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2541

เมื่อนักมวยฟองนักการเมือง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2541 ถูกกําหนดเปน D-Day ของนักมวยระดับ
แชมปโลกจํานวน 12 คนที่จะประทวงนักการเมืองหนารัฐสภา นายมงคล จงสุทธนามณี สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรผู ‘ทรงเกียรติ’ แหงจังหวัดเชียงราย พรรคชาติพัฒนา เปนเปาแหงการประทวง
ครั้งนี้
เรื่ อ งของเรื่ อ งมี อ ยู  ว  า นายมงคลรับเปน ประธานจัดการแขง ขัน มวยปอ งกัน
แชมปโลกระหวางสมาน ส.จาตุรงค เจาของตําแหนงแชมปโลกรุนไลทฟลายเวตของสภามวยโลก
(WBC) กับมานูเอล เฮอรเรรา รองแชมปโลกอันดับหนึ่งชาวโดมินิกัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2539
แมวาการแขงขันชกมวยจะเสร็จสิ้นไปแลวกวาป แตนักมวยและผูจัดการยังมิไดรับคาตอบแทน
จํานวน 4.5 ลานบาท เพราะนายมงคลจายเช็คมูลคาดังกลาว แตเช็คมิอาจขึ้นเปนเงินสดได
จนเปนเหตุใหมกี ารฟองรองดําเนินคดีทางศาลสถิตยุติธรรม กระนั้นก็ตาม การพิจารณาคดีเปนไป
อยางเชื่องชา เพราะนายมงคลไมไปศาลตามนัด โดยอางวาติดประชุมสภาผูแทนราษฎร
บุคคลที่นาเห็นใจมากที่สุดในกรณีนี้ ก็คือ สมาน ส.จาตุรงค ซึ่งตองใชหยาด
เหงื่อแรงกายในการชกมวย แตมิไดรับรายไดเปนผลตอบแทน ยังความเดือดรอนในการครองชีพ
อยางยิง่ ดวยเหตุดงั นีเ้ อง เพื่อนนักมวยที่รับรูเรื่องราวดังกลาวนี้พากันเห็นอกเห็นใจ และนัดกัน
มาชุมนุมเพือ่ ประกาศศักดิ์ศรีนักมวย ประกอบดวยเขาทรายและเขาคอ แกแลคซี่ สด จิตรลดา
เมืองชัย กิตติเกษม รัตนพล ส.วรพิน สามารถ พยัคฆอรุณ แซมซั่น ดัทชบอยยิม ฯลฯ (มติชน
ฉบับวันจันทรที่ 3 และวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2541)
กรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้มิไดสรางความเสียหายแกนายมงคล จงสุทธนามณีเทานั้น
หากยังความเสียหายแกพรรคชาติพัฒนาดวย ทั้งนี้เปนที่เขาใจกันวา นายกร ทัพพะรังสี หัวหนา
พรรคชาติพัฒนาจะตองกระโดดเขามาสางปญหานี้ เพื่อแสดงบารมีของหัวหนาพรรค มิฉะนั้น
นายกรคงยากทีจ่ ะกาวสูเสนทางแหงนายกรัฐมนตรีดังที่ใฝฝน
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แตเดิมการจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกในประเทศไทยมีคอนขางนอย แมแต
นักมวยไทยที่ไดตําแหนงแชมปโลกนิยมปองกันตําแหนงในตางประเทศ มากกวาปองกันตําแหนง
ภายในประเทศ เพราะไดคาเหนื่อยเปนเงินกอน โดยมิตองมีความเสี่ยงในการลงทุน
การจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกเปนการลงทุนกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งมีภาวะความ
เสีย่ งดุจดังการลงทุนโดยทั่วไป ในขณะที่รายจายมีตัวเลขที่แนนอน ไมวาจะเปนคาตัวนักมวยชาว
