
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 28 เมษายน 2538

หนองงูเหากับประเทศมหาอํ านาจ

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           กระบวนการคัดสรรบริษัทผูออกแบบสนามบินนานาชาติหนองงูเหาจบสิ้นลง 
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2538 หลังจากที่ยืดเยื้อมาเกือบ 2 ป ซึ่งทํ าใหการกอสรางสนามบินดังกลาว
ลาชากวากํ าหนดการเปนอันมาก
           เมื่อการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ทอท.) เปดใหมีการประมูลเพื่อ 
ออกแบบสนามบินนานาชาติหนองงูเหาในป 2536 นั้น ปรากฏวามีผูยื่นขอเสนอถึง 22 กลุม 
บริษัท ในเดือนธันวาคม 2536 ทอท. ไดคัดเลือกเหลือเพียง 5 กลุมบริษัท หลังจากนั้นได 
ตรวจสอบขอเสนอทางเทคนิค และตัดทอนเหลือเพียง 3 กลุมบริษัทในเดือนกรกฎาคม 2537 ไดแก
           (1) กลุมบริษัท Murphy Jahn/TAMS แหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีบริษัทที่ปรึกษา 
ACT Consultant Co., Ltd. เปนผูรวมหุนฝายไทย
           (2) กลุมบริษัท Aeroports de Paris/Overup ซึ่งเปนกลุมรวมทุนระหวาง 
ฝร่ังเศสกับอังกฤษ โดยมีบริษัทสถาปนิกมติ  ต้ังพานิช  เปนผูรวมหุนฝายไทย
           (3) กลุมบริษัท  CW Fentress

           ในเดือนกันยายน 2537 ทอท.ตัดสินใจคัต CW Fentress ออกจากกระบวนการ
ประมูล ยังผลใหบริษัทดังกลาวรองเรียนตอนายกรัฐมนตรีวาไมไดรับความเปนธรรม คร้ันในเดือน 
ตอมา  ทอท. ตัดสินใจเปดซองขอเสนอทางการเงินของกลุมบริษัทสองกลุมที่เหลือ  ผลปรากฏวา 
กลุมบริษัท Murphy Jahn/TAMS เสนอราคา 1,100 ลานบาทและกลุมบริษัท Aeroports de 
Paris/Overup เสนอราคา 1,200 ลานบาท  ในเดือนธันวาคม 2537  ทอท. ตัดสินให Murphy 
Jahn/TAMS เปนผูไดรับการพิจารณาลํ าดับแรก (priority bidder)

           ขอวินิจฉัยของ ทอท. ดังกลาวขางตนนี้สรางความไมพอใจแกกลุ มบริษัท 
Aeroports de Paris/Overup อยางมาก เอกอัครราชทูตฝร่ังเศสและอังกฤษประจํ าประเทศไทย 
มีหนังสือประทวงถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2538 และขอใหรัฐบาลไทยดํ าเนินการ 
คัดเลือกผูออกแบบสนามบินนานาชาติหนองงูเหาดวยความเปนธรรม กลุมบริษัทยุโรปดังกลาวนี้
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อางวา ขอเสนอทางเทคนิคของตนเหนือกวากลุมบริษัทอเมริกันตามการจัดลํ าดับของ ทอท.  
ดังนั้น จึงควรไดรับการพิจารณาลํ าดับแรก  ขอทักทวงนี้ทํ าใหการคัดเลือกผูออกแบบหยุดชะงักลง
           รัฐบาลเมริกันเขาหนุนชวยกลุมบริษัท Murphy Jahn/TAMS โดยนายรอน  
บราวน (Ron Brown) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย มีหนังสือลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2538  
ถึงนายกรัฐมนตรี ประทวงวา กระบวนการคัดสรรผูออกแบบสนามบินนานาชาติหนองงูเหามิได 
เปนไปโดยเปดเผยและโปรงใส (Asian Wall Street Journal, February 22, 1995) หนังสือ 
ประทวงนี้ชวยใหกระบวนการคัดเลือกผูออกแบบดํ าเนินตอไป
           ในเดือนกุมภาพันธ 2538 ทอท.เร่ิมเจรจากับกลุมบริษัทผูประมูลตามลํ าดับ 
ที่กํ าหนดไว ผลการเจรจาปรากฏวา กลุมบริษัท Murphy Jahn/TAMS ยินดีลดราคาประมูล 
ลงเหลือ 997 ลานบาท และกลุมบริษัท Aeroports de Paris/Overup ลดเหลือ 897 ลานบาท  
แต ทอท.ไมยอมรับราคาประมูลที่กลุมบริษัททั้งสองเสนอ โดยอางวาสํ านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กํ าหนดราคากลางไวในระดับ 640 ลานบาท อยางไร 
ก็ตาม  ผูประมูลทั้งสองกลุมแถลงวา  ราคากลาง  640  ลานบาทเปนระดับที่ต่ํ าเกินไป
           ตอมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 ทอท. ตัดสินใจใหผูประมูลทั้งสองกลุมยื่น 
ขอเสนอทางการเงินเปนคํ ารบที่สาม โดยกํ าหนดใหเสนอราคาแบบตายตัวที่ยังมิไดรวมภาษี 
มูลคาเพิ่ม ทั้งนี้ขอบขายงานยังคงเปนไปตามขอเสนอทางเทคนิคเดิม การตัดสินใจใหมีการประมูล
แบบปด (closed bid) เฉพาะกลุมบริษัททั้งสองก็เพื่อแกปญหาความลาชา หากเริ่มตนกระบวน
การประมูลต้ังแตตนใหม ความลาชาจะยิ่งมีมากเปนทวีตรีคูณ
           ในการยื่นขอเสนอทางการเงินใหมนี้เปนที่ทราบกันอยางนอยในกลุมผูประมูลวา  
ทางราชการไดเขยิบราคากลางอยางไมเปนทางการเปน 850 ลานบาท การเปดซองขอเสนอ 
ทางการเงินเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 ปรากฏวา กลุม Murphy Jahn/TAMS  เสนอราคา 792 
ลานบาท และกลุม Aeroports de Paris/Overup เสนอราคา 836 ลานบาท ทอท. จึงตัดสินใจ 
ใหกลุมบริษัท Murphy Jahn/TAMS เปนผูออกแบบสนามบินนานาชาติหนองงูเหา โดยมีหนาที่
ควบคุมการกอสรางดวย สัญญาวาจางการออกแบบจะลงนามในเดือนมิถุนายน 2538 โดย 
ผูรับจางจักตองดํ าเนินการใหแลวเสร็จภายใน 27 เดือน
           เดิมทีเมื่อ ทอท. ยืนยันราคากลาง 640 ลานบาท Murphy Jahn/TAMS คิด 
ที่จะถอนตัวออกจากการประมูล แตผูรวมทุนฝายไทยคือ ACT Consultant Co., Ltd. พยายาม 
โนมนาวใหสูตอ โดยที่ผูรวมทุนฝายไทยยินดีลดสวนแบงกํ าไร อยางไรก็ตาม การที่ Murphy 
Jahn/TAMS ชนะการประมูลคร้ังนี้ สาเหตุสํ าคัญสวนหนึ่งเปนเพราะการตกตํ่ าของคาเงินดอลลาร 
อเมริกัน
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           ความจํ าเปนที่กรุงเทพฯตองมีสนามบินนานาชาติแหงที่สองเกิดจากความแออัด
ของสนามบินดอนเมือง ซึ่งในปจจุบันรับผูโดยสาร 25 ลานคนตอป อันอยูในระดับ 80% ของ 
กํ าลังความจุ สนามบินหนองงูเหาจะรับผูโดยสารไดปละ 30 ลานคน อาคารผูโดยสารมีพื้นที่ 
500,000 ตารางเมตร โดยคาดวาจะตองใชงบประมาณการกอสรางประมาณ 27,000 ลานบาท 
เดิมกํ าหนดที่จะเปดใชงานในป 2543 (ค.ศ.2000) ความลาชาในการคัดเลือกผูออกแบบทํ าให
กํ าหนดการนี้ตองลาออกไปอีกอยางนอย 2 ป นอกจากปญหาความลาชาในการคัดเลือกผูออก
แบบแลวยังมีปญหาความลาชาในการอพยพราษฎรออกจากบริเวณหนองงูเหาอีกดวย เนื่องจาก
การเคหะแหงชาติไมสามารถสรางที่อยูอาศัยรองรับราษฎรเหลานี้ตรงตามกํ าหนดเวลา
           โครงการสนามบินนานาชาติหนองงูเหาแรกเริ่มเดิมทีเกิดจากการผลักดันของ
บริษัทนอรทรอปแหงแคลิฟอรเนีย (Northrop Corporation of California) ซึ่งเสนอโครงการตอ 
รัฐบาลถนอม-ประภาสในเดือนพฤษภาคม 2514 สาระสํ าคัญของขอเสนอก็คือ บริษัทนอรทรอป
เปนผูออกแบบ ผูกอสรางและผูควบคุมการกอสรางสนามบินนานาชาติแหงที่สองนี้ โดยรัฐบาล 
ไทยไมตองออกคาใชจายในการกอสราง แตตองใหบริษัทนอรทรอปเปนผูบริหารและหารายได 
จากสนามบินในชวง 20 ปแรก ขอเสนอดังกลาวนี้ถูกคัดคานทั้งจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและกระทรวงคมนาคม ภายหลังการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2514 รัฐบาล
ถนอม-ประภาสไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอของบริษัทนอรทรอปอีกครั้งหนึ่งเมื่อ 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2515 โดยมี พล อ.อ.ทวี  จุลละทรัพยเปนประธาน คร้ันวันที่ 15 สิงหาคม  
ศกเดียวกัน สภาบริหารคณะปฏิวัติมีมติรับหลักการขอเสนอของบริษัทนอรทรอป ความรวดเร็ว 
ในการผลักดันโครงการดังกลาวนี้เปนเหตุใหในเวลาตอมา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ต้ังขอสังเกต 
ในหนังสือพิมพสยามรัฐวา การรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2514 เปนการรัฐประหารเพื่อสราง
สนามบินหนองงูเหา
           ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 โครงการสนามบิน
นานาชาติหนองงูเหากลายเปนเปาโจมตีจากสาธารณชน สวนสํ าคัญเปนเพราะวา รางสัญญา 
ที่รัฐบาลจะลงนามกับบริษัทสนามบินนอรทรอปประเทศไทย (Northrop Thailand Airport 
Company = NTAC) เปนรางสัญญาที่รัฐบาลไทยเสียเปรียบและไมรักษาผลประโยชนของ 
แผนดิน จึงมีแรงผลักดันมิใหรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ลงนามในรางสัญญาดังกลาวนี้  
โครงการสนามบินนานาชาติหนองงูเหาจึงแทงในป 2517 และรัฐบาลในเวลาตอมาหันมาปรับปรุง
และขยายสนามบินดอนเมืองแทน แตการขยายตัวของการคมนาคมและขนสงทางอากาศในชวง
เวลา 20 ปที่ผานมา ทํ าใหรัฐบาลไทยตองพิจารณาสรางสนามบินนานาชาติแหงที่สอง โครงการ
หนองงูเหาจึงถูกร้ือฟนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
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           เมื่อบริษัทนอรทรอปเสนอสรางสนามบินหนองงูเหาในป 2514 นั้น แมคนใกลชิด
ประธานาธิบดีริชารด นิกสัน คือ นายเฮนรี่  เคินส (Henry Kearns) มีสวนเกี่ยวของอยูดวย  
แตหนวยรัฐการอเมริกันมิไดของเกี่ยวมากนัก ยิ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือน
ตุลาคม2516 ดวยแลว สถานเอกอัครราชทูตอเมริกันประจํ าประเทศไทยพยายามไมเขาไป 
ของเกี่ยวกับโครงการนี้ เพราะกระแสชาตินิยมในประเทศไทยกํ าลังขึ้นสูง การเขาไปหนุนชวย 
บริษัทนอรทรอปอาจมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับไทยไดโดยงาย
           แตการคัดเลือกบริษัทผูออกแบบสนามบินนานาชาติหนองงูเหาระหวางป 2536-
2538 ใหภาพที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง ไมเพียงแตสถานเอกอัครราชทูตอเมริกันจะเขาไปหนุนชวย
กลุมบริษัท Murphy Jahn/TAMS อยางเต็มที่เทานั้น หากทวารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
อเมริกันถึงกับลงแรงกดดันรัฐบาลไทยดวยตนเองอีกดวย กอนหนานี้ นิตยสาร The Economist
ขนานนามรัฐมนตรีพาณิชยวา "เซลลแมนแหงนครวอชิงตัน ดี.ซี." มิไยตองกลาววา สถาน 
เอกอัครราชทูตและรัฐบาลฝรั่งเศสและอังกฤษก็หนุนชวยกลุมบริษัท Aeroports de Paris/Overup 
เฉกเชนเดียวกัน

           ตลาดนโยบายของสังคมเศรษฐกิจไทยแปรโฉมเปนตลาดแบบเปดที่ไรพรมแดน 
โดยที่กระแสอิทธิพลของบรรษัทระหวางประเทศและประเทศมหาอํ านาจจะยิ่งมีมากขึ้นในอนาคต 
ขอที่นาสังเกตยิ่งก็คือ ณ บัดนี้ประเทศมหาอํ านาจไมเพียงแตเขามาแสดงอิทธิพลในกระบวนการ
กํ าหนดนโยบายเทานั้น หากยังแผอิทธิพลถึงกระบวนการจัดจางจัดซื้อของรัฐบาล (government 
procurement) อีกดวย ในโลกที่ไรพรมแดนซึ่งถูกครอบงํ าโดยระเบียบเศรษฐกิจเสรีนิยม ประเทศ
มหาอํ านาจไมลังเลที่จะทะลุทะลวงเขาไปแสวงหาผลประโยชนในประเทศตางๆทุกมุมโลก การใช
อํ านาจและอิทธิพลที่เหนือกวาในการกดดันประเทศที่ดอยกวาเปนปรากฏการณธรรมชาติ  
ผลที่ตามมาก็คือ การใหสัมปทานและการประมูลระหวางประเทศในโลกที่สามเปนกระบวนการ 
ที่ยุงยากและกินเวลามากกวาที่ควรจะเปน เพราะประเทศมหาอํ านาจที่ตองการผลประโยชน 
ตางแสดงอิทธิพลกดดันรัฐบาลประเทศโลกที่สามเพื่อใหตนสมประสงค
           บทเรียนจากการประมูลผูออกแบบสนามบินนานาชาติหนองงูเหาครั้งนี้ ก็คือ 
ประสิทธิภาพในการบริหารนโยบายจะเพิ่มข้ึนไดอีกมาก หากกระบวนการใหสัมปทานและการ 
จัดจางจัดซื้อเปนกระบวนที่โปรงใส  มีการกํ าหนดขั้นตอนในรายละเอียดที่ชัดเจน  และเปนธรรม


