คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2543

ประชาธิปตย เมืองทองธานี และธนาคารออมสิน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ความภักดีของผูนําพรรคประชาธิปตยบางหมูเหลาที่มีตอเมืองทองธานีเปนเรื่องที่
ประจักษแกใจของผมอยางยิ่ง บรรดาผูที่ติดตามศึกษาความสัมพันธระหวางพรรคประชาธิปตยกับ
เมืองทองธานีอยางใกลชิดคงมีความรูสึกไมแตกตางจากผมมากนัก
ความสัมพันธระหวางพรรคประชาธิปตยกับเมืองทองธานีเริ่มตนแหงหนใดเปน
เรือ่ งลึกลับเกินกวาที่ผมจะรับรูได แตความสัมพันธนี้เผยโฉมใหสาธารณชนไดเห็นในชวงป 25372538 เมือ่ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย พยายามผลักดัน Sport Complex (สําหรับการแขงขัน Asian
Games ครัง้ ที่ 13) ลงสูเมืองทองธานี ทั้งๆที่เวลานั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเสนอใหสราง Sport
Complex ณ ศูนยรงั สิต แตขอเสนอของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมิไดรับการพิจารณาเทาที่ควร
เมื่อเผชิญกับอาการ ‘รักเดียว ใจเดียว’ ของรัฐบาลพรรคประชาธิปตย ซึ่งถึงกับบรรจุวาระจร
เรือ่ งการอนุมัติใหบริษัทบางกอกแลนด จํากัด (มหาชน) สราง Sport Complex ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2538 แตไดรับการทัดทานจากรัฐมนตรีรวมรัฐบาลในสังกัด
พรรคชาติพัฒนาและพรรคพลังธรรม
หนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2538 รายงานวา “… (รัฐมนตรีจาก
พรรคชาติพฒ
ั นา) ทั้งหมดแยงวา เรื่องใหญๆจะมายัดใหอานแค 15 นาทีกอนการประชุมไมได …
ยิง่ ไปกวานัน้ ทุกคนสงสัยวา ทําไมไมนําขอมูลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทางเลือกอีกแหงหนึ่ง
มาพิจารณาเปรียบเทียบ …”
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย เมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากพรรครวมรัฐบาลและ
สือ่ มวลชน มิเพียงแตตองลาถอยเทานั้น หากยังตองแบงเคกใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอีกดวย
ในเมื่อสาธารณชนเริ่มมีขอกังขาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพรรคประชาธิปตยกับบางกอก
แลนด คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2538 มีมติใหจัดสรางศูนยกีฬาเพื่อการ
แขงขันกีฬา Asian Games ครัง้ ที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยที่ขณะเดียวกัน
ก็มีมติอนุมัติ ‘…ใหพื้นที่บริเวณเมืองทองธานีของบริษัทบางกอกแลนดเปนศูนยแขงขันกีฬา…’
ดวย หนังสือพิมพ Bangkok Post (January 11, 1995) และมติชน (ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2538)
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รายงานขาวอยางสอดคลองตองกันวา ผูนําพรรคประชาธิปตยสนับสนุนบางกอกแลนด สวนผูนํา
พรรคพลังธรรมและพรรคชาติพัฒนาสนับสนุนขอเสนอของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พรรคประชาธิปตยมิอาจฝาดานยก Sport Complex ใหตระกูลกาญจนพาสน
มิใชเพียงเพราะเหตุวา สาธารณชนมองความสัมพันธทางธุรกิจการเมืองดังกลาวนี้ดวยความ
เคลือบแคลงเทานั้น หากยังเปนเพราะเหตุวา ในเวลานั้น พรรคประชาธิปตยกําลังมีบาดแผลจาก
โครงการ สปก. 4-01 อีกดวย นอกจากนี้ การถอนตัวจากการรวมรัฐบาลของพรรคความหวังใหม
ในเดือนธันวาคม 2537 มีสวนสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลไมนอย การฝาดานยก Sport
Complex ใหเมืองทองธานียอมกระทบความสัมพันธที่มีกับพรรครวมรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พรรคชาติพัฒนาและพรรคพลังธรรมโดยมิพักตองสงสัย
