
คอลมัน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจดัการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2541

ธรรมศาสตร สปอรตคอมเพล็กซ และเอเชี่ยนเกมส

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

  การแขงขันเอเชี่ยนเกมสคร้ังที่ 13 หรือที่รูจักกันในนาม Bangkok Games 
ระหวางวนัที ่ 6 – 20 ธันวาคม 2541 กํ าลังใกลจะปดมาน มิใชเพียงดวยชัยชนะของประเทศไทย 
ในฐานะเจาภาพเทานั้น หากยังเปนชัยชนะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอีกดวย

ดังเปนที่ทราบกันดีวา การจัดการแขงขันกีฬาระหวางประเทศในอาเซียครั้งนี้ 
เต็มไปดวยความทุลักทุเลอยางยิ่ง เร่ิมตนดวยความลาชาในการตัดสินใจในการกํ าหนดนโยบาย
การกอสรางศูนยการแขงขันกีฬาและหมูบานนักกีฬา ตามมาดวยวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ 
ป 2540 ซึ่งกระทบตอฐานะการคลังของรัฐบาลและฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ จนสภา
โอลิมปกแหงอาเซีย(Olympic Council of Asia)ตองประชุมหลายครั้งหลายคราเพื่อทบทวนวา  
สมควรทีจ่ะใหประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสคร้ังมีที่ 13 หรือไม

ประเทศไทยรับที่จะเปนเจาภาพจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสคร้ังที่ 13 ต้ังแต 
ป 2533 ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ วิกฤติการณทางการเมืองทั้งการรัฐประหาร 
เดือนกุมภาพันธ 2534 และเหตุการณพฤษภาคม 2535 มีสวนทํ าใหการตระเตรียมการเพื่อ 
จัดการแขงขันเปนไปอยางเชื่องชา ในเวลานั้น กระแสการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน 
(Privatization) ก ําลงัขึน้สงู ทั้งนี้เปนผลจากอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism)
และ Washington Consensus ผูนํ าไทยจึงรับแนวความคิดที่จะใหเอกชนเปนผูลงทุนกอสราง 
ศูนยกีฬา (Sport Complex) รวมทัง้หมูบานนกักีฬา ทั้งๆที่ในเวลานั้นรัฐบาลมีฐานะการคลังอัน 
มั่นคง จนเงินคงคลังสะสมเพิ่มข้ึนถึงระดับมากกวา 200,000 ลานบาทเมื่อส้ินปงบประมาณ  
2535 บรรดาเอกชนที่เสนอตัวเขามาลงทุนในการกอสรางศูนยกีฬาและหมูบานนักกีฬายอมตอง
ดีดลกูคดิมาแลววา การลงทุนนั้นคุมคา โดยที่ไดรับสิทธิประโยชนและ ‘ของชํ ารวย’นานปัการจาก
รัฐบาลดวย ในการนี้ เอกชนที่ไดรับสัมปทานหรือมีสวนรวมลงทุนกับรัฐบาลยอมตองสง
บรรณาการเพื่อจิ้มกองผูนํ ารัฐบาลที่กุมบังเหียนการกํ าหนดนโยบายเปนการตอบแทน ดวยเหตุที่ 
ผูนํ ารัฐบาลสามารถดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจบางสวนไดนี้เอง จึงมีเหตุจูงใจที่จะผลักดันการ
ถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน Privatization จึงรุงเรืองในยุครัฐบาลนักเลือกตั้ง บรรดานัก 
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เลอืกตั้งพากันทองคาถา Privatization  เพราะ Privatization ท ําใหตนรุงเรืองทางเศรษฐกิจ  เพียง
แตไมทํ าใหประเทศชาติสถาพร

บริษัท อภิพัฒนนคร จํ ากัด เปนบริษัทเอกชนรายแรกที่ไดรับคัดเลือกใหเปน 
ผูรวมลงทุนกับรัฐบาล ทั้งนี้โดยอางอิง พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดํ าเนินการ 
ในกจิการของรัฐ พ.ศ. 2535  แตแลวการณกลับปรากฏวา ไมมีสถาบันการเงินใดใหหลักประกัน 
ในการจัดสรรเงินใหกูแกบริษัทนี้ ฐานะผูรวมลงทุนสรางสปอรตคอมเพล็กซของบริษัทอภิพัฒน 
นคร  จ ํากัด จึงสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2537

