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Financial Day ฉบับวันพุธที่ 27 กันยายน 2538

อนาคตของสนามบินหนองงูเหา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ความพยายามของผู  นํ าพรรคความหวั ง ใหม ใ นการล ม โครงการสนามบิ น
หนองงูเหา กอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณอยางมาก พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ กลาวถึงการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางทาอากาศยานสากลแหงที่สองตั้งแตตนเดือนกันยายน 2538 กอนที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํ ารัสเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศของหนองงูเหา
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2538 เสียอีก
หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา พลเอกชวลิตอาจเสนอใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
พิจารณาที่ตั้งใหมของสนามบินนานาชาติแหงที่สองในวันที่ 12 กันยายน 2538 แตแลวก็หาเปน
เชนนั้นไม เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพฯ แหงที่
สองในวันที่ 19 กันยายน ศกเดียวกัน พลเอกชวลิตในฐานะประธานคณะกรรมการดังกลาวไดเอย
ถึงการยายที่ตั้งไปสูกําแพงแสน (จังหวัดนครปฐม) ในเวลาตอมา ผูนําพรรคความหวังใหมก็เสนอ
บางปู (จังหวัดสมุทรปราการ) และอูตะเภา (จังหวัดชลบุรี) เปนทางเลือกที่สองและสาม
ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับปญหา
นํ้ าทวมบริเวณหนองงูเหา นายกรัฐมนตรีก็แสดงความกระตือรือรนในการยายที่ตั้งสนามบิน
ระหวางประเทศแหงที่สอง ทั้งๆที่พระราชดํ ารัสดังกลาวมิไดทรงเอยถึงการยายสนามบินแต
ประการใด
นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีในยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย
และมีสวนรับผิดชอบโครงการหนองงูเหามาแตยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทยืนยันวา
การวางแผนการสรางสนามบินหนองงูเหาไดคํานึงถึงปญหานํ้าทวมขัง และเตรียมการขุดคลอง
ระบายนํ้ าอยู  แ ล ว พร อ มทั้ ง ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ประเทศที่ อ ยู  ใ นที่ ลุ  ม ตํ่ ากว า ระดั บ นํ้ าทะเลดั ง เชน
เนเธอรแลนดก็ยังสามารถสรางสนามบินได ขณะเดียวกัน เจาหนาที่ระดับสูงทั้งในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การทาอากาศยานแหงประเทศไทย และ
กรมการบินพาณิชย ตางแสดงความเห็นคัดคานผูนําพรรคความหวังใหม
ขอที่นาสังเกตก็คือ บรรดาทางเลือกที่ผูนําพรรคความหวังใหมเอยอางถึง ไมวา
จะเปนกําแพงแสน บางปู และอูตะเภา ลวนแลวแตเปนทางเลือกที่ไดพิจารณาความเหมาะสม
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กันมาแลว บางปูมีปญหาดินออนและนํ้าทวมขังดุจเดียวกับหนองงูเหา จึงมิใชทางเลือกทดแทน
หนองงูเหา กําแพงแสนและอูตะเภาอยูหางไกลจากกรุงเทพฯมากเกินไป แมจะไมมีปญหานํ้าทวม
ขัง แตความหางไกลอาจทําลายความนิยมในการใชสนามบิน ในกรณีของกําแพงแสน ที่ดินที่อยูใน
ขายสรางสนามบินเปนที่ของทหารและพื้นที่ไมมากพอที่จะสรางสนามบินนานาชาติ ไมเพียงแต
ตองเวนคืนที่ดินเทานั้น หากยังตองหาสถานที่ใหมในการสรางสนามฝกพลรมของฝายทหาร
อีกดวย
