คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 29 กันยายน 2538

ฟนอดีตหนองงูเหา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
โครงการสนามบินหนองงูเหามีทีทาวาจะถูกลมเปนครั้งที่สอง หลังจากที่ถูกลม
ครั้งแรกไปแลวในป 2517 ประวัติศาสตรจะซํ้ารอยหรือไม นับเปนเรื่องที่ตองติดตามศึกษาตอไป
ผูคนในสังคมไทยจํ านวนไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งคอลัมนิสตขาวสังคมของ
หนังสือพิมพบางฉบับ เสนอความเห็นเชิงวิพากษวา การสรางสนามบินหนองงูเหาลาชาไปถึง 24
ป นับแตเมื่อมีขอเสนอในการสรางสนามบินนี้อยางเปนรูปธรรมครั้งแรกในป 2514 การคัดคาน
การกอสรางสนามบินหนองงูเหาในชวงป 2516-2517 กลายเปน `แพะ' ที่ถูกโจมตีวาเปนเหตุแหง
ความลาชาดังกลาวนี้
นั บ เป น เรื่ อ งน า อนาถนั ก ทีป่ ระชาชนคนไทยจํ านวนไม น  อ ยขาดสํ านึ ก ทาง
ประวัติศาสตรผูคนพากันลืมเลือนเหตุการณที่เกิดขึ้นเพียงเมื่อสองทศวรรษเศษที่แลวนี้เอง ดังนั้น
จึงจําเปนตองฟนอดีต เพื่อมิใหตํานานหนองงูเหาถูกบิดเบือนมากไปกวานี้
ขอเสนอในการกอสรางสนามบินนานาชาติหนองงูเหาอยางเปนรูปธรรมมาจาก
Northrop Corporation of California ในเดือนมีนาคม 2514 โดยที่ Northrop Airport
Development Corporation (NADC) ซึ่งเปนบริษัทในเครือเปนตัวตั้งตัวตีในการยื่นขอเสนอ
ตอมาในเดือนมีนาคม 2515 NADC ไดปรับปรุงขอเสนอยื่นตอผูอํานวยการฝายพัฒนาการ
เกษตรแหงสภาบริหารคณะปฏิวัติ (พล อ.อ.ทวี จุลละทรัพย) ในรัฐบาลถนอม-ประภาส
NADC เสนอตัวขอรับเปนผูลงทุนในการจัดทําแผนแมบท (master plan) การ
ออกแบบและการดําเนินการกอสรางสนามบินนานาชาติหนองงูเหา โดยรัฐบาลไทยไมตองออกคา
ใชจาย รัฐบาลไทยเพียงแตมีหนาที่ในการเวนคืนที่ดิน และการลงทุนดานบริการสาธารณูปโภค
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางถนนเขาสูสนามบิน และการจัดการดานไฟฟา ประปา และโทรศัพท
NADC จะไดสัมปทานในการบริหารและในการหารายไดจากสนามบินหนองงูเหาเปนเวลา 20 ป
เมื่อครบกําหนด 20 ปแลว NADC จะยกสนามบินหนองงูเหาใหเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลไทย
แตในชวง 20 ปแรกนั้น NADC จะจายคาสัมปทานแกรัฐบาลไทยเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,000
ลานบาท โดยแบงชําระเปนงวดๆ นอกจากนี้ นับตั้งแตปที่ 11 ที่เปดใชสนามบิน หากมีกําไร
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เกินกวา 75% ของกําไรที่คาดวาจะได NADC จะแบงกําไร 25% ของกําไรสวนที่เกินกวา 75%
ของกําไรที่คาดวา จะไดนั้นแกรัฐบาลไทย
หากเทียบเคียงกับวาทกรรมสมัยใหม ขอเสนอของ NADC มีลักษณะเปนการ
ใหสัมปทานแบบ BOT (= Build, Operate, and Transfer) กลาวคือ NADC เปนผูลงทุนสราง
และผูบริหารจัดการสนามบินเปนเวลา 20 ป แลวจึงยกกรรมสิทธิใหแกรัฐบาลไทย แตขอเสนอ
ของ NADC มิอาจถือเปนการใหสัมปทานแบบ BOT อยางเต็มรูป เพราะ NADC จะยกกรรมสิทธิ์