การสิ้นฐานะผูรวมลงทุนของอภิพัฒนนครเปดชองใหนักลงทุนเอกชนรายอื่นๆ
เสนอตัวเขารวมลงทุน ดังกรณีนายสหสมภพ ศรีสมวงศ โปรโมเตอรจัดการแขงขันชกมวยผูมี 
ชือ่เสยีง ออกมาเสนอตัวในนานบริษัท โอลิมปก ซิต้ี จํ ากัด (มติชน ฉบับวนัที่ 19 พฤศจิกายน 
2537) หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ (ฉบับวนัที ่18-21 ธันวาคม 2537) รายงานวา “… ทกุบริษัท
ที่เสนอตัวตางวิ่งตรงเขาหาบุคคลสํ าคัญในพรรคประชาธิปตย เพื่อล็อบบ้ีโครงการสปอรต 
คอมเพล็กซมาเปนของตนเองใหได รวมทั้งบริษัทอภิพัฒนนครที่ตกมาตายตอนจบ ก็หนีไมพน 
การวิง่เขาหานักการเมืองเหมือนกัน …”

แตแลวแรงผลักดันที่สํ าคัญกลับมาจากพรรคความหวังใหม ซึ่งรวมรัฐบาล 
นายชวน หลีกภัย โดยนายสุขวชิ รังสติพล รองนายกรัฐมนตรีผูดูแลองคการรถไฟฟามหานคร
(รฟม.) เสนอที่จะให รฟม. เปนผูสรางศูนยกีฬาและหมูบานนักกีฬาบนพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร 
บริเวณหวยขวาง–ถนนพระราม 9  ทั้งนี้โดยมีขอแลกเปลี่ยนวา  รัฐบาลตองอนุมัติโครงการรถไฟฟา
สายที ่2 สวนทีห่นึง่ ระหวางหวยขวาง – หัวหมาก – บางกะป (มติชน ฉบับวนัที่ 2 ธันวาคม 2537)

คณะกรรมการจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสคร้ังที่ 13 ซึ่งมีนายบัญญัติ บรรทัดฐาน 
รองนายกรฐัมนตรเีปนประธาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2537 มีทีทาเห็นชอบกับ
โครงการสปอรตคอมเพล็กซของ รฟม.  เนื่องจากไมมีขอเสนออื่นเปรียบเทียบ แตแลวความขัดแยง
ระหวางพรรคความหวังใหมกับพรรคประชาธิปตยในประเด็นมาตรา 198-199 แหงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2534 ซึ่งปะทุมากอนหนานี้  เปนเหตุใหพรรคความหวังใหมถอนตัว
จากการรวมรัฐบาลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2537  ทั้งๆที่นายสุขวชิพยายามเหนี่ยวรั้งใหรวมรัฐบาล
ตอไป แตไมประสบความสํ าเร็จ  โครงการสปอรตคอมเพล็กซของ รฟม. จงึพบจุดจบจากสาเหตุ
ความผนัผวนทางการเมือง (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวนัที่ 15-17 ธันวาคม 2537)

ในเดอืนพฤศจกิายน 2537 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเร่ิมเคลื่อนไหวอยางเอาการ
เอางาน เพื่อใหโครงการสปอรตคอมเพล็กซและหมูบานนักกีฬามาลงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต ธรรมศาสตรไดเสนอแผนแมบทในเรื่องนี้มาแตป 2536 แตรัฐบาลนายชวน หลีกภัย 
ไมเคยพจิารณาแผนแมบทนี้อยางจริงจัง   เพราะตองมนตรา Privatization  เมื่อบริษัท อภิพัฒน
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นคร จ ํากัดสิ้นฐานะผูรวมลงทุนกับรัฐบาล  และขอเสนอของ รฟม. พบจุดจบ  ขอเสนอของ 
ธรรมศาสตรกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง  แตความหวังอันดูเรืองรองในเบื้องตนกลับริบหร่ีลงเมื่อ
บริษัท บางกอกแลนด จ ํากดัโผลข้ึนมาเปนตัวเลือกใหม ทั้งนายเทอดพงษ ไชยนันทน รัฐมนตรี
ประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี และนายบัญญัติ บรรทัดฐาน รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งรับผิดชอบ 
การจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสคร้ังที่ 13 ตางเอียงไปขางบางกอกแลนด รายงานขาวในหนา
หนงัสอืพมิพในเวลานั้นสื่อขาวสารวา นายชวน หลีกภัยยืนอยูขางบางกอกแลนดดวย

หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3  
มกราคม 2538 มีการบรรจุวาระจรเรื่องอนุมัติใหบางกอกแลนดสรางสปอรตคอมเพล็กซ แต 
ไดรับการทัดทานจากรัฐมนตรีสังกัดพรรคชาติพัฒนาและพรรคพลังธรรม  หนังสือพิมพ มติชน 
ฉบับวนัที ่ 15 มกราคม 2538 รายงานวา “… (รัฐมนตรจีากพรรคชาติพัฒนา)ทั้งหมดแยงวา เร่ือง
ใหญๆ จะมายัดใหอานแค 15 นาทีกอนการประชุมไมได … ยิง่กวานัน้ทุกคนสงสัยวา ทํ าไมไมนํ า
ขอมลูของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทางเลือกอีกแหงหนึ่งมาพิจารณาเปรียบเทียบ…” เมื่อเผชิญ
กับการทัดทานจากพรรครวมรัฐบาล ผูนํ าพรรคประชาธิปตยจํ าตองลาถอย และเลื่อนวาระการ
ประชุมเร่ืองนี้ไปประชุมในสัปดาหตอมา

เมื่อบางกอกแลนดมิอาจหยิบชิ้นปลามันไปกิน เนื่องจากการบรรจุวาระจรใน 
การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2538 ไมสัมฤทธิผล  ผูบริหารบางกอกแลนด
พยายามล็อบบ้ีพรรคชาติพัฒนา ซึ่งเปนอุปสรรคสํ าคัญในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อยางนอย
หนงัสอืพมิพหนึ่งฉบับรายงานวา “… หลงัเลกิประชุมคณะรัฐมนตรีวันนั้น (3 มกราคม 2538) 
ขบวนการล็อบบ้ีคร้ังใหญไดเร่ิมข้ึนอยางเอาการเอางาน มีการสงคนไปพบผูอภิปรายคัดคาน  
บี - แลนดในคณะรัฐมนตรีเพื่อทํ าความเขาใจ  ทางดานนายอานันต (กาญจนพาสน) ‘เสี่ยชาง’  
กรี็บเขาพบพลเอกชาติชาย (ชณุหะวณั) ในคืนหลังเลิกประชุมคณะรัฐมนตรีทันที …” (มติชน
ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2538)