ตางประเทศ คาเชาสนาม และรายจายในการโฆษณา มิไยตองกลาวถึงคาตัวนักมวยชาวไทย
แตรายไดมีความไมแนนอนอยางยิ่ง
ในยุคสมั ย ที่ กระแสโทรทัศนานุวัตรยังไมปรากฏ รายไดหลักของการจัดการ
แขงขันมวยชิงแชมปโลกยอมมาจากการจําหนายบัตรผานประตู ผูจัดการแขงขันจึงนิยมขอให
ผูทรงอํานาจทางการเมืองเปนประธานจัดการแขงขัน ทั้งนี้เพื่ออาศัยบารมีในการบีบคอใหหนวย
ราชการและพอค า นักธุรกิจรับซื้อบัตรชมการแขงขัน ในยุคสมัยที่กระแสโทรทัศนานุวัตรเริ่ม
ปรากฏ รายไดจากสปอนเซอรโฆษณาทางโทรทัศนกลายเปนรายไดแหลงสําคัญ ผูจัดการแขงขัน
อาจซื้อเวลาของสถานีโทรทัศนเพื่อถายทอดการแขงขัน และหาสปอนเซอรการโฆษณาเอง ซึ่ง
ยอมมีภาวะความเสี่ยงที่จะไมไดรายไดตามเปา ในบางกรณี สถานีโทรทัศนเปนผูถายทอดการ
แข ง ขั น และหาสปอนเซอรเอง โดยตกลงมอบรายไดจํ านวนหนึ่งแกผูจัดการแขงขันเปนกอน
ตายตัว ในกรณีเชนนี้ ความไมแนนอนของรายไดยอมลดลงระดับหนึ่ง
เมื่อกระแสโทรทัศนานุวัตรเบงบานเต็มที่ มีการถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียม
สูภาคสวนอื่นๆของพื้นพิภพ เจาของลิขสิทธิ์การถายทอดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกยอมมี
รายไดจากการถายทอดโทรทัศนในตางประเทศ โดยทั่วไปมักจะเปนประเทศที่นักมวยในสังกัด
มาชกกับนักมวยไทย มีกรณีเพียงสวนนอยที่จะมีการถายทอดสดในระดับทั่วโลกพรอมๆกัน
ในกรณีเชนนี้ จะตองเปนการแขงขันระหวางนักมวยระดับยอดฝมือ ดังเชนการชิงตําแหนงของ
สมาคมมวยโลก (WBA) หรือสภามวยโลก (WBC)
ในยุคสมัยที่กระแสโทรทัศนานุวัตรยังไมปรากฏ เกือบจะไมมีการจัดการแขงขัน
มวยชิงแชมปโลกภายในประเทศไทยเลย เนื่องเพราะความเสี่ยงตอการขาดทุนอยูในระดับสูง
ทั้งขอเท็จจริงก็ปรากฏวา การจัดการแขงขันที่มีขึ้นตองประสบการขาดทุนอยูเนืองๆ ผูจัดการ
แขงขันตองอาศัยเงินบริจาคหรือเงินชวยเหลือจากพอคานายทุนมาบรรเทาการขาดทุน ทั้งนี้โดย
อาศัยบารมีของประธานจัดการแขงขันผูทรงอํานาจทางการเมือง
การจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกในประเทศไทยมีความถี่เพิ่มขึ้นตามลํ าดับ
ขัน้ การพัฒนาของระบบเศรษฐกิจไทย เมื่อสังคมไทยเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีฐานะ
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ดีขนึ้ ไมเพียงแตการขายบัตรชมการแขงขันทําไดงายขึ้นเทานั้น หากทวาการหาสปอนเซอรโฆษณา
ทางโทรทัศนมิไดยากลําบากดังปางกอนอีกดวย
แต แ ล ว รู ป โฉมของการจั ด การแข ง ขั น มวยชิ ง แชมป โ ลกในประเทศไทยก็แปร
เปลี่ยนไปในทางที่ไมตองพึ่งพิงรายไดจากการขายบัตรชมการแขงขัน โดยผูจัดการแขงขันปลอย
ใหประชาชนเขาชมการแขงขันโดยไมเก็บคาผานประตู หากแตยังคงหารายไดจากการขายสิทธิ
การถายทอดโทรทัศนและการโฆษณาทางโทรทัศน
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เกิดขึ้นไดอยางไร ?