ชวงป 2537-2538 ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูยังเฟองฟู และตระกูลกาญจนพาสน
เปนกลุมทุนอสังหาริมทรัพยที่สํ าคัญ โดยที่กาญจนพาสนผูนองไดสัมปทานโครงการรถไฟฟา
กรุงเทพมหานคร สวนกาญจนพาสนผพู เี่ ปนราชาคอนโดมิเนียม หากภาวะฟองสบูยังเติบโตตอมา
กรุงเทพฯอาจแปรสภาพเปน ‘Bangkokland’
แมภาวะเศรษฐกิจฟองสบูยังดํารงอยูในชวงป 2537-2538 แตบางกอกแลนดเริ่ม
มีปญหาสภาพคลองทางการเงินแลว สวนสําคัญเปนเพราะโครงการเมืองทองธานีขายไดไมมาก
เทาที่ควร มิหนําซํ้ายังมีคดีตองขึ้นโรงขึ้นศาล เนื่องจากผูซื้อฟองรองวา คอนโดมิเนียมที่ซื้อมิได
มีขนาดและคุณภาพตามสัญญาจะซื้อจะขาย
เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแตกสลายในชวงป 2538-2539 และตอมาเกิด
วิกฤติการณเศรษฐกิจนับตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2540 เปนตนมา บางกอกแลนดก็สิ้นสภาพ
มิอาจเขมือบเคกตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2538 ไดทั้งหมด เมืองทองธานีกลาย
เปนจุดเปราะบางที่อาจทําใหการจัดการแขงขัน Asian Games ลมเหลว
เมื่อบางกอกแลนดมปี ญ
 หาสภาพคลอง และมิอาจหาเงินกูจากสถาบันการเงินใด
ได รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2540 มีมติให
ธนาคารออมสินจัดสรรสินเชื่อใหแกบางกอกแลนด เพือ่ ใหการสรางศูนยแขงขันกีฬาทันกําหนดการ
มิฉะนัน้ ความลมเหลวในการจัดการแขงขัน Asian Games อาจทําลายภาพลักษณของประเทศ
ไทยได
เมื่อพรรคประชาธิปตยกลับมาจัดตั้งรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2540 รัฐบาล
นายชวน หลีกภัยตองมีปฏิบัติการ ‘อุม’ เมืองทองธานี โดยที่การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) ตอง
รวม ‘อุม’ ดวย ในเมือ่ ทัง้ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย และ กกท. เปนผูสนับสนุนให Sport Complex
ลงสูเ มืองทองธานี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเดือนมกราคม 2538 กกท. ถึงกับจัดทําขอมูลชี้นํา
วา เมืองทองธานีดกี วามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิตอยางไรบาง เพียงชั่วเวลาสองปตอมา
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ทัง้ กกท. และรัฐบาลนายชวน หลีกภัยกลับตองมาสรรหาเหตุผลวา เหตุใดรัฐบาลจึงตอง ‘อุม’
เมืองทองธานี แตการ ‘อุม’ เมืองทองธานียอมตองสรางภาระแกแผนดินอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได
แมวาบางกอกแลนดจะไดเงินกูจากธนาคารออมสิน แตปญหาสภาพคลองหาได
หมดไปไม จนมิอาจปฏิบัติตามสัญญาการสรางศูนยแขงขันกีฬาได และถึงกับตองขอแกไขสัญญา
ในเวลาตอมา โดย กกท. เปนฝายชงเรื่องเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2541 รัฐบาลนายชวนหลีกภัยมีมติเห็นชอบใหแกไขสัญญาที่ทํากับบริษัท
บางกอกแลนด จํากัด (มหาชน) โดยบางกอกแลนดไมตองสรางอาคารที่พักสื่อมวลชนตามสัญญา
เดิม ไดเงินประกัน 150 ลานบาทคืนเพื่อบรรเทาปญหาสภาพคลอง และใหสงมอบศูนยแขงขันกีฬา
แก กกท. ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2541 แทนที่จะเปนไมนอยกวา 90 วัน กอนวันเริ่มแขงขันตาม
สัญญาเดิม
เมือ่ การกอสรางศูนยแขงขันกีฬาแลวเสร็จ บางกอกแลนดไมสามารถชําระหนี้คืน
ธนาคารออมสินได โดยเริ่มผิดนัดชําระดอกเบี้ยตั้งแตงวดวันที่ 18 ธันวาคม 2541 เปนตนมา ขอให
สังเกตวา การแขงขัน Asian Games ครัง้ ที่ 13 หรือที่รูจักกันในนาม Bangkok Games มีระหวาง
วันที่ 6-20 ธันวาคม 2541 การแขงขัน Asian Games ยังไมสิ้นสุด บางกอกแลนดก็สิ้นความ
สามารถในการชําระหนี้เสียแลว