ในเวลานั้น ผมดํ ารงตํ าแหนงรองอธิการบดีฝายพัฒนาและเทคโนโลยีแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งควรมีหนาที่เกี่ยวของกับสปอรตคอมเพล็กซ แตเนื่องจากมิใชงาน 
ที่ผมมีความชํ านัญพิเศษ ประกอบกับผมมีภาระในการจัดทํ าและผลักดันนโยบายหลายเรื่อง  
ผมจงึเรียนอธิการบดี (อาจารยชาญวทิย เกษตรศริิ) วา  สมควรที่จะหาบุคคลมารับผิดชอบเรื่อง 
สปอรตคอมเพล็กซโดยเฉพาะ ในที่สุดก็ตกลงกันใหอาจารยแกวสรร อติโพธิ์มีหนาที่รับผิดชอบ 
เร่ืองนี้ ซึ่งการณปรากฏในเวลาตอมาวา อาจารยแกวสรรไดทํ าหนาที่นี้อยางดียิ่ง มิจํ าเพาะแต 
การสรางประโยชนแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเทานั้น หากยังสรางประโยชนแกประเทศชาติโดย
สวนรวมอีกดวย
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรขยายการจัดการศึกษาไปยังศูนยรังสิตตั้งแตป 2529 
โดยทีม่กีารวางแผนกํ าหนดพื้นที่ที่จะเปน Sport Zone  เพื่อสราง Sport Complex ดวย  ความ 
ขัดสนดานงบประมาณเปนขอจํ ากัดสํ าคัญในการพัฒนา มธ. ศูนยรังสิต  รัฐบาลใหความเห็นชอบ
แกธรรมศาสตรในการขยายการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสุขศาสตร แตแลว
กลับมิไดจัดสรรงบประมาณอยางพอเพียงถึงขนาดที่จะผลิตบริการการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับ
ที่นาพอใจได ความขัดสนทรัพยากรดานกายภาพถึงจะเปนปญหาสํ าคัญ แตก็ไมสํ าคัญเทา 
ความขัดสนทรัพยากรมนุษย มธ.ศูนยรังสิตไมมีแรงดึงดูดอาจารยและนักวิชาการที่มีคุณภาพ 
เนื่องจากความดอยพัฒนาของโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ(academic infrastructure) รวม
ตลอดจนสิง่อ ํานวยความสะดวกอื่นๆ  นักวิชาการหนุมสาวที่เพิ่งสํ าเร็จการศึกษา  เพื่อพานพบวา 
มธ. ศูนยรังสติไมมส่ิีงอํ านวยความสะดวกดานที่อยูอาศัย  มักจะหันหลังไปสูสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
ดวยเหตดัุงนีเ้อง ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนับต้ังแตป 2536 เปนตนมาจึงเพียรพยายาม
เสนอใหรัฐบาลพิจารณาสรางสปอรตคอมเพล็กซและหมู บานนักกีฬาในบริเวณพื้นที่ของ  
มธ. ศูนยรังสิต

การเคลื่อนไหวของผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในประเด็นเรื่องสปอรต 
คอมเพล็กซในชวงปลายป 2537 ไมเปนที่สบอารมณของผูนํ าพรรคประชาธิปตย ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเวลานั้นรูสึกถึงอาการอันไมเปนมิตรของผูนํ าพรรคการเมืองอันเกาแก
นี้ แมจะไมถึงขั้นเปนปรปกษก็ตาม เมื่อผูนํ าพรรคประชาธิปตยสงสัญญาณที่จะเลือกบริเวณ 
หมูบานเมอืงทองธานีของบริษัทบางกอกแลนดเปนที่สรางสปอรตคอมเพล็กซ หนวยราชการตางๆ
กพ็ากนัปรับตัวตามสัญญาณนั้น   คณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก (คจร.) เสนอรายงานวา  
ขอเสนอของบางกอกแลนดทํ าใหรัฐบาลเสียคาใชจายในการลงทุนในการจัดระบบจราจรนอยกวา
ขอเสนอของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มติชน ฉบับวนัที ่ 15 มกราคม 2538)  ผูนํ าการกีฬาแหง
ประเทศไทยยืนอยูขางบางกอกแลนด ในขณะที่ผูนํ าคณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทยยืนอยู
ขางธรรมศาสตร