หากรัฐบาลตัดสินใจเลิกใชหนองงูเหาในการสรางสนามบินนานาชาติแหงที่สอง
ตนทุนที่สังคมตองสูญเสียไปโดยมิไดรับประโยชนแมแตนอย ก็คือ รายจายที่เสียไปแลวในโครงการ
หนองงูเหา รายจายเหลานี้ประกอบดวยรายจายในการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม รายจาย
ในการออกแบบ (ระบบการปองกันนํ้าทวมอาคารผูโดยสารและสิ่งอํานวยความสะดวก ระบบ
สาธารณูปโภค สถานีแปลงไฟฟายอย ระบบถนนภายในสนามบิน) รายจายในการทดสอบ
ปรับปรุงคุณภาพดิน รายจายในการวาจางบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาทั่วไป ฯลฯ รายจายเหลานี้รวม
กันไมนอยกวา 1,450 ลานบาท ทั้งนี้ยังมิไดรวมรายจายในการเวนคืนที่ดิน 20,000 ไร รายจายใน
การอพยพราษฎรและสาธารณสถาน (วัด โรงเรียน และสถานีอนามัย) และรายจายภายในระบบ
ราชการเกี่ยวกับการวางแผนการสรางสนามบินนานาชาติแหงที่สอง
แต ต  น ทุ น ที่ สั ง คมต อ งสู ญ เสี ย ไปมากกว า รายจ า ยที่ ก ล า วข า งต น นี้ ก็ คื อ
คาเสียเวลาของสังคม (social opportunity cost) สนามบินนานาชาติแหงที่สองจักตองเปด
ลาไปอีก 3-5 ป ไมทันป 2543 ที่กําหนดไวแตตน เพราะทุกอยางตองเริ่มตนใหมหมด นับแตการ
ทําแผนแมบทการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (feasibility studies) การศึกษาผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม การวาจางบริษัทที่ปรึกษาและบริษัทผูออกแบบ ไปจนถึงการเวนคืนที่ดินและ
การอพยพราษฎร ในขณะที่มีปญหาความลาชานี้ สนามบินดอนเมืองก็จะแออัดมากขึ้นเรื่อยๆ
โดยมิอาจแกปญหาได
รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน เปนผูตัดสินใจเลือกหนองงูเหาในการสราง
สนามบินนานาชาติแหงที่สองเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2534 ครั้นวันที่ 20 มีนาคม 2535 ก็ลงนาม
วาจางกลุมบริษัทนาโกเปนวิศวกรที่ปรึกษาโครงการ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย สานงานตอ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเลือกกลุมบริษัท Murphy/Jahn เปนผูออกแบบอาคารผูโดยสาร
โครงการได เดินหนามาไกลเกินกวาที่จะหันหลังกลับงายๆ แตแลวผูนําพรรคความหวังใหมกลับ
เปนผูนําในการทิ้งหนองงูเหาไปเสียเฉยๆ ตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ดําเนิน
โครงการหนองงูเหา สาธารณชนมิไดยินเสียงคัดคานจากพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ แมแตนอยนิด
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ทั้งๆ ที่พรรคความหวังใหมอยูรวมรัฐบาลนานกวาครึ่งยุค ดวยเหตุดังนี้เอง สาธารณชนจึงเริ่มมอง
หัวหนาพรรคความหวังใหมดวยสายตาอันเคลือบแคลงใจ
โครงการสนามบินหนองงูเหาผุดขึ้นในป 2515 ดวยความฉอฉล ทั้งนี้ไมเพียงแต
จะไมมีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (feasibility study) และไมมีการศึกษาเรื่องที่ตั้ง
ของสนามบิ น นานาชาติแห ง ที่ ส องและทางเลือ กตา งๆเท า นั้น หากรัฐบาลคณะปฏิวัติยั ง ให
สัมปทานแกกลุมบริษัทนอรทรอป (Northrop) โดยปราศจากการประมูลระหวางประเทศ และ
โดยขัดตอระเบียบและวินัยทางการคลัง มิหนํ าซํ้ ายังทํ าสัญญาในลักษณะที่รัฐบาลเปนฝาย
เสียประโยชนอีกดวย
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 กลุมอํ านาจเกา