ใหเฉพาะสิ่งปลูกสรางและลานบิน มิไดรวมถึงเครื่องจักร อุปกรณและครุภัณฑอื่นๆ เมื่อครบ
กําหนด 20 ป และรัฐบาลไทยตองเขาไปบริหารสนามบิน ก็ตองซื้อหรือเชาเครื่องจักรอุปกรณและ
ครุภัณฑทั้งปวงจาก NADC ขอสําคัญก็คือ เมื่อสงมอบสิ่งปลูกสรางและลานบินแกรัฐบาลไทย
NADC ใหการรับรองวาจะอยูในสภาพที่ใชการไดดีเพียง 180 วัน
คณะกรรมการพิจารณาการกอสรางทาอากาศยานพาณิชยแหงที่สอง ซึ่งมีนาย
สิริลักษณ จันทรางศุ (ปลัดกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น) เปนประธาน มีมติในเดือนมีนาคม
2515 ไมรับขอเสนอของ NADC แตรัฐบาลถนอม-ประภาสไมรับฟงความเห็นของคณะกรรมการ
ดังกลาว จึงแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมเพื่อพิจารณาขอเสนอของ NADC โดยมี พล อ.อ.ทวี
จุลละทรัพย เปนประธาน และนายบูรพา อัตถากร เปนเลขานุการ ดวยอิทธิฤทธิ์ของคณะ
กรรมการชุดใหม ขอเสนอของ NADC จึงไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีชนิดคาดการณได
และกระทรวงคมนาคมไดลงนามในสัญญากับ NADC เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2516 (สัญญา
ที่หนึ่ง) แต NADC จะตองจัดตั้งบริษัท Northrop Thailand Airport Company (= NTAC)
สัญญาจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อรัฐบาลไทยลงนามในสัญญากับ NTAC (สัญญาที่สอง) โดยที่
NTAC ก็ตองมีสัญญากับ NADC (สัญญาที่สาม) ดวย
ภายหลังจากที่รัฐบาลไทยลงนามในสัญญากับ NADC แลว NADC มีพันธะ
ในการแสวงหาเงินกูภายในเดือนมิถุนายน 2516 NADC อาศัยนายเฮนรี่ เคิรนส (Henry
Kearns) คนสนิทของประธานาธิบดีริชารด นิกสัน ในการเจรจาขอเงินกูจาก EXIM Bank แหง
สหรัฐอเมริกา แตการเจรจามีอุปสรรคจนตองเลื่อนกําหนดเวลาเปนเดือนตุลาคม และทายที่สุด
เดือนธันวาคม 2516
กลุมบริษัท Northrop มิไดผลักดันขอเสนอการสรางสนามบินหนองงูเหาอยาง
โดดเดี่ยว หากมีบริษัทอิตัลไทยของนายแพทยชัยยุทธ กรรณสูต เปนหุนสวนพันธมิตร ซึ่งสาน
สายสัมพันธไปถึง พล อ.อ.ทวี จุลละทรัพย
เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทนอรทรอปไทย NTAC ในเดือนสิงหาคม 2516 กลุมบริษัท
นอรทรอปถือหุนใน NTAC เพียง 21.5% กลุมบริษัทอิตัลไทยและสมาชิกในตระกูลกรรณสูตร
ถือหุนประมาณ 20% ผูถือหุนฝายไทยอื่นๆที่สําคัญ ไดแก ธนาคารทหารไทย (12.5%) ธนาคาร
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ไทยพาณิชย (5%) ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ (5%) สหธนาคารกรุงเทพฯ (3%) บริษัทอาคเนย
ประกันภัย จํากัด (1%) บริษัทศรีปวิธ จํากัด (1%) ฯลฯ
โครงการสนามบินหนองงูเหานับเปนโครงการอิทธิพลโดยแท ทั้งๆที่ขอเสนอของ
กลุมบริษัทนอรทรอปขัดตอกฎระเบียบและจารีตทางการคลัง แตรัฐบาลถนอม-ประภาสพยายาม
ผลักดันโครงการนี้อยางถึงที่สุด กลาวโดยสรุปแลว ขอเสนอของ NADC ขัดตอกฎระเบียบและ
จารีตทางการคลังอยางนอย 4 ประการ คือ
ประการแรก โครงการลงