คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2541

ธรรมศาสตร สปอรตคอมเพล็กซ และเอเชี่ยนเกมส
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การแขงขันเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 หรือที่รูจักกันในนาม Bangkok Games
ระหวางวันที่ 6 – 20 ธันวาคม 2541 กําลังใกลจะปดมาน มิใชเพียงดวยชัยชนะของประเทศไทย
ในฐานะเจาภาพเทานั้น หากยังเปนชัยชนะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอีกดวย
ดังเปนที่ทราบกันดีวา การจัดการแขงขันกีฬาระหวางประเทศในอาเซียครั้งนี้
เต็มไปดวยความทุลักทุเลอยางยิ่ง เริ่มตนดวยความลาชาในการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย
การกอสรางศูนยการแขงขันกีฬาและหมูบานนักกีฬา ตามมาดวยวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ
ป 2540 ซึ่งกระทบตอฐานะการคลังของรัฐบาลและฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ จนสภา
โอลิมปกแหงอาเซีย(Olympic Council of Asia)ตองประชุมหลายครั้งหลายคราเพื่อทบทวนวา
สมควรทีจ่ ะใหประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสครั้งมีที่ 13 หรือไม
ประเทศไทยรับที่จะเปนเจาภาพจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 ตั้งแต
ป 2533 ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ วิกฤติการณทางการเมืองทั้งการรัฐประหาร
เดือนกุมภาพันธ 2534 และเหตุการณพฤษภาคม 2535 มีสวนทําใหการตระเตรียมการเพื่อ
จัดการแขงขันเปนไปอยางเชื่องชา ในเวลานั้น กระแสการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน
(Privatization) กําลังขึน้ สูง ทั้งนี้เปนผลจากอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism)
และ Washington Consensus ผูนําไทยจึงรับแนวความคิดที่จะใหเอกชนเปนผูลงทุนกอสราง
ศูนยกีฬา (Sport Complex) รวมทัง้ หมูบ า นนักกีฬา ทั้งๆที่ในเวลานั้นรัฐบาลมีฐานะการคลังอัน
มั่นคง จนเงินคงคลังสะสมเพิ่มขึ้นถึงระดับมากกวา 200,000 ลานบาทเมื่อสิ้นปงบประมาณ
2535 บรรดาเอกชนที่เสนอตัวเขามาลงทุนในการกอสรางศูนยกีฬาและหมูบานนักกีฬายอมตอง
ดีดลูกคิดมาแลววา การลงทุนนั้นคุมคา โดยที่ไดรับสิทธิประโยชนและ ‘ของชํารวย’นานัปการจาก
รั ฐ บาลด ว ย ในการนี้ เอกชนที่ ไ ด รั บ สั ม ปทานหรื อ มี ส  ว นร ว มลงทุ น กั บ รั ฐ บาลย อ มต อ งส ง
บรรณาการเพื่อจิ้มกองผูนํารัฐบาลที่กุมบังเหียนการกําหนดนโยบายเปนการตอบแทน ดวยเหตุที่
ผูนํารัฐบาลสามารถดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจบางสวนไดนี้เอง จึงมีเหตุจูงใจที่จะผลักดันการ
ถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน Privatization จึงรุงเรืองในยุครัฐบาลนักเลือกตั้ง บรรดานัก
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เลือกตั้งพากันทองคาถา Privatization เพราะ Privatization ทําใหตนรุงเรืองทางเศรษฐกิจ เพียง
แตไมทําใหประเทศชาติสถาพร
บริษัท อภิพัฒนนคร จํากัด เปนบริษัทเอกชนรายแรกที่ไดรับคัดเลือกใหเปน
ผูร ว มลงทุนกับรัฐบาล ทั้งนี้โดยอางอิง พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 แตแลวการณกลับปรากฏวา ไมมีสถาบันการเงินใดใหหลักประกัน
ในการจัดสรรเงินใหกูแกบริษัทนี้ ฐานะผูรวมลงทุนสรางสปอรตคอมเพล็กซของบริษัทอภิพัฒน
นคร จํากัด จึงสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2537
การสิ้นฐานะผูรวมลงทุนของอภิพัฒนนครเปดชองใหนักลงทุนเอกชนรายอื่นๆ
เสนอตัวเขารวมลงทุน ดังกรณีนายสหสมภพ ศรีสมวงศ โปรโมเตอรจัดการแขงขันชกมวยผูมี
ชือ่ เสียง ออกมาเสนอตัวในนานบริษัท โอลิมปก ซิตี้ จํากัด (มติชน ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน
2537) หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ (ฉบับวันที่ 18-21 ธันวาคม 2537) รายงานวา “… ทุกบริษัท
ที่ เ สนอตั ว ต า งวิ่ ง ตรงเขา หาบุคคลสํ าคัญในพรรคประชาธิป ตย เพื่อล็ อ บบี้ โ ครงการสปอรต
คอมเพล็กซมาเปนของตนเองใหได รวมทั้งบริษัทอภิพัฒนนครที่ตกมาตายตอนจบ ก็หนีไมพน
การวิง่ เขาหานักการเมืองเหมือนกัน …”
แตแลวแรงผลัก ดั น ที่ สํ าคั ญกลับ มาจากพรรคความหวัง ใหม ซึ่ง รว มรัฐบาล
นายชวน หลีกภัย โดยนายสุขวิช รังสิตพล รองนายกรัฐมนตรีผูดูแลองคการรถไฟฟามหานคร
(รฟม.) เสนอที่จะให รฟม. เปนผูส รางศูนยกีฬาและหมูบานนักกีฬาบนพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร
บริเวณหวยขวาง–ถนนพระราม 9 ทั้งนี้โดยมีขอแลกเปลี่ยนวา รัฐบาลตองอนุมัติโครงการรถไฟฟา
สายที่ 2 สวนทีห่ นึง่ ระหวางหวยขวาง – หัวหมาก – บางกะป (มติชน ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม 2537)
คณะกรรมการจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 ซึ่งมีนายบัญญัติ บรรทัดฐาน
รองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2537 มีทีทาเห็นชอบกับ
โครงการสปอรตคอมเพล็กซของ รฟม. เนื่องจากไมมีขอเสนออื่นเปรียบเทียบ แตแลวความขัดแยง
ระหวางพรรคความหวังใหมกับพรรคประชาธิปตยในประเด็นมาตรา 198-199 แหงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ซึ่งปะทุมากอนหนานี้ เปนเหตุใหพรรคความหวังใหมถอนตัว
จากการรวมรัฐบาลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2537 ทั้งๆที่นายสุขวิชพยายามเหนี่ยวรั้งใหรวมรัฐบาล
ตอไป แตไมประสบความสําเร็จ โครงการสปอรตคอมเพล็กซของ รฟม. จึงพบจุดจบจากสาเหตุ
ความผันผวนทางการเมือง (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 15-17 ธันวาคม 2537)
ในเดือนพฤศจิกายน 2537 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเริ่มเคลื่อนไหวอยางเอาการ
เอางาน เพื่อใหโครงการสปอรตคอมเพล็กซและหมูบานนักกีฬามาลงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรงั สิต ธรรมศาสตรไดเสนอแผนแมบทในเรื่องนี้มาแตป 2536 แตรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
ไมเคยพิจารณาแผนแมบทนี้อยางจริงจัง เพราะตองมนตรา Privatization เมื่อบริษัท อภิพัฒน
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นคร จํากัดสิ้นฐานะผูรวมลงทุนกับรัฐบาล และขอเสนอของ รฟม. พบจุดจบ ขอเสนอของ
ธรรมศาสตรกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง แตความหวังอันดูเรืองรองในเบื้องตนกลับริบหรี่ลงเมื่อ
บริษัท บางกอกแลนด จํากัดโผลขึ้นมาเปนตัวเลือกใหม ทั้งนายเทอดพงษ ไชยนันทน รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และนายบัญญัติ บรรทัดฐาน รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งรับผิดชอบ
การจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 ตางเอียงไปขางบางกอกแลนด รายงานขาวในหนา
หนังสือพิมพในเวลานั้นสื่อขาวสารวา นายชวน หลีกภัยยืนอยูขางบางกอกแลนดดวย
หนั ง สื อ พิ ม พ บ างฉบั บ รายงานว า ในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 3
มกราคม 2538 มีการบรรจุวาระจรเรื่องอนุมัติใหบางกอกแลนดสรางสปอรตคอมเพล็กซ แต
ไดรับการทัดทานจากรัฐมนตรีสังกัดพรรคชาติพัฒนาและพรรคพลังธรรม หนังสือพิมพ มติชน
ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2538 รายงานวา “… (รัฐมนตรีจากพรรคชาติพัฒนา)ทั้งหมดแยงวา เรื่อง
ใหญๆจะมายัดใหอานแค 15 นาทีกอนการประชุมไมได … ยิง่ กวานัน้ ทุกคนสงสัยวา ทําไมไมนํา
ขอมูลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทางเลือกอีกแหงหนึ่งมาพิจารณาเปรียบเทียบ…” เมื่อเผชิญ
กับการทัดทานจากพรรครวมรัฐบาล ผูนําพรรคประชาธิปตยจําตองลาถอย และเลื่อนวาระการ
ประชุมเรื่องนี้ไปประชุมในสัปดาหตอมา
เมื่อบางกอกแลนดมิอาจหยิบชิ้นปลามันไปกิน เนื่องจากการบรรจุวาระจรใน
การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2538 ไมสมั ฤทธิผล ผูบริหารบางกอกแลนด
พยายามล็อบบี้พรรคชาติพัฒนา ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อยางนอย
หนังสือพิมพหนึ่งฉบับรายงานวา “… หลังเลิกประชุมคณะรัฐมนตรีวันนั้น (3 มกราคม 2538)
ขบวนการล็อบบี้ครั้งใหญไดเริ่มขึ้นอยางเอาการเอางาน มีการสงคนไปพบผูอภิปรายคัดคาน
บี - แลนดในคณะรัฐมนตรีเพื่อทําความเขาใจ ทางดานนายอานันต (กาญจนพาสน) ‘เสี่ยชาง’
ก็รบี เขาพบพลเอกชาติชาย (ชุณหะวัณ) ในคืนหลังเลิกประชุมคณะรัฐมนตรีทันที …” (มติชน
ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2538)
ในเวลานั้ น ผมดํ ารงตํ าแหน ง รองอธิ ก ารบดีฝ า ยพัฒ นาและเทคโนโลยีแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งควรมีหนาที่เกี่ยวของกับสปอรตคอมเพล็กซ แตเนื่องจากมิใชงาน
ที่ผมมีความชํ านัญพิเศษ ประกอบกับผมมีภาระในการจัดทํ าและผลักดันนโยบายหลายเรื่อง
ผมจึงเรียนอธิการบดี (อาจารยชาญวิทย เกษตรศิร)ิ วา สมควรที่จะหาบุคคลมารับผิดชอบเรื่อง
สปอรตคอมเพล็กซโดยเฉพาะ ในที่สุดก็ตกลงกันใหอาจารยแกวสรร อติโพธิ์มีหนาที่รับผิดชอบ
เรื่องนี้ ซึ่งการณปรากฏในเวลาตอมาวา อาจารยแกวสรรไดทําหนาที่นี้อยางดียิ่ง มิจําเพาะแต
การสรางประโยชนแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเทานั้น หากยังสรางประโยชนแกประเทศชาติโดย
สวนรวมอีกดวย
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรขยายการจัดการศึกษาไปยังศูนยรังสิตตั้งแตป 2529
โดยทีม่ กี ารวางแผนกําหนดพื้นที่ที่จะเปน Sport Zone เพื่อสราง Sport Complex ดวย ความ
ขัดสนดานงบประมาณเปนขอจํากัดสําคัญในการพัฒนา มธ. ศูนยรังสิต รัฐบาลใหความเห็นชอบ
แกธรรมศาสตรในการขยายการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสุขศาสตร แตแลว
กลับมิไดจัดสรรงบประมาณอยางพอเพียงถึงขนาดที่จะผลิตบริการการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับ
ที่นาพอใจได ความขัดสนทรัพยากรดานกายภาพถึงจะเปนปญหาสําคัญ แตก็ไมสําคัญเทา
ความขัดสนทรัพยากรมนุษย มธ.ศูนยรังสิตไมมีแรงดึงดูดอาจารยและนักวิชาการที่มีคุณภาพ
เนื่องจากความดอยพัฒนาของโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ(academic infrastructure) รวม
ตลอดจนสิง่ อํานวยความสะดวกอื่นๆ นักวิชาการหนุมสาวที่เพิ่งสําเร็จการศึกษา เพื่อพานพบวา
มธ. ศูนยรงั สิตไมมสี ิ่งอํานวยความสะดวกดานที่อยูอาศัย มักจะหันหลังไปสูสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ดวยเหตุดงั นีเ้ อง ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนับตั้งแตป 2536 เปนตนมาจึงเพียรพยายาม
เสนอให รั ฐ บาลพิ จ ารณาสร า งสปอร ต คอมเพล็ ก ซ แ ละหมู  บ  า นนั ก กี ฬ าในบริ เ วณพื้ น ที่ ข อง
มธ. ศูนยรังสิต
การเคลื่อนไหวของผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในประเด็นเรื่องสปอรต
คอมเพล็กซในชวงปลายป 2537 ไมเปนที่สบอารมณของผูนํ าพรรคประชาธิปตย ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเวลานั้นรูสึกถึงอาการอันไมเปนมิตรของผูนําพรรคการเมืองอันเกาแก
นี้ แมจะไมถึงขั้นเปนปรปกษก็ตาม เมื่อผูนําพรรคประชาธิปตยสงสัญญาณที่จะเลือกบริเวณ
หมูบ า นเมืองทองธานีของบริษัทบางกอกแลนดเปนที่สรางสปอรตคอมเพล็กซ หนวยราชการตางๆ
ก็พากันปรับตัวตามสัญญาณนั้น คณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก (คจร.) เสนอรายงานวา
ขอเสนอของบางกอกแลนดทําใหรัฐบาลเสียคาใชจายในการลงทุนในการจัดระบบจราจรนอยกวา
ขอเสนอของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มติชน ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2538) ผูนําการกีฬาแหง
ประเทศไทยยืนอยูขางบางกอกแลนด ในขณะที่ผูนําคณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทยยืนอยู
ขางธรรมศาสตร
ดวยเหตุที่ผูนํ าพรรคประชาธิปตยเลือกยืนอยูขางบางกอกแลนดอยางชัดเจน
ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเวลานั้นไมมีทางเลือกอื่น นอกจากการล็อบบี้พรรคการเมือง
รวมรัฐบาลที่มิใชพรรคประชาธิปตย โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคพลังธรรม และพรรคชาติพัฒนา
ซึง่ เขารวมรัฐบาลแทนที่พรรคความหวังใหมในเดือนธันวาคม 2537 นายแพทยกระแส ชนะวงศ
รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนขอเสนอของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยาง
เต็มที่ นอกจากอํานวยความสะดวกในการแถลงขาวเพื่อนําขอเสนอสูสาธารณชนแลว ยังผลักดัน
ขอเสนอนี้สูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกดวย
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พรรคประชาธิปตยตองเผชิญแรงกดดันภายในและภายนอกรัฐบาล แรงกดดัน
ภายในมาจากพรรคพลั งธรรมและพรรคชาติพัฒ นา ซึ่ง สนับสนุ น ขอเสนอของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร แรงกดดันภายนอกมาจากสื่อมวลชน ซึ่งเกือบทั้งหมดพากันตั้งขอกังขาเกี่ยวกับ
ขอเสนอของบางกอกแลนด และอาการลุกลี้ลุกลนของผูนําพรรคประชาธิปตยบางคนที่พยายาม
ผลักดันใหสปอรคอมเพล็กซลงสูเมืองทองธานี ไมมีขอสงสัยเลยวา สื่อมวลชนเปนพันธมิตรสําคัญ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ดวยแรงกดดันจากพรรครวมรัฐบาล สื่อมวลชน และสังคมไทยโดยสวนรวม
อาการเครียดของผูนําพรรคประชาธิปตยจึงปรากฏอยางเดนชัดในการประชุมคณะรัฐนตรีเมื่อวันที่
10 มกราคม 2538 พรรคประชาธิปตยมิอาจฝาดานยกสปอรตคอมเพล็กซใหตระกูลกาญจนพาสน