ดวยเหตุที่ผู นํ าพรรคประชาธิปตยเลือกยืนอยูขางบางกอกแลนดอยางชัดเจน  
ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเวลานั้นไมมีทางเลือกอื่น นอกจากการล็อบบ้ีพรรคการเมือง
รวมรัฐบาลที่มิใชพรรคประชาธิปตย โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคพลังธรรม และพรรคชาติพัฒนา  
ซึง่เขารวมรัฐบาลแทนที่พรรคความหวังใหมในเดือนธันวาคม 2537 นายแพทยกระแส ชนะวงศ  
รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนขอเสนอของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยาง 
เตม็ที ่ นอกจากอ ํานวยความสะดวกในการแถลงขาวเพื่อนํ าขอเสนอสูสาธารณชนแลว ยังผลักดัน
ขอเสนอนี้สูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกดวย
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พรรคประชาธิปตยตองเผชิญแรงกดดันภายในและภายนอกรัฐบาล แรงกดดัน
ภายในมาจากพรรคพลังธรรมและพรรคชาติพัฒนา ซึ่งสนับสนุนขอเสนอของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร แรงกดดันภายนอกมาจากสื่อมวลชน ซึ่งเกือบทั้งหมดพากันตั้งขอกังขาเกี่ยวกับ 
ขอเสนอของบางกอกแลนด และอาการลุกลี้ลุกลนของผูนํ าพรรคประชาธิปตยบางคนที่พยายาม
ผลักดนัใหสปอรคอมเพล็กซลงสูเมืองทองธานี ไมมีขอสงสัยเลยวา ส่ือมวลชนเปนพนัธมิตรสํ าคัญ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ดวยแรงกดดันจากพรรครวมรัฐบาล ส่ือมวลชน และสังคมไทยโดยสวนรวม 
อาการเครียดของผูนํ าพรรคประชาธิปตยจึงปรากฏอยางเดนชัดในการประชุมคณะรัฐนตรีเมื่อวันที่ 
10 มกราคม 2538 พรรคประชาธิปตยมิอาจฝาดานยกสปอรตคอมเพล็กซใหตระกูลกาญจนพาสน
ดวยเหตุผลอยางนอย 2 ประการ ประการหนึ่ง รัฐบาลนายชวน หลีกภัยเพิ่งเผชิญปญหา 
เสถยีรภาพของรัฐบาล เมื่อพรรคความหวังใหมถอนตัวจากการรวมรัฐบาลในเดือนธันวาคม 2537 
หากพรรคประชาธิปตยตองขัดแยงกับพรรคพลังธรรมและพรรคชาติพัฒนาในขณะที่มรสุม 
การเมืองลูกสุดทายผานพนไปไมถึงหนึ่งเดือน บทอวสานของรัฐบาลชวนยอมมาถึงโดยเร็ว  
อีกประการหนึ่ง  ความอื้อฉาวของโครงการ สปก. 4-01 ซึ่งรัฐมนตรีในสังกัดพรรคประชาธิปตย 
รับผิดชอบโดยตรง ปะทุมาแตเดือนพฤศจิกายน 2537  ขอกังขาเกี่ยวกับความประพฤติมิชอบของ
ผูน ําพรรคประชาธิปตยผุดขึ้นในใจประชาราษฎรจํ านวนมาก การยกสปอรตคอมเพล็กซใหตระกูล
กาญจนพาสน  อาจแปรขอกังขาใหกลายเปนความมั่นใจไดโดยงาย

คณะรฐัมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2538 มีมติใหสรางศูนยกีฬา 
ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และเมืองทองธานี หนังสือพิมพ Bangkok Post
(January 11, 1995) รายงานวา  ผูสนบัสนุนบางกอกแลนดประกอบดวยนายชวน หลีกภัย  
(นายกรัฐมนตรี) และนายบัญญัติบรรทัดฐาน(รองนายกรัฐมนตรี) สวนผูคัดคานประกอบดวย 
นายกร ทัพพะรังสี (รมต. สํ านักนายกรัฐมนตรี) นายสุวัจน ลิปตพัลลภ (รมต. กระทรวง 
วทิยาศาสตร 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)  
รายงานขาวโดยมีสาระสํ าคัญไมแตกตางจาก Bangkok Post เพยีงแตมีรายละเอียดแตกตางกัน 
(ดูตารางที่ 1)

หนงัสือพิมพมติชน ฉบับวนัที ่ 11 มกราคม 2538 พาดหัวขาววา “มือดีล็อบบ้ี 
ชวยเมืองทอง  แตตานไมอยู  ผาเค็กคอมเพล็กซ มธ. – บีแลนดคนละซีก”  แตมติคณะรัฐมนตรี 
ไมมีรายละเอียดวา เค็กนี้จะแบงกันกันกินอยางไร ระหวางธรรมศาสตรกับบางกอกแลนด  
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ภายหลังการลงมติดังกลาว ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมมีขอมูลที่แนชัดวา สนามกีฬา
อะไรบางจะลงสู มธ. ศูนยรังสิต  และจะไดหอพักนักกีฬาหรือไม  มติคณะรัฐมนตรีชนิดที่ไมมี 
รายละเอียดนี้เปดชองใหมีการวิ่งเตนอีกครั้งหนึ่ง

