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เมื่อนักมวยฟองนักการเมือง

      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

วนัพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2541 ถกูก ําหนดเปน D-Day ของนักมวยระดับ 
แชมปโลกจ ํานวน 12 คนที่จะประทวงนักการเมืองหนารัฐสภา นายมงคล จงสุทธนามณี สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรผู ‘ทรงเกียรติ’ แหงจงัหวดัเชยีงราย พรรคชาติพัฒนา เปนเปาแหงการประทวง
คร้ังนี้

เร่ืองของเรื่องมีอยู ว า นายมงคลรับเปนประธานจัดการแขงขันมวยปองกัน 
แชมปโลกระหวางสมาน ส.จาตุรงค เจาของตํ าแหนงแชมปโลกรุนไลทฟลายเวตของสภามวยโลก 
(WBC) กบัมานูเอล เฮอรเรรา รองแชมปโลกอันดับหนึ่งชาวโดมินิกัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2539 
แมวาการแขงขันชกมวยจะเสร็จส้ินไปแลวกวาป แตนักมวยและผูจัดการยังมิไดรับคาตอบแทน
จํ านวน 4.5 ลานบาท เพราะนายมงคลจายเช็คมูลคาดังกลาว แตเช็คมิอาจขึ้นเปนเงินสดได  
จนเปนเหตใุหมกีารฟองรองดํ าเนินคดีทางศาลสถิตยุติธรรม กระนั้นก็ตาม การพิจารณาคดีเปนไป
อยางเชื่องชา  เพราะนายมงคลไมไปศาลตามนัด  โดยอางวาติดประชุมสภาผูแทนราษฎร

บุคคลที่นาเห็นใจมากที่สุดในกรณีนี้ ก็คือ สมาน ส.จาตุรงค ซึ่งตองใชหยาด 
เหงื่อแรงกายในการชกมวย แตมิไดรับรายไดเปนผลตอบแทน ยังความเดือดรอนในการครองชีพ
อยางยิง่ ดวยเหตดัุงนีเ้อง เพื่อนนักมวยที่รับรูเร่ืองราวดังกลาวนี้พากันเห็นอกเห็นใจ และนัดกัน 
มาชมุนมุเพือ่ประกาศศักดิ์ศรีนักมวย  ประกอบดวยเขาทรายและเขาคอ  แกแลคซี ่  สด จิตรลดา  
เมอืงชัย กิตติเกษม รัตนพล ส.วรพนิ  สามารถ พยัคฆอรุณ  แซมซั่น ดัทชบอยยิม ฯลฯ (มติชน
ฉบับวนัจนัทรที่ 3 และวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2541)

กรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้มิไดสรางความเสียหายแกนายมงคล จงสุทธนามณีเทานั้น 
หากยงัความเสยีหายแกพรรคชาติพัฒนาดวย ทั้งนี้เปนที่เขาใจกันวา นายกร ทัพพะรังสี หัวหนา
พรรคชาติพัฒนาจะตองกระโดดเขามาสางปญหานี้ เพื่อแสดงบารมีของหัวหนาพรรค มิฉะนั้น 
นายกรคงยากทีจ่ะกาวสูเสนทางแหงนายกรัฐมนตรีดังที่ใฝฝน
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แตเดิมการจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกในประเทศไทยมีคอนขางนอย แมแต 
นักมวยไทยที่ไดตํ าแหนงแชมปโลกนิยมปองกันตํ าแหนงในตางประเทศ มากกวาปองกันตํ าแหนง
ภายในประเทศ เพราะไดคาเหนื่อยเปนเงินกอน โดยมิตองมีความเสี่ยงในการลงทุน

การจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกเปนการลงทุนกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งมีภาวะความ
เสีย่งดจุดังการลงทนุโดยทั่วไป ในขณะที่รายจายมีตัวเลขที่แนนอน ไมวาจะเปนคาตัวนักมวยชาว 
ตางประเทศ คาเชาสนาม และรายจายในการโฆษณา มิไยตองกลาวถึงคาตัวนักมวยชาวไทย  
แตรายไดมีความไมแนนอนอยางยิ่ง

ในยุคสมัยที่กระแสโทรทัศนานุวัตรยังไมปรากฏ รายไดหลักของการจัดการ 
แขงขันมวยชิงแชมปโลกยอมมาจากการจํ าหนายบัตรผานประตู ผูจัดการแขงขันจึงนิยมขอให 
ผูทรงอํ านาจทางการเมืองเปนประธานจัดการแขงขัน ทั้งนี้เพื่ออาศัยบารมีในการบีบคอใหหนวย 
ราชการและพอคานักธุรกิจรับซ้ือบัตรชมการแขงขัน ในยุคสมัยที่กระแสโทรทัศนานุวัตรเร่ิม 
ปรากฏ รายไดจากสปอนเซอรโฆษณาทางโทรทัศนกลายเปนรายไดแหลงสํ าคัญ ผูจัดการแขงขัน
อาจซื้อเวลาของสถานีโทรทัศนเพื่อถายทอดการแขงขัน และหาสปอนเซอรการโฆษณาเอง ซึ่ง 
ยอมมีภาวะความเสี่ยงที่จะไมไดรายไดตามเปา ในบางกรณี สถานีโทรทัศนเปนผูถายทอดการ 
แขงขันและหาสปอนเซอรเอง โดยตกลงมอบรายไดจํ านวนหนึ่งแกผูจัดการแขงขันเปนกอน 
ตายตวั ในกรณีเชนนี้ ความไมแนนอนของรายไดยอมลดลงระดับหนึ่ง

เมื่อกระแสโทรทัศนานุวัตรเบงบานเต็มที่ มีการถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียม 
สูภาคสวนอื่นๆของพื้นพิภพ เจาของลิขสิทธิ์การถายทอดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกยอมมี 
รายไดจากการถายทอดโทรทัศนในตางประเทศ โดยทั่วไปมักจะเปนประเทศที่นักมวยในสังกัด 
มาชกกับนักมวยไทย มีกรณีเพียงสวนนอยที่จะมีการถายทอดสดในระดับทั่วโลกพรอมๆกัน  
ในกรณีเชนนี้ จะตองเปนการแขงขันระหวางนักมวยระดับยอดฝมือ ดังเชนการชิงตํ าแหนงของ
สมาคมมวยโลก (WBA)  หรือสภามวยโลก (WBC)

ในยุคสมัยที่กระแสโทรทัศนานุวัตรยังไมปรากฏ เกือบจะไมมีการจัดการแขงขัน
มวยชิงแชมปโลกภายในประเทศไทยเลย เนื่องเพราะความเสี่ยงตอการขาดทุนอยูในระดับสูง  
ทั้งขอเท็จจริงก็ปรากฏวา การจัดการแขงขันที่มีข้ึนตองประสบการขาดทุนอยูเนืองๆ ผูจัดการ 
แขงขันตองอาศัยเงินบริจาคหรือเงินชวยเหลือจากพอคานายทุนมาบรรเทาการขาดทุน ทั้งนี้โดย
อาศยับารมขีองประธานจัดการแขงขันผูทรงอํ านาจทางการเมือง

การจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกในประเทศไทยมีความถี่เพิ่มข้ึนตามลํ าดับ 
ข้ันการพฒันาของระบบเศรษฐกิจไทย เมื่อสังคมไทยเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีฐานะ
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ดีข้ึน ไมเพยีงแตการขายบัตรชมการแขงขันทํ าไดงายขึ้นเทานั้น หากทวาการหาสปอนเซอรโฆษณา
ทางโทรทศันมิไดยากลํ าบากดังปางกอนอีกดวย

แตแลวรูปโฉมของการจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกในประเทศไทยก็แปร
เปลี่ยนไปในทางที่ไมตองพึ่งพิงรายไดจากการขายบัตรชมการแขงขัน โดยผูจัดการแขงขันปลอย 
ใหประชาชนเขาชมการแขงขันโดยไมเก็บคาผานประตู หากแตยังคงหารายไดจากการขายสิทธิ 
การถายทอดโทรทัศนและการโฆษณาทางโทรทัศน

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เกิดขึ้นไดอยางไร ?

อิทธิพลของระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ และการตกผลึกของระบบนัก 
เลือกตั้ง ประกอบกับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญของ 
ปรากฏการณดังกลาวนี้

ในยุคสมัยที่การปกครองเปนระบบเผด็จการหรือคณาธิปไตย ผูจัดการแขงขัน 
มวยชิงแชมปโลกอาศัยบารมีของผูทรงอํ านาจเผด็จการในการดํ ารงตํ าแหนงประธานจัดการ 
แขงขนั เมือ่ระบบนักเลือกตั้งตกผลึกเปนระบอบการเมืองการปกครองของสังคมไทย นักเลือกตั้ง 
ผูทรงอํ านาจทางการเมืองไดรับการติดตอใหเปนประธานจัดการแขงขัน แตประธานจัดการ 
แขงขนัภายใตระบอบการเมืองการปกครองที่แตกตางกัน  มีภาระหนาที่แตกตางกัน

ประธานจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกในระบอบอํ ามาตยาธิปไตยมิตองมี 
หนาที่รับผิดชอบภาระทางการเงินอันเกิดจากการจัดการแขงขัน ในฐานะผูอุปถัมภ ประธาน 
จัดการแขงขันเพียงแตเกื้อกูลใหผูจัดการแขงขันสามารถขายบัตรชมการแขงขัน ดวยการบังคับ 
โดยปริยายใหผูบังคับบัญชาหนวยราชการและพอคานายทุนรับซื้อบัตรชมการแขงขัน รวมตลอด
จนใหเงินบริจาคหรือเงินอุดหนุนสํ าหรับจัดการแขงขัน  ในฐานะผูอยูใตการอุปถัมภ  ผูจัดการ 
แขงขันมี ‘หนาที่’ แบงปนก ําไรแกผูอุปถัมภ  หรือบริจาครายไดเพื่อการสาธารณกุศลในนามของ 
ผูอุปถมัภ  ยิ่งเมื่อนักมวยไทยเปนฝายมีชัย  ผูอุปถัมภยอมไดหนาและสั่งสมบารมีเพิ่มข้ึน

แตนักเลือกตั้งที่รับเปนประธานจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกตองมีภาระทาง 
การเงนิ นักเลือกตั้งมิไดจัดการแขงขันเอง หากแตมีโปรโมเตอรจัดการแขงขัน ซึ่งขอใหนักเลือกตั้ง 
ผูทรงอํ านาจทางการเมืองเปนประธาน โดยผูเปนประธานตองทํ าสัญญารับผิดชอบรายจาย 
สํ าหรับการจัดการแขงขัน ซึ่งโดยทั่วไปครอบคลุมคาตัวนักมวยที่เปนคูชกและรายจายในการ 
จัดการแขงขันอื่นๆ การแขงขันกระทํ าในเขตการเลือกตั้งผูเปนประธาน โดยไมเก็บคาผานประตู 
รายจายในการจัดการแขงขันในสวนที่ประธานเปนผูรับผิดชอบนี้ จึงมีฐานะไมแตกตางจาก 
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รายจายในการซื้อเสียงนอกฤดูการเลือกตั้ง เพราะประธานผูจัดการแขงขันยอมไดรับคะแนนนิยม
ทางการเมือง

แตนักเลือกตั้งผูเปนประธานจัดการแขงขันมิไดรับภาระรายจายเองโดยตรง หาก
แตมีวิธีการระดมเงินทุนจากพอคานายทุนและกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ตองพึ่งพิงอํ านาจ
ทางการเมืองของตน ยิ่งประธานจัดการแขงขันมีอํ านาจในการใหสัมปทาน อนุมัติโครงการ  
ผลักดันนโยบายไปในทางหนึ่งทางใด หรือแมแตในการจัดจางจางซื้อ บรรดาพอคา นักธุรกิจ  
และกลุ มผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ยอมพากันกรูเขารวมเปนสปอนเซอร โดยคิดเสียวา  
คาสปอนเซอรเปนสวนหนึ่งของตนทุนธุรกิจ ดวยเหตุดังนี้ ประธานผูตองรับภาระรายจายในการ 
จัดการแขงขันโดยนิตินัย หาไดรับภาระโดยพฤตินัยไม โดยที่ภาระทางการเงินถูกผลักไปสูภาค
ธรุกจิเอกชน และภาคธุรกิจเอกชนผลักภาระตอไปใหประชาชนผูบริโภค ดวยการบวกภาระการเงิน
นีไ้วในราคาสินคา หรือผลักไปใหประชาชนผูเสียภาษีอากร ดวยการเสนอขายสินคาและบริการแก
ทางราชการในราคาที่สูงขึ้น

นักการเลือกตั้งผูเปนประธานจัดการแขงขันตองหาทางตอบแทนพอคา นักธุรกิจ 
และกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจผูใหการสนับสนุนทางการเงินในวาระอันสมควร ทั้งนี้เพื่อธํ ารง
และกระชบัสายสมัพันธเชิงอุปถัมภ ในทํ านองเดียวกัน การจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกในเขต
การเลือกตั้ง โดยใหประชาชนเขาชมโดยไมเสียคาผานประตู เปรียบประดุจการใหบริการสันทนา
การเพือ่กระชับสายสัมพันธเชิงอุปถัมภดวยเชนกัน

ในบางกรณี นักเลือกตั้งผูเปนประธานจัดการแขงขันมิไดดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี 
หรือตํ าแหนงที่สามารถใหคุณใหโทษแกพอคานายทุนได ในกรณีเชนนี้ ผูเปนประธานมักไดรับ
ฉันทานุมัติจากนักเลือกตั้งสังกัดพรรคเดียวกันผูทรงอํ านาจในการใหหลักประกันเกี่ยวกับรายได
จากการจัดการแขงขันระดับหนึ่ง  หากปราศจาก ‘ไฟเขียว’ เชนนี้  ความเสี่ยงที่จะลมเหลวยอม 
มีอยูเปนอันมาก ในบางกรณี นักเลือกตั้งระดับนํ ามิไดกระโดดไปเปนประธานจัดการแขงขันเอง 
หากปลอยใหนักเลือกตั้งภายใตการอุปถัมภดํ ารงตํ าแหนงประธาน สวนนักเลือกตั้งผูอุปถัมภคอย
ใหความชวยเหลืออยูเบื้องหลัง

ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตน ระบบการจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลก เพื่อ 
สรางสมคะแนนนิยมทางการเมือง จึงเปนระบบที่ ‘พัฒนา’ บนพื้นฐานของระบบความสัมพันธ 
เชงิอปุถมัภ และกอเกิดเมื่อระบบนักเลือกตั้งตกผลึก ซึ่งเปนชวงเวลาหลังป 2530 แตการขยายตัว
อยางรวดเร็วของระบบการจัดการแขงขันดังกลาวนี้เปนผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่ง 
สวนหนึ่งเกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจฟองสบู หากปราศจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ภาคธุรกิจเอกชนยอมมิอาจ‘จิม้กอง’ นกัเลอืกตั้งผูเปนประธานจัดการแขงขันได
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ภาวะ ’ฟองสบู’ ของต ําแหนงแชมปโลกมีสวนทํ าใหระบบการจัดการแขงขันเพื่อ
สรางสมคะแนนนยิมทางการเมืองขยายตัวดวย  แตเดมิองคกรโลกบาลในกีฬามวยสากลมีอยูเพียง 
2 องคกร อันไดแก สมาคมมวยโลก (WBA) และสภามวยโลก (WBC)  ยงัผลใหตํ าแหนงแชมปโลก
มอียูโดยจํ ากัด  ภาวะ ’ฟองสบู’ เกดิขึน้ในกฬีามวยสากล  เมื่อบรรดาโปรโมเตอรผูจัดการแขงขัน
มวยพากันจัดตั้งองคกรโลกบาลขึ้นใหมอีกหลายองคกร โดยมีการจัดอันดับนักมวย ซึ่งในหลาย 
ตอหลายกรณีมีแตชื่อนักมวย หาไดมีตัวตนไม ตัวตนของนักมวยถูกนํ ามาสวมชื่อนักมวย 
ที่ติดอันดับภายหลัง องคกรโลกบาลในกีฬามวยสากลที่จัดตั้งขึ้นภายหลังจึงไรมาตรฐานและ 
ไมเปนที่เชื่อถือ

ภาวะ ’ฟองสบู’ ของตํ าแหนงแชมปโลกสอดรับกับภาวะฟองสบูทางเศรษฐกิจ   
ถึงจะมีการจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลกมากครั้งเพียงใด ตราบเทาที่ภาวะฟองสบู ทาง 
เศรษฐกจิยงัด ํารงอยู ภาคธุรกิจเอกชนยอมอยูในฐานะที่เปนสปอนเซอรได และนักเลือกตั้งยังดา
หนามาเปนประธานจัดการแขงขันได

เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแตกสลาย และการแตกสลายเปนไปอยางรุนแรง  
ภาคธุรกิจเอกชนยอมส้ินศักยภาพในการเปนสปอนเซอร ระบบการจัดการแขงขันมวยชิงแชมป 
โลกเพื่อสรางสมคะแนนนิยมทางการเมืองยอมตองสะดุดหยุดลง นักเลือกตั้งผูเปนประธาน 
จดัการแขงขนัไมสามารถหาเงินมาชํ าระตามสัญญาได มิไยตองกลาววา การเบี้ยวสัญญาในบาง
กรณเีกิดจากประพฤติกรรมอันฉอฉลของผูเปนประธานเอง

บัดนี้มีคดี ‘นกัมวยฟองนักการเมือง’ ทีก่ ําลงัอยูในกระบวนการพิจารณาของศาล
หลายตอหลายคดี มิไดมีเฉพาะคดีนักเลือกตั้งพรรคชาติพัฒนา แมแตนักเลือกตั้งในสังกัดพรรค
ประชาธิปตยก็ถูกกลาวหาในคดีประเภทเดียวกัน โปรโมเตอรจัดการแขงขันมวยชิงแชมปโลก  
ซึ่งเคยมีธุรกิจอันรุงเรืองในยุคเศรษฐกิจฟองสบู  บัดนี้ตองมายุ งเกี่ยวกับคดี ‘นักมวยฟอง 
นกัการเมือง’ ไมวาจะเปนนายสุชาติ เกิดเมฆ  นายทรงชัย รัตนสุบรรณ  และนายสหสมภพ  
ศรีสมวงศ
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