ดวยเหตุผลอยางนอย 2 ประการ ประการหนึ่ง รัฐบาลนายชวน หลีกภัยเพิ่งเผชิญปญหา
เสถียรภาพของรัฐบาล เมื่อพรรคความหวังใหมถอนตัวจากการรวมรัฐบาลในเดือนธันวาคม 2537
หากพรรคประชาธิ ป  ต ย ต  อ งขั ด แย ง กั บ พรรคพลั ง ธรรมและพรรคชาติ พั ฒ นาในขณะที่ ม รสุ ม
การเมืองลูกสุดทายผานพนไปไมถึงหนึ่งเดือน บทอวสานของรัฐบาลชวนยอมมาถึงโดยเร็ว
อีกประการหนึ่ง ความอื้อฉาวของโครงการ สปก. 4-01 ซึ่งรัฐมนตรีในสังกัดพรรคประชาธิปตย
รับผิดชอบโดยตรง ปะทุมาแตเดือนพฤศจิกายน 2537 ขอกังขาเกี่ยวกับความประพฤติมิชอบของ
ผูน าพรรคประชาธิ
ํ
ปตยผุดขึ้นในใจประชาราษฎรจํานวนมาก การยกสปอรตคอมเพล็กซใหตระกูล
กาญจนพาสน อาจแปรขอกังขาใหกลายเปนความมั่นใจไดโดยงาย
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2538 มีมติใหสรางศูนยกีฬา
ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และเมืองทองธานี หนังสือพิมพ Bangkok Post
(January 11, 1995) รายงานวา ผูส นับสนุนบางกอกแลนดประกอบดวยนายชวน หลีกภัย
(นายกรัฐมนตรี) และนายบัญญัติบรรทัดฐาน(รองนายกรัฐมนตรี) สวนผูคัดคานประกอบดวย
นายกร ทัพพะรังสี (รมต. สํานักนายกรัฐมนตรี) นายสุวัจน ลิปตพัลลภ (รมต. กระทรวง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม) นายประจวบ ไชยสาสน (รมต. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ) นายกอรปศักด สภาวสุ (รมช. กระทรวงพาณิชย) นายทักษิณ ชินวัตร (รมต. กระทรวง
การตางประเทศ) นายแพทยกระแส ชนะวงศ (รมต. ทบวงมหาวิทยาลัย) และนายทินวัฒน
มฤคพิทักษ (รมช. กระทรวงสาธารณสุข) หนังสือพิมพมติชน (ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2538)
รายงานขาวโดยมีสาระสําคัญไมแตกตางจาก Bangkok Post เพียงแตมีรายละเอียดแตกตางกัน
(ดูตารางที่ 1)
หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 11 มกราคม 2538 พาดหัวขาววา “มือดีล็อบบี้
ชวยเมืองทอง แตตานไมอยู ผาเค็กคอมเพล็กซ มธ. – บีแลนดคนละซีก” แตมติคณะรัฐมนตรี
ไมมีรายละเอียดวา เค็ ก นี้ จะแบงกันกันกินอยางไร ระหวางธรรมศาสตรกับบางกอกแลนด
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ภายหลังการลงมติดังกลาว ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมมีขอมูลที่แนชัดวา สนามกีฬา
อะไรบางจะลงสู มธ. ศูนยรังสิต และจะไดหอพักนักกีฬาหรือไม มติคณะรัฐมนตรีชนิดที่ไมมี
รายละเอียดนี้เปดชองใหมีการวิ่งเตนอีกครั้งหนึ่ง
แมวา นายชวน หลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน และนายเทอดพงษ ไชยนันทน
เปนศิษยเกาธรรมศาสตร แตผมไมเคยคาดหวังวา ทานเหลานี้ตองเกื้อกูลธรรมศาสตรเกินกวา
ขอบเขตอันสมควร ในฐานะผูบริหารราชการแผนดิน ทานเหลานี้มีหนาที่ตองยึดผลประโยชนของ
แผนดินเหนือกวาผลประโยชนของธรรมศาสตร บริบทในการตัดสินใจกวางใหญไพศาลกวา
ผูบ ริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมากมายนัก ดวยเหตุดังนี้ ผมจึงเคารพการใชดุลพินิจของบรรดา
บุคคลที่มีหนาที่ปกครองประเทศ ตราบเทาที่ดุลพินิจเหลานั้นยึดโยงกับผลประโยชนของแผนดิน
อยางมั่นคง
คําถามพืน้ ฐานมีอยูวา ดุลพินิจที่จะใหบริษัท บางกอกแลนด จํากัดสรางสปอรต
คอมเพล็กซเปนดุลพินิจที่ยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินหรือไม ?
หากปราศจากกระแสคัดคานจากสังคมและสื่อมวลชน รวมตลอดจนเสียงทัดทาน
จากพรรครวมรัฐบาล รัฐบาลนายชวน หลีกภัยคงใหสัมปทานแกบริษัท บางกอกแลนด จํากัด
ในการสรางสปอรตคอมเพล็กซไปแลว หากการณเปนเชนนั้น อะไรจะเกิดขึ้น ?
สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นอยางแนนอน ก็คือ สปอรตคอมเพล็กซจะสรางไมเสร็จ เนื่องจาก
บางกอกแลนดขาดสภาพคลองทางการเงินอยางรุนแรง และประเทศไทยตองสูญเสียชื่อเสียง
และเกียรติยศอยางใหญหลวงที่มิอาจจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสตามกําหนดเวลาได หากจะ
หลีกเลี่ยงการสูญเสียชื่อเสียงดังกลาวนี้ รัฐบาลก็ตองอัดฉีดเงินเขาไปประคับประคองฐานะของ
บางกอกแลนด จนทายที่สุดภาระทางการคลังอาจไมแตกตางจากการที่รัฐบาลเปนผูลงทุน
กอสรางสปอรตคอมเพล็กซเอง ซึ่งในกรณีหลังนี้ สังคมโดยสวนรวมไดประโยชนเต็มเม็ดเต็ม
หนวย
แม ใ นกรณี ที่ บ างกอกแลนดไดรับแบงปนเค็ ก บางส ว นตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมือ่ วันที่ 10 มกราคม 2538 ฐานะการเงินก็ไมเกื้อกูลใหบางกอกแลนด ‘เขมือบ’ เค็กที่ไดรับจัดสรร
ไดหมด จนตองโอน ‘เค็ก’ บางสวนใหแก มธ. ศูนยรังสิต ปญหาการขาดสภาพคลองเกิดขึ้นเปน
ระยะๆ เนือ่ งจากสถาบันการเงินมิไดใหความเชื่อถือ จนเมื่อสนามกีฬาในความรับผิดชอบมีทีทา
วาจะสรางไมเสร็จทันเวลา รัฐบาลก็ตองกระโดดเขาไปอุม ไมเปนที่แนชัดวา ภาระทางการคลัง
อั น เกิ ด จากการอุ  ม บางกอกแลนด มี ม ากน อ ยเพี ย งใด และรั ฐ บาลได ใ ห สิ ท ธิ ป ระโยชน แ ก
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บางกอกแลนดมากนอยเพียงใด สิทธิประโยชนดังกลาวนี้คลุมถึงการสรางทางดวนลงสูเมืองทอง
ธานีดวย
เมื่อบางกอกแลนดยื่นขอเสนอขอสรางสปอรตคอมเพล็กซในชวงปลายป 2537
นัน้ บางกอกแลนดมปี ญ
 หาสภาพคลองทางการเงินแลว สวนสําคัญเปนเพราะโครงการเมืองทอง
ธานีขายไดไมมากเทาที่ควร มิหนํ าซํ้ ายังมีคดีตองขึ้นโรงขึ้นศาล เนื่องจากผูซื้อฟองรองวา
คอนโดมิ เ นี ย มที่ ซื้ อ มิ ไ ด มี ข นาดและคุ ณ ภาพตามสั ญ ญาจะซื้ อ จะขาย สภาวะที่ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพยมีรายไดตกตํ่านี้เปนสัญญาณแหงการแตกสลายของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู ซึ่ง
กํ าลังเริ่มตนเกิดขึ้น บางกอกแลนดหวังวา การดึงสปอรตคอมเพล็กซและหมูบานนักกีฬามาสู
เมืองทองธานี จะชวยใหบางกอกแลนดสามารถขายคอนโดมิเนียมที่ยังขายไมออกได ยิ่งรัฐบาล
ชวยลงทุนกอสรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) ดังเชนทางดานลงสูเมืองทอง
ธานี ก็จะชวยใหคอนโดมิเนียมของเมืองทองธานีซื้องายขายคลองขึ้น แมวาบางกอกแลนด
ไมสามารถ ‘เขมือบ’ สปอรตคอมเพล็กซไดทั้งหมด แตการที่รัฐบาลลงทุนดานสาธารณูปโภคซึ่ง
เปนประโยชนแกบางกอกแลนด มีสวนอยางสําคัญในการเพิ่มพูนมูลคาตลาดของเมืองทองธานี
บัดนี้ บางกอกแลนดสามารถขายโครงการเมืองทองธานีบางสวนใหแก Land Development
Fund Ltd. ซึง่ เปนของ Jupiter International Group PLC แหงเยอรมนี (บริษัทในเครือของ
Commerzebank) หนังสือพิมพ The Nation (December 15, 1998) พาดหัววา “Bangkok Land
a Winner in the Asian Games”
บทเรียนสํ าคัญจากกรณีสปอรตคอมเพล็กซ ก็คือ การถายโอนการผลิตไปสู
ภาคเอกชน (Privatization) มิใชเรื่องดีเสมอไป ไมมีหลักฐานและประจักษพยานขอเท็จจริง
อยางปราศจากขอกังขาวา เอกชนมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวารัฐบาลในทุกกรณี ความ
ไรประสิทธิภาพของบางกอกแลนดในการสรางสนามกีฬาสํ าหรับการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส
ครัง้ ที่ 13 นับเปนนิทัศนอุทาหรณอันดีของความขอนี้ ศูนยกฬี าหรือสนามกีฬาเปน ‘สินคา’ ที่มี
ความเปนสาธารณะ(publicness of goods) ซึง่ มีเหตุผลสนับสนุนใหรัฐบาลเปนผูผลิต เมื่อผูนํา
พรรคประชาธิปตยสนับสนุนใหบางกอกแลนดเปนผูสรางสปอรตคอมเพล็กซนั้น มีตัวอยาง
ความลมเหลวของเอกชนในการลงทุนดานสาธารณูปโภคใหเห็นอยูแลว ไมวาจะเปนกรณีโครงการ
ทางยกระดับทางรถไฟของ Hopewell และโครงการรถไฟฟาธนายง บางโครงการเมื่อลงทุนไปแลว
ยั ง ต อ งเรี ย กร อ งขอสิ ท ธิ ป ระโยชน เ พิ่ ม เติ ม จากรั ฐ บาล ดั ง กรณี โ ครงการดอนเมื อ งโทลเวย
สิทธิประโยชนเหลานี้ลวนแลวแตเปนตนทุนหรือภาระของสังคม
ดวยเหตุที่ไมมีกฎเกณฑที่โปรงใสและชัดเจนเกี่ยวกับการถายโอนการผลิตไปสู
ภาคเอกชน บรรดาเอกชนที่ยื่ น ขอเสนอโครงการสปอรตคอมเพล็กซหลายตอหลายบริษัทมี
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ประพฤติกรรมจับเสือมือเปลา โดยคาดหมายวา เมื่อรัฐบาลหลวมตัวใหสัมปทานแลว หากการ
ดําเนินโครงการมีปญหา จะรองขอความชวยเหลือและสิทธิประโยชนเพื่อเติม โดยคาดหมายวา
รัฐบาลอาจอยูในภาวะจํายอม เนื่องจากการจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสมีชื่อเสียงและเกียรติยศ
ของประเทศเปนเดิมพัน การที่รัฐบาลตองเขาไป ‘อุม’ บางกอกแลนดในบางเรื่อง เมื่อใกลกําหนด
การแขงขัน นับเปนอุทาหรณของความขอนี้
เมื่อบริษัท อภิพฒ
ั นนคร จํากัดไมสามารถหาสถาบันการเงินคํ้าประกันโครงการ
สปอรตคอมเพล็กซ สวนหนึ่งอาจเปนปญหาฐานะการประกอบการของอภิพัฒนนครเอง แต
อีกสวนหนึ่งอาจเปนสัญญาณของตลาดวา ศูนยกีฬาและหมูบานนักกีฬามิใชโครงการที่คุมทุน
สํ าหรับการลงทุนเอกชน ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะ “ความเปนสาธารณะของสินคา” นั่นเอง
ในประการสํ าคัญ การถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชนเปนกระบวนการที่ผูมีอํานาจตัดสินใจ
สามารถดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจได ถึงนายชวน หลีกภัยจะยืนยันภายหลังการลงมติเมื่อวันที่
10 มกราคม 2537 วา ไมมีใครในคณะรัฐบาลไดรับผลประโยชนจากบางกอกแลนดจากมติ
ดังกลาวนี้ (Bangkok Post, January 11, 1995) แตขอกังขาในใจของประชาราษฎรจํานวนมาก
มิไดหมดไป ในเมื่อกระบวนการผลักดันใหบางกอกแลนดไดสรางสปอรตคอมเพล็กซมิใชกระบวน
การที่โปรงใสตั้งแตตน
ผมบันทึกเรื่องราวของสปอรตคอมเพล็กซครั้งนี้ มิไดตองการฟนฝอยหาตะเข็บ
หากแตตองการกระตุนสํานึกแหงสัจจะ ในเมื่อมีความเขาใจผิดโดยทั่วไปวา พรรคประชาธิปตย
เปนผูนําสปอรตคอมเพล็กซมาสู มธ. ศูนยรงั สิต อีกทั้งมีการยกยองอยางผิดๆและอยางไมละอาย
แก ใจวา ผู นํ าพรรคประชาธิ ป ตย ที่เ ปน ศิษ ยเกาธรรมศาสตรเปนผูเกื้อกูลใหธรรมศาสตรได
ประโยชนจากสปอรตคอมเพล็กซ เวไนยสัตวที่มีสํานึกแหงสัจจะยอมรูแกใจวา ขอเท็จจริงหาได
เปนเชนนั้นไม
หากการจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสครัง้ ที่ 13 จบลงดวยความสําเร็จ ความสําเร็จ
ครั้ ง นี้ ย  อ มเป น ความสํ าเร็ จ ของประชาสั ง คมไทย ในการกดดัน มิใหผู นํ าพรรคประชาธิปตย
ยกสปอรตคอมเพล็กซใหแกบางกอกแลนด
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ตารางที่ 1
ความเห็นของรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการสปอรตคอมเพล็กซของบางกอกแลนด
การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2538
สนับสนุนขอเสนอบางกอกแลนด
1.
2.
3.
4.
5.

นายชวน หลีกภัย
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
นายเทอดพงษ ไชยนันทน
นายปราโมทย สุขุม
นายแพทยปรีชา มุสิกุล

คัดคานขอเสนอของบางกอกแลนด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสุวัจน ลิปตพัลลภ
นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ
นายทินวัฒน มฤคพิทักษ
นายสุทัศน เงินหมื่น
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ
นางพิมพา จันทรประสงค
นายแพทยกระแส ชนะวงศ

ที่มา
หนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2538
หมายเหตุ รัฐมนตรีที่ไมปรากฏรายชื่อในตารางนี้ไมมีความเห็นที่ชัดเจน จนสรุปไดวา ยืนอยูฝายไหน