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2543 รัฐบาลนายชวน หลีกภัย
มีมติใหความเห็นชอบใหธนาคารออมสินผอนผันการชําระหนี้ของบริษัท บางกอกแลนด จํากัด
(มหาชน) พร อมทั้ ง มอบหมายใหก ระทรวงการคลังเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบเงื่อนไข
การชํ าระหนี้หากมีการเสนอขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในอนาคต โดยใหรายงานคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ ในการผอนผันการชํ าระหนี้ครั้งนี้ ธนาคารออมสินปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตรา
MLR + 1.50 %ตอป เหลือเทากับอัตรา MLR เปนเวลา 2 ปนับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2542
เปนตนไป แตบางกอกแลนดจกั ตองชําระดอกเบี้ยคางชําระจํานวน 20 ลานบาท นอกจากนี้ ยังมี
การผอนปรนเงื่อนไขอื่นๆอีกดวย
ตอมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 รัฐบาลนายชวน
หลีกภัยใหความเห็นชอบธนาคารออมสินผอนผันการชําระหนี้ของ บริษัท บางกอกแลนด จํากัด
(มหาชน) อีกครั้งหนึ่ง การผอนผันครั้งนี้ครอบคลุมเรื่องการเลื่อนการชําระดอกเบี้ยคางชํ าระ
การไมนําดอกเบี้ยคางชําระเกินกวา 1 ป มาทบเปนเงินตน จนกวาการลงนามในสัญญาปรับ
โครงสรางหนี้ระหวางธนาคารออมสินกับบางกอกแลนดจะแลวเสร็จ และการขยายเวลาการโอน
หองชุดเพื่อชําระหนี้ (ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2543) หนังสือพิมพ มติชน ฉบับ
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วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2543 รายงานวา การผอนผันการชําระหนี้ครั้งนี้ ทําใหธนาคารออมสินสูญเสีย
ดอกเบี้ยอันพึงไดประมาณ 18.06 ลานบาท
บางกอกแลนดจะยังคงรองขอการผอนผันการชําระหนี้อีกในอนาคต และคํารอง
เชนนี้จะยังคงไดรับการสนองตอบดวยดี ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา หากไมผอนผันตามคํ ารองขอ
ธนาคารออมสินจะตองสูญหนี้ นาอนาถที่เงินฝากของเด็กนักเรียนตาดําๆถูกผันไปใหประโยชนแก
เจาสัว โดยผานเหลานักเลือกตั้งผูยึดกุมอํานาจรัฐ โดยที่กระบวนการผอนผันการชําระหนี้อยาง
ไมรจู กั จบสิ้นเชนนี้มิไดใหหลักประกันวา ธนาคารออมสินจะไดหนี้คืน
แมวาการ ‘สั่ง’ ใหธนาคารออมสินจัดสรรสินเชื่อใหแกบริษัท บางกอกแลนด
จํากัด (มหาชน) จะเปนนโยบายที่ผิดพลาด แตรากฐานของนโยบายนี้มาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2538 ซึ่งเจตนารมณดั้งเดิมตองการใหบางกอกแลนด ‘เขมือบ’ Sport Complex
การทีร่ ฐั บาลนายชวน หลีกภัยในชวงป 2537-2538 พยายามยก Sport Complex
ให เ มื อ งทองธานี โดยที่ ไ ม ต รวจสอบฐานะการเงิ น ที่ แ ท จ ริ ง ของบางกอกแลนด นั บ เป น
ประพฤติกรรมอันมิชอบ และเปนตนตอในการสรางภาระแกแผนดินในเวลาตอมา
คําถามพืน้ ฐานมีอยูวา ดุลพินิจที่จะใหบริษัท บางกอกแลนด จํากัด (มหาชน)
สราง Sport Complex เปนดุลพินิจที่ยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินหรือไม?
ขอทีน่ า เปนหวงยิ่งกวา ก็คือ อนาคตของธนาคารออมสิน หากธนาคารออมสินยัง
คงถูกเหลานักเลือกตัง้ ใชเปนกลไกในการสนองผลประโยชนทางดานธุรกิจการเมือง การที่ธนาคาร
ออมสินจะรวงหลนสูหุบเหวเดียวกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนเรื่องไมนานเกินรอ

โปรดอานบทความของผูเขียนตอไปนี้
1. “ธรรมศาสตร สปอรตคอมเพล็กซ และเอเชี่ยนเกมส” ผูจ ดั การรายวัน ฉบับ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2541
2. “ความยากจนในฐานะปญหาเชิงโครงสราง” ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดี
ที่ 27 กรกฎาคม 2543

หมายเหตุ