อิ ท ธิ พ ลของระบบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ และการตกผลึ ก ของระบบนั ก
เลือกตั้ง ประกอบกับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญของ
ปรากฏการณดังกลาวนี้
ในยุคสมัยที่การปกครองเปนระบบเผด็จการหรือคณาธิปไตย ผูจัดการแขงขัน
มวยชิง แชมปโลกอาศัยบารมีของผูทรงอํ านาจเผด็จการในการดํ ารงตํ าแหนงประธานจัดการ
แขงขัน เมือ่ ระบบนักเลือกตั้งตกผลึกเปนระบอบการเมืองการปกครองของสังคมไทย นักเลือกตั้ง
ผูทรงอํ านาจทางการเมืองไดรับการติดตอใหเปนประธานจัดการแขงขัน แตประธานจัดการ
แขงขันภายใตระบอบการเมืองการปกครองที่แตกตางกัน มีภาระหนาที่แตกตางกัน
ประธานจั ด การแข ง ขั น มวยชิง แชมปโลกในระบอบอํ ามาตยาธิปไตยมิ ตอ งมี
หนาที่รับผิดชอบภาระทางการเงินอันเกิดจากการจัดการแขงขัน ในฐานะผูอุปถัมภ ประธาน
จัดการแขงขันเพียงแตเกื้อกูลใหผูจัดการแขงขันสามารถขายบัตรชมการแขงขัน ดวยการบังคับ
โดยปริยายใหผูบังคับบัญชาหนวยราชการและพอคานายทุนรับซื้อบัตรชมการแขงขัน รวมตลอด
จนใหเงินบริจาคหรือเงินอุดหนุนสําหรับจัดการแขงขัน ในฐานะผูอยูใตการอุปถัมภ ผูจัดการ
แขงขันมี ‘หนาที่’ แบงปนกําไรแกผูอุปถัมภ หรือบริจาครายไดเพื่อการสาธารณกุศลในนามของ
ผูอ ปุ ถัมภ ยิ่งเมื่อนักมวยไทยเปนฝายมีชัย ผูอุปถัมภยอมไดหนาและสั่งสมบารมีเพิ่มขึ้น
แตนักเลือกตั้งที่รับเปนประธานจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกตองมีภาระทาง
การเงิน นักเลือกตั้งมิไดจัดการแขงขันเอง หากแตมีโปรโมเตอรจัดการแขงขัน ซึ่งขอใหนักเลือกตั้ง
ผูทรงอํ านาจทางการเมืองเปนประธาน โดยผูเปนประธานตองทํ าสัญญารับผิดชอบรายจาย
สํ าหรับการจัดการแขงขัน ซึ่งโดยทั่วไปครอบคลุมคาตัวนักมวยที่เปนคูชกและรายจายในการ
จัดการแขงขันอื่นๆ การแขงขันกระทําในเขตการเลือกตั้งผูเปนประธาน โดยไมเก็บคาผานประตู
รายจายในการจัดการแขงขันในสวนที่ประธานเปนผูรับผิดชอบนี้ จึงมีฐานะไมแตกตางจาก
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รายจายในการซื้อเสียงนอกฤดูการเลือกตั้ง เพราะประธานผูจัดการแขงขันยอมไดรับคะแนนนิยม
ทางการเมือง
แตนักเลือกตั้งผูเปนประธานจัดการแขงขันมิไดรับภาระรายจายเองโดยตรง หาก
แตมีวิธีการระดมเงินทุนจากพอคานายทุนและกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ตองพึ่งพิงอํานาจ
ทางการเมืองของตน ยิ่งประธานจัดการแขงขันมีอํ านาจในการใหสัมปทาน อนุมัติโครงการ
ผลักดันนโยบายไปในทางหนึ่งทางใด หรือแมแตในการจัดจางจางซื้อ บรรดาพอคา นักธุรกิจ
และกลุ  ม ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ ยอ มพากัน กรูเ ขา ร ว มเปน สปอนเซอร โดยคิดเสี ย ว า
คาสปอนเซอรเปนสวนหนึ่งของตนทุนธุรกิจ ดวยเหตุดังนี้ ประธานผูตองรับภาระรายจายในการ
จัดการแขงขันโดยนิตินัย หาไดรับภาระโดยพฤตินัยไม โดยที่ภาระทางการเงินถูกผลักไปสูภาค
ธุรกิจเอกชน และภาคธุรกิจเอกชนผลักภาระตอไปใหประชาชนผูบริโภค ดวยการบวกภาระการเงิน
นีไ้ วในราคาสินคา หรือผลักไปใหประชาชนผูเสียภาษีอากร ดวยการเสนอขายสินคาและบริการแก
ทางราชการในราคาที่สูงขึ้น
นักการเลือกตั้งผูเปนประธานจัดการแขงขันตองหาทางตอบแทนพอคา นักธุรกิจ
และกลุม ผลประโยชนทางเศรษฐกิจผูใหการสนับสนุนทางการเงินในวาระอันสมควร ทั้งนี้เพื่อธํารง
และกระชับสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ ในทํานองเดียวกัน การจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกในเขต
การเลือกตั้ง โดยใหประชาชนเขาชมโดยไมเสียคาผานประตู เปรียบประดุจการใหบริการสันทนา
การเพือ่ กระชับสายสัมพันธเชิงอุปถัมภดวยเชนกัน
ในบางกรณี นักเลือกตั้งผูเปนประธานจัดการแขงขันมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
หรือตําแหนงที่สามารถใหคุณใหโทษแกพอคานายทุนได ในกรณีเชนนี้ ผูเปนประธานมักไดรับ
ฉันทานุมัติจากนักเลือกตั้งสังกัดพรรคเดียวกันผูทรงอํานาจในการใหหลักประกันเกี่ยวกับรายได
จากการจัดการแขงขันระดับหนึ่ง หากปราศจาก ‘ไฟเขียว’ เชนนี้ ความเสี่ยงที่จะลมเหลวยอม
มีอยูเปนอันมาก ในบางกรณี นักเลือกตั้งระดับนํามิไดกระโดดไปเปนประธานจัดการแขงขันเอง
หากปลอยใหนักเลือกตั้งภายใตการอุปถัมภดํารงตําแหนงประธาน สวนนักเลือกตั้งผูอุปถัมภคอย
ใหความชวยเหลืออยูเบื้องหลัง
ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตน ระบบการจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลก เพื่อ
สรางสมคะแนนนิยมทางการเมือง จึงเปนระบบที่ ‘พัฒนา’ บนพื้นฐานของระบบความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภ และกอเกิดเมื่อระบบนักเลือกตั้งตกผลึก ซึ่งเปนชวงเวลาหลังป 2530 แตการขยายตัว
อยางรวดเร็วของระบบการจัดการแขงขันดังกลาวนี้เปนผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
สวนหนึ่งเกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจฟองสบู หากปราศจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ภาคธุรกิจเอกชนยอมมิอาจ‘จิม้ กอง’ นักเลือกตั้งผูเปนประธานจัดการแขงขันได
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ภาวะ ’ฟองสบู’ ของตําแหนงแชมปโลกมีสวนทําใหระบบการจัดการแขงขันเพื่อ
สรางสมคะแนนนิยมทางการเมืองขยายตัวดวย แตเดิมองคกรโลกบาลในกีฬามวยสากลมีอยูเพียง
2 องคกร อันไดแก สมาคมมวยโลก (WBA) และสภามวยโลก (WBC) ยังผลใหตําแหนงแชมปโลก
มีอยูโดยจํากัด ภาวะ ’ฟองสบู’ เกิดขึน้ ในกีฬามวยสากล เมื่อบรรดาโปรโมเตอรผูจัดการแขงขัน
มวยพากันจัดตั้งองคกรโลกบาลขึ้นใหมอีกหลายองคกร โดยมีการจัดอันดับนักมวย ซึ่งในหลาย
ต อ หลายกรณี มีแตชื่อนัก มวย หาไดมีตัว ตนไม ตั ว ตนของนัก มวยถู ก นํ ามาสวมชื่อนักมวย
ที่ติดอันดับภายหลัง องคกรโลกบาลในกีฬามวยสากลที่จัดตั้งขึ้นภายหลังจึงไรมาตรฐานและ
ไมเปนที่เชื่อถือ
ภาวะ ’ฟองสบู’ ของตําแหนงแชมปโลกสอดรับกับภาวะฟองสบูทางเศรษฐกิจ
ถึ ง จะมี ก ารจั ด การแข ง ขั น มวยชิ ง แชมป โ ลกมากครั้ ง เพี ย งใด ตราบเท า ที่ ภ าวะฟองสบู  ท าง
เศรษฐกิจยังดํารงอยู ภาคธุรกิจเอกชนยอมอยูในฐานะที่เปนสปอนเซอรได และนักเลือกตั้งยังดา
หนามาเปนประธานจัดการแขงขันได
เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแตกสลาย และการแตกสลายเปนไปอยางรุนแรง
ภาคธุรกิจเอกชนยอมสิ้นศักยภาพในการเปนสปอนเซอร ระบบการจัดการแขงขันมวยชิงแชมป
โลกเพื่อสรางสมคะแนนนิยมทางการเมืองยอมตองสะดุดหยุดลง นักเลือกตั้งผูเปนประธาน
จัดการแขงขันไมสามารถหาเงินมาชําระตามสัญญาได มิไยตองกลาววา การเบี้ยวสัญญาในบาง
กรณีเกิดจากประพฤติกรรมอันฉอฉลของผูเปนประธานเอง
บัดนี้มีคดี ‘นักมวยฟองนักการเมือง’ ทีก่ าลั
ํ งอยูในกระบวนการพิจารณาของศาล
หลายตอหลายคดี มิไดมีเฉพาะคดีนักเลือกตั้งพรรคชาติพัฒนา แมแตนักเลือกตั้งในสังกัดพรรค
ประชาธิปตยก็ถูกกลาวหาในคดีประเภทเดียวกัน โปรโมเตอรจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลก
ซึ่ ง เคยมี ธุ ร กิ จ อั น รุ  ง เรื อ งในยุ ค เศรษฐกิ จ ฟองสบู  บั ด นี้ ต  อ งมายุ  ง เกี่ ย วกั บ คดี ‘นั ก มวยฟอง
นักการเมือง’ ไมวา จะเปนนายสุชาติ เกิดเมฆ นายทรงชัย รัตนสุบรรณ และนายสหสมภพ
ศรีสมวงศ

