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อนาคตของสนามบินหนองงูเหา

                                                     รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ความพยายามของผู นํ าพรรคความหวังใหมในการลมโครงการสนามบิน
หนองงูเหา กอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณอยางมาก พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ กลาวถึงการ 
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางทาอากาศยานสากลแหงที่สองต้ังแตตนเดือนกันยายน 2538 กอนที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํ ารัสเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศของหนองงูเหา 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2538 เสียอีก
           หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา พลเอกชวลิตอาจเสนอใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรี   
พิจารณาที่ต้ังใหมของสนามบินนานาชาติแหงที่สองในวันที่ 12 กันยายน 2538 แตแลวก็หาเปน
เชนนั้นไม เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพฯ แหงที่
สองในวันที่ 19 กันยายน ศกเดียวกัน พลเอกชวลิตในฐานะประธานคณะกรรมการดังกลาวไดเอย
ถึงการยายที่ต้ังไปสูกํ าแพงแสน (จังหวัดนครปฐม) ในเวลาตอมา ผูนํ าพรรคความหวังใหมก็เสนอ
บางปู (จังหวัดสมุทรปราการ) และอูตะเภา (จังหวัดชลบุรี) เปนทางเลือกที่สองและสาม
           ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํ ารัสเกี่ยวกับปญหา
นํ้ าทวมบริเวณหนองงูเหา นายกรัฐมนตรีก็แสดงความกระตือรือรนในการยายที่ต้ังสนามบิน
ระหวางประเทศแหงที่สอง ทั้งๆที่พระราชดํ ารัสดังกลาวมิไดทรงเอยถึงการยายสนามบินแต
ประการใด
           นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีในยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย  
และมีสวนรับผิดชอบโครงการหนองงูเหามาแตยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทยืนยันวา  
การวางแผนการสรางสนามบินหนองงูเหาไดคํ านึงถึงปญหานํ้ าทวมขัง และเตรียมการขุดคลอง
ระบายนํ้ าอยู แลว พรอมทั้งชี้ใหเห็นวา ประเทศที่อยู ในที่ลุ มต่ํ ากวาระดับนํ้ าทะเลดังเชน 
เนเธอรแลนดก็ยังสามารถสรางสนามบินได ขณะเดียวกัน เจาหนาที่ระดับสูงทั้งในสังกัดสํ านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  การทาอากาศยานแหงประเทศไทย  และ
กรมการบินพาณิชย ตางแสดงความเห็นคัดคานผูนํ าพรรคความหวังใหม
           ขอที่นาสังเกตก็คือ บรรดาทางเลือกที่ผูนํ าพรรคความหวังใหมเอยอางถึง ไมวา
จะเปนกํ าแพงแสน บางปู และอูตะเภา ลวนแลวแตเปนทางเลือกที่ไดพิจารณาความเหมาะสม 
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กันมาแลว บางปูมีปญหาดินออนและนํ้ าทวมขังดุจเดียวกับหนองงูเหา จึงมิใชทางเลือกทดแทน
หนองงูเหา กํ าแพงแสนและอูตะเภาอยูหางไกลจากกรุงเทพฯมากเกินไป แมจะไมมีปญหานํ้ าทวม
ขัง แตความหางไกลอาจทํ าลายความนิยมในการใชสนามบิน ในกรณีของกํ าแพงแสน ที่ดินที่อยูใน
ขายสรางสนามบินเปนที่ของทหารและพื้นที่ไมมากพอที่จะสรางสนามบินนานาชาติ ไมเพียงแต
ตองเวนคืนที่ดินเทานั้น หากยังตองหาสถานที่ใหมในการสรางสนามฝกพลรมของฝายทหาร
อีกดวย
           หากรัฐบาลตัดสินใจเลิกใชหนองงูเหาในการสรางสนามบินนานาชาติแหงที่สอง 
ตนทุนที่สังคมตองสูญเสียไปโดยมิไดรับประโยชนแมแตนอย ก็คือ รายจายที่เสียไปแลวในโครงการ   
หนองงูเหา รายจายเหลานี้ประกอบดวยรายจายในการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม รายจาย
ในการออกแบบ (ระบบการปองกันนํ้ าทวมอาคารผูโดยสารและสิ่งอํ านวยความสะดวก ระบบ    
สาธารณูปโภค สถานีแปลงไฟฟายอย ระบบถนนภายในสนามบิน) รายจายในการทดสอบ 
ปรับปรุงคุณภาพดิน รายจายในการวาจางบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาทั่วไป ฯลฯ รายจายเหลานี้รวม
กันไมนอยกวา 1,450 ลานบาท ทั้งนี้ยังมิไดรวมรายจายในการเวนคืนที่ดิน 20,000 ไร รายจายใน
การอพยพราษฎรและสาธารณสถาน (วัด โรงเรียน และสถานีอนามัย) และรายจายภายในระบบ 
ราชการเกี่ยวกับการวางแผนการสรางสนามบินนานาชาติแหงที่สอง
           แตต นทุนที่ สังคมตองสูญเสียไปมากกวารายจายที่กล าวขางตนนี้ ก็คือ 
คาเสียเวลาของสังคม (social opportunity cost) สนามบินนานาชาติแหงที่สองจักตองเปด 
ลาไปอีก 3-5 ป  ไมทันป 2543 ที่กํ าหนดไวแตตน เพราะทุกอยางตองเริ่มตนใหมหมด นับแตการ 
ทํ าแผนแมบทการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (feasibility studies) การศึกษาผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม การวาจางบริษัทที่ปรึกษาและบริษัทผูออกแบบ ไปจนถึงการเวนคืนที่ดินและ 
การอพยพราษฎร ในขณะที่มีปญหาความลาชานี้ สนามบินดอนเมืองก็จะแออัดมากขึ้นเรื่อยๆ  
โดยมิอาจแกปญหาได

           รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน เปนผูตัดสินใจเลือกหนองงูเหาในการสราง 
สนามบินนานาชาติแหงที่สองเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2534 คร้ันวันที่ 20 มีนาคม 2535 ก็ลงนาม 
วาจางกลุมบริษัทนาโกเปนวิศวกรที่ปรึกษาโครงการ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย สานงานตอ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเลือกกลุมบริษัท Murphy/Jahn เปนผูออกแบบอาคารผูโดยสาร  
โครงการได เดินหนามาไกลเกินกวาที่จะหันหลังกลับงายๆ แตแลวผูนํ าพรรคความหวังใหมกลับ
เปนผูนํ าในการทิ้งหนองงูเหาไปเสียเฉยๆ ตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ดํ าเนิน 
โครงการหนองงูเหา สาธารณชนมิไดยินเสียงคัดคานจากพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ แมแตนอยนิด 
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ทั้งๆ ที่พรรคความหวังใหมอยูรวมรัฐบาลนานกวาครึ่งยุค ดวยเหตุดังนี้เอง สาธารณชนจึงเริ่มมอง
หัวหนาพรรคความหวังใหมดวยสายตาอันเคลือบแคลงใจ
           โครงการสนามบินหนองงูเหาผุดขึ้นในป 2515 ดวยความฉอฉล ทั้งนี้ไมเพียงแต
จะไมมีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (feasibility study) และไมมีการศึกษาเรื่องที่ต้ัง 
ของสนามบินนานาชาติแหงที่สองและทางเลือกตางๆเทานั้น หากรัฐบาลคณะปฏิวัติยังให 
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 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทํ าใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการสนามบินหนองงูเหา 
และบรรดาสัญญาที่รัฐบาลทํ ากับกลุมบริษัทนอรทรอปกลายเปนขอมูลสาธารณะ การเปดโปง
ขอมูลขาวสารเหลานี้ชวยใหเห็นถึงการฉออํ านาจของรัฐบาลคณะปฏิวัติอยางดียิ่ง ในที่สุด
บรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศก็ไมเกื้อกูลใหโครงการสนามบินหนองงูเหาดํ าเนินตอไปได

           ขอที่น าสังเกตเกี่ยวกับ ขอคัดคานประการหนึ่งก็คือ เหตุใดรัฐบาลคณะ
ปฏิวัติจึงปกใจเลือกหนองงูเหา โดยที่มิไดพิจารณาทางเลือกอื่นๆ นายสิริลักขณ จันทรางศุ 
ปลัดกระทรวงคมนาคม  ในขณะนั้นเปนผูนํ าในการคัดคานการตัดสินใจดังกลาวนี้ ดวยขออาง
ที่วา หนองงูเหามีปญหานํ้ าทวมขังและดินออน ไมเหมาะแกการสรางสนามบิน เหตุผลขอนี้ถูก
หยิบยกขึ้นมาเอยอางในอีก 24 ป ตอมาโดยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
           โครงการสนามบินหนองงู เห าถูกเก็บเข าลิ้นชักเป นเวลาถึงสองทศวรรษ  
ในระหวางนั้นมีการขยายและปรับปรุงสนามบินดอนเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของการคมนาคม
และขนสงทางอากาศ รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน เปนผูหยิบโครงการนี้ข้ึนมาปดฝุนในป 2534 
โดยไมมีเสียงคัดคานจากนายไพจิตร เอื้อทวีกูล รัฐมนตรีรวมรัฐบาล ซึ่งมีบทบาทสํ าคัญในการ
คัดคานโครงการสนามบินหนองงูเหาในป 2517 จนโครงการนี้ตองเก็บเขาลิ้นชักไปในครั้งนั้น
           การที่รัฐบาลอานันทหวนกลับมาเลือกหนองงูเหามิไดมีนัยวา การตัดสินใจของ
รัฐบาลคณะปฏิวัติในป 2515 เปนการตัดสินใจที่ถูกตอง หากแตเปนเพราะไมมีทางเลือกอื่น 



4

กระบวนการสรางบานแปงเมืองขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงเวลากวาสองทศวรรษที่ผานมานี้  
จนไมมีที่ดินที่เหมาะสมในการสรางสนามบิน ซึ่งตองไมหางจากกรุงเทพฯ มากนัก หากตองเวนคืน
ที่ดิน รายจายในการเวนคืนที่ดินที่เปนธรรมก็ตองอยูในระดับสูงยิ่ง ในประการสํ าคัญ รัฐบาล 
ไดใชเงินงบประมาณในการเวนคืนที่ดินบริเวณหนองงูเหาไปมากแลว หากมีการรั่วไหลในการ 
เวนคืนที่ดินไปเปนประโยชนแกผูนํ าคณะปฏิวัติ การรั่วไหลนั้นก็ไดเกิดขึ้นแลว หากเลือกที่ต้ังใหม 
การรั่วไหลลักษณะนี้ก็ตองเกิดขึ้นอีก ซึ่งเปนการรั่วไหลซํ้ าสอง และสิ้นเปลืองงบประมาณ 
โดยใชเหตุ อนึ่ง ปญหานํ้ าทวมขังและดินออนเปนปญหาที่แกไขไดในเชิงวิศวกรรม
           การฉออํ านาจเปนแรงผลักดันใหเกิดโครงการสนามบินหนองงูเหาในป 2515 
แมโครงการนี้จะถูกนํ ามาปดฝุนดวยความชอบธรรมในป 2534 แตอาจตองสิ้นชีวิตดวยการ 
ฉออํ านาจในป 2538
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