แมวานายชวน หลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน และนายเทอดพงษ ไชยนันทน
เปนศิษยเกาธรรมศาสตร แตผมไมเคยคาดหวังวา ทานเหลานี้ตองเกื้อกูลธรรมศาสตรเกินกวา
ขอบเขตอนัสมควร ในฐานะผูบริหารราชการแผนดิน ทานเหลานี้มีหนาที่ตองยึดผลประโยชนของ
แผนดินเหนือกวาผลประโยชนของธรรมศาสตร บริบทในการตัดสินใจกวางใหญไพศาลกวา 
ผูบริหารมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรมากมายนัก ดวยเหตุดังนี้ ผมจึงเคารพการใชดุลพินิจของบรรดา
บุคคลที่มีหนาที่ปกครองประเทศ ตราบเทาที่ดุลพินิจเหลานั้นยึดโยงกับผลประโยชนของแผนดิน
อยางมั่นคง

คํ าถามพืน้ฐานมีอยูวา ดุลพินิจที่จะใหบริษัท บางกอกแลนด จํ ากัดสรางสปอรต
คอมเพลก็ซเปนดุลพินิจที่ยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินหรือไม ?

หากปราศจากกระแสคัดคานจากสังคมและสื่อมวลชน รวมตลอดจนเสียงทัดทาน
จากพรรครวมรัฐบาล รัฐบาลนายชวน หลีกภัยคงใหสัมปทานแกบริษัท บางกอกแลนด จํ ากัด 
ในการสรางสปอรตคอมเพลก็ซไปแลว  หากการณเปนเชนนั้น  อะไรจะเกิดขึ้น ?

ส่ิงทีจ่ะเกิดขึ้นอยางแนนอน ก็คือ สปอรตคอมเพลก็ซจะสรางไมเสร็จ เนื่องจาก
บางกอกแลนดขาดสภาพคลองทางการเงินอยางรุนแรง และประเทศไทยตองสูญเสียชื่อเสียง 
และเกียรติยศอยางใหญหลวงที่มิอาจจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสตามกํ าหนดเวลาได หากจะ 
หลีกเลี่ยงการสูญเสียชื่อเสียงดังกลาวนี้ รัฐบาลก็ตองอัดฉีดเงินเขาไปประคับประคองฐานะของ
บางกอกแลนด จนทายที่สุดภาระทางการคลังอาจไมแตกตางจากการที่รัฐบาลเปนผูลงทุน 
กอสรางสปอรตคอมเพล็กซเอง ซึ่งในกรณีหลังนี้ สังคมโดยสวนรวมไดประโยชนเต็มเม็ดเต็ม 
หนวย

แมในกรณีที่บางกอกแลนดไดรับแบงปนเค็กบางสวนตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมือ่วนัที ่10 มกราคม 2538 ฐานะการเงินก็ไมเกื้อกูลใหบางกอกแลนด ‘เขมือบ’ เค็กที่ไดรับจัดสรร
ไดหมด  จนตองโอน ‘เค็ก’ บางสวนใหแก มธ. ศูนยรังสิต  ปญหาการขาดสภาพคลองเกิดขึ้นเปน
ระยะๆ  เนือ่งจากสถาบันการเงินมิไดใหความเชื่อถือ  จนเมื่อสนามกีฬาในความรับผิดชอบมีทีทา
วาจะสรางไมเสร็จทันเวลา รัฐบาลก็ตองกระโดดเขาไปอุม ไมเปนที่แนชัดวา ภาระทางการคลัง 
อันเกิดจากการอุ มบางกอกแลนดมีมากนอยเพียงใด และรัฐบาลไดใหสิทธิประโยชนแก 
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บางกอกแลนดมากนอยเพียงใด สิทธิประโยชนดังกลาวนี้คลุมถึงการสรางทางดวนลงสูเมืองทอง
ธานีดวย