พยายามผลักดันโครงการสนามบินหนองงูเหาตอมาในยุครัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ แตก็ตอง
เผชิญกับการคัดคานจากขบวนการประชาชน ซึ่งผนึกกับกลุมขุนนางนักวิชาการ (technocrats) ที่
รักชาติ รัฐบาลถนอม-ประภาสไมรับฟงเสียงคัดคานทั้งจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการพิจารณาการกอสรางทาอากาศ
ยานพาณิชยแหงที่สอง ซึ่งมีนายสิริลักษณ จันทรางศุ (ปลัดกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น) เปน
ประธาน การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทําใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการสนามบินหนองงูเหา
และบรรดาสัญญาที่รัฐบาลทํากับกลุมบริษัทนอรทรอปกลายเปนขอมูลสาธารณะ การเปดโปง
ข อมูลข า วสารเหล า นี้ช ว ยใหเ ห็ น ถึง การฉออํ านาจของรัฐบาลคณะปฏิวัติอยางดียิ่ง ในที่สุด
บรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศก็ไมเกื้อกูลใหโครงการสนามบินหนองงูเหาดําเนินตอไปได
ข อ ที่ น  า สั ง เกตเกี่ ย วกั บ ข อ คั ด ค า นประการหนึ่ ง ก็ คื อ เหตุ ใ ดรั ฐ บาลคณะ
ปฏิวัติจึงปกใจเลือกหนองงูเหา โดยที่มิไดพิจารณาทางเลือกอื่นๆ นายสิริลักขณ จันทรางศุ
ปลัดกระทรวงคมนาคม ในขณะนั้นเปนผูนําในการคัดคานการตัดสินใจดังกลาวนี้ ดวยขออาง
ที่วา หนองงูเหามีปญหานํ้าทวมขังและดินออน ไมเหมาะแกการสรางสนามบิน เหตุผลขอนี้ถูก
หยิบยกขึ้นมาเอยอางในอีก 24 ป ตอมาโดยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
โครงการสนามบิ น หนองงู เ ห า ถู ก เก็ บ เข า ลิ้ น ชั ก เป น เวลาถึ ง สองทศวรรษ
ในระหวางนั้นมีการขยายและปรับปรุงสนามบินดอนเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของการคมนาคม
และขนสงทางอากาศ รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน เปนผูหยิบโครงการนี้ขึ้นมาปดฝุนในป 2534
โดยไมมีเสียงคัดคานจากนายไพจิตร เอื้อทวีกูล รัฐมนตรีรวมรัฐบาล ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการ
คัดคานโครงการสนามบินหนองงูเหาในป 2517 จนโครงการนี้ตองเก็บเขาลิ้นชักไปในครั้งนั้น
การที่รัฐบาลอานันทหวนกลับมาเลือกหนองงูเหามิไดมีนัยวา การตัดสินใจของ
รัฐบาลคณะปฏิวัติในป 2515 เปนการตัดสินใจที่ถูกตอง หากแตเปนเพราะไมมีทางเลือกอื่น
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กระบวนการสรางบานแปงเมืองขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงเวลากวาสองทศวรรษที่ผานมานี้
จนไมมีที่ดินที่เหมาะสมในการสรางสนามบิน ซึ่งตองไมหางจากกรุงเทพฯ มากนัก หากตองเวนคืน
ที่ดิน รายจายในการเวนคืนที่ดินที่เปนธรรมก็ตองอยูในระดับสูงยิ่ง ในประการสําคัญ รัฐบาล
ไดใชเงินงบประมาณในการเวนคืนที่ดินบริเวณหนองงูเหาไปมากแลว หากมีการรั่วไหลในการ
เวนคืนที่ดินไปเปนประโยชนแกผูนําคณะปฏิวัติ การรั่วไหลนั้นก็ไดเกิดขึ้นแลว หากเลือกที่ตั้งใหม
การรั่ ว ไหลลัก ษณะนี้ ก็ ตอ งเกิ ดขึ้น อีก ซึ่ง เปนการรั่วไหลซํ้ าสอง และสิ้นเปลืองงบประมาณ
โดยใชเหตุ อนึ่ง ปญหานํ้าทวมขังและดินออนเปนปญหาที่แกไขไดในเชิงวิศวกรรม
การฉออํ านาจเปนแรงผลักดันใหเกิดโครงการสนามบินหนองงูเหาในป 2515
แมโครงการนี้จะถูกนํ ามาปดฝุนดวยความชอบธรรมในป 2534 แตอาจตองสิ้นชีวิตดวยการ
ฉออํานาจในป 2538