เมื่อบางกอกแลนดยื่นขอเสนอขอสรางสปอรตคอมเพล็กซในชวงปลายป 2537 
นัน้ บางกอกแลนดมปีญหาสภาพคลองทางการเงินแลว สวนสํ าคัญเปนเพราะโครงการเมืองทอง
ธานีขายไดไมมากเทาที่ควร มิหนํ าซํ้ ายังมีคดีตองขึ้นโรงขึ้นศาล เนื่องจากผูซื้อฟองรองวา  
คอนโดมิ เนียมที่ซื้อมิได มีขนาดและคุณภาพตามสัญญาจะซื้อจะขาย  สภาวะที่ธุ รกิจ
อสังหาริมทรัพยมีรายไดตกตํ่ านี้เปนสัญญาณแหงการแตกสลายของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู ซึ่ง
กํ าลังเริ่มตนเกิดขึ้น บางกอกแลนดหวังวา การดึงสปอรตคอมเพล็กซและหมูบานนักกีฬามาสู 
เมืองทองธานี จะชวยใหบางกอกแลนดสามารถขายคอนโดมิเนียมที่ยังขายไมออกได ยิ่งรัฐบาล
ชวยลงทนุกอสรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) ดังเชนทางดานลงสูเมืองทอง
ธานี ก็จะชวยใหคอนโดมิเนียมของเมืองทองธานีซื้องายขายคลองขึ้น แมวาบางกอกแลนด 
ไมสามารถ ‘เขมือบ’ สปอรตคอมเพลก็ซไดทั้งหมด แตการที่รัฐบาลลงทุนดานสาธารณูปโภคซึ่ง
เปนประโยชนแกบางกอกแลนด มีสวนอยางสํ าคัญในการเพิ่มพูนมูลคาตลาดของเมืองทองธานี 
บัดนี้ บางกอกแลนดสามารถขายโครงการเมืองทองธานีบางสวนใหแก Land Development 
Fund Ltd. ซึง่เปนของ Jupiter International Group PLC แหงเยอรมน ี (บริษัทในเครือของ 
Commerzebank) หนงัสือพิมพ The Nation (December 15, 1998) พาดหัววา “Bangkok Land 
a Winner in the Asian Games”

บทเรียนสํ าคัญจากกรณีสปอรตคอมเพล็กซ ก็คือ การถายโอนการผลิตไปสู
ภาคเอกชน (Privatization) มิใชเร่ืองดีเสมอไป ไมมีหลักฐานและประจักษพยานขอเท็จจริง
อยางปราศจากขอกังขาวา เอกชนมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวารัฐบาลในทุกกรณี ความ
ไรประสิทธิภาพของบางกอกแลนดในการสรางสนามกีฬาสํ าหรับการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส
คร้ังที ่ 13 นับเปนนิทัศนอุทาหรณอันดีของความขอนี้  ศูนยกฬีาหรือสนามกีฬาเปน ‘สินคา’ ที่มี
ความเปนสาธารณะ(publicness of goods) ซึง่มเีหตุผลสนับสนุนใหรัฐบาลเปนผูผลิต เมื่อผูนํ า
พรรคประชาธิปตยสนับสนุนใหบางกอกแลนดเปนผูสรางสปอรตคอมเพล็กซนั้น มีตัวอยาง
ความลมเหลวของเอกชนในการลงทุนดานสาธารณูปโภคใหเห็นอยูแลว ไมวาจะเปนกรณีโครงการ
ทางยกระดับทางรถไฟของ Hopewell และโครงการรถไฟฟาธนายง บางโครงการเมื่อลงทุนไปแลว 
ยังตองเรียกรองขอสิทธิประโยชนเพิ่มเติมจากรัฐบาล ดังกรณีโครงการดอนเมืองโทลเวย  
สิทธปิระโยชนเหลานี้ลวนแลวแตเปนตนทุนหรือภาระของสังคม

ดวยเหตุที่ไมมีกฎเกณฑที่โปรงใสและชัดเจนเกี่ยวกับการถายโอนการผลิตไปสู
ภาคเอกชน บรรดาเอกชนที่ยื่นขอเสนอโครงการสปอรตคอมเพล็กซหลายตอหลายบริษัทมี
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ประพฤติกรรมจับเสือมือเปลา โดยคาดหมายวา เมื่อรัฐบาลหลวมตัวใหสัมปทานแลว หากการ
ดํ าเนินโครงการมีปญหา จะรองขอความชวยเหลือและสิทธิประโยชนเพื่อเติม โดยคาดหมายวา  
รัฐบาลอาจอยูในภาวะจํ ายอม เนื่องจากการจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสมีชื่อเสียงและเกียรติยศ
ของประเทศเปนเดิมพัน  การที่รัฐบาลตองเขาไป ‘อุม’ บางกอกแลนดในบางเรื่อง  เมื่อใกลกํ าหนด
การแขงขัน นับเปนอุทาหรณของความขอนี้

เมื่อบริษัท อภิพฒันนคร จ ํากัดไมสามารถหาสถาบันการเงินคํ้ าประกันโครงการ 
สปอรตคอมเพล็กซ สวนหนึ่งอาจเปนปญหาฐานะการประกอบการของอภิพัฒนนครเอง แต 
อีกสวนหนึ่งอาจเปนสัญญาณของตลาดวา ศูนยกีฬาและหมูบานนักกีฬามิใชโครงการที่คุมทุน
สํ าหรับการลงทุนเอกชน  ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะ “ความเปนสาธารณะของสินคา” นั่นเอง  
ในประการสํ าคัญ การถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชนเปนกระบวนการที่ผูมีอํ านาจตัดสินใจ
สามารถดดูซบัสวนเกนิทางเศรษฐกิจได ถึงนายชวน หลีกภัยจะยืนยันภายหลังการลงมติเมื่อวันที่ 
10 มกราคม 2537 วา  ไมมีใครในคณะรัฐบาลไดรับผลประโยชนจากบางกอกแลนดจากมติ 
ดังกลาวนี้ (Bangkok Post, January 11, 1995) แตขอกังขาในใจของประชาราษฎรจํ านวนมาก 
มิไดหมดไป ในเมื่อกระบวนการผลักดันใหบางกอกแลนดไดสรางสปอรตคอมเพล็กซมิใชกระบวน
การที่โปรงใสตั้งแตตน

ผมบันทึกเรื่องราวของสปอรตคอมเพล็กซคร้ังนี้ มิไดตองการฟนฝอยหาตะเข็บ 
หากแตตองการกระตุนสํ านึกแหงสัจจะ ในเมื่อมีความเขาใจผิดโดยทั่วไปวา พรรคประชาธิปตย
เปนผูนํ าสปอรตคอมเพล็กซมาสู มธ. ศูนยรังสิต  อีกทั้งมีการยกยองอยางผิดๆและอยางไมละอาย
แกใจวา ผูนํ าพรรคประชาธิปตยที่เปนศิษยเกาธรรมศาสตรเปนผู เกื้อกูลใหธรรมศาสตรได
ประโยชนจากสปอรตคอมเพล็กซ เวไนยสัตวที่มีสํ านึกแหงสัจจะยอมรูแกใจวา ขอเท็จจริงหาได
เปนเชนนั้นไม

หากการจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสคร้ังที่ 13 จบลงดวยความสํ าเร็จ ความสํ าเร็จ
คร้ังนี้ยอมเปนความสํ าเร็จของประชาสังคมไทย ในการกดดันมิใหผู นํ าพรรคประชาธิปตย 
ยกสปอรตคอมเพลก็ซใหแกบางกอกแลนด
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ตารางที่ 1
ความเห็นของรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการสปอรตคอมเพลก็ซของบางกอกแลนด

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2538

สนับสนุนขอเสนอบางกอกแลนด คัดคานขอเสนอของบางกอกแลนด

1. นายชวน  หลีกภัย
2. นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน
3. นายเทอดพงษ  ไชยนันทน
4. นายปราโมทย  สุขุม
5. นายแพทยปรีชา  มุสิกุล

1. นายสุวัจน   ลิปตพัลลภ
2. นายกอรปศักดิ์  สภาวสุ
3. นายทินวัฒน  มฤคพิทักษ
4. นายสุทัศน  เงินหมื่น
5. นางสุดารัตน  เกยุราพันธุ
6. นางพิมพา  จันทรประสงค
7. นายแพทยกระแส  ชนะวงศ

ที่มา             หนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2538
หมายเหตุ     รัฐมนตรีที่ไมปรากฏรายชื่อในตารางนี้ไมมีความเห็นที่ชัดเจน จนสรุปไดวา ยืนอยูฝายไหน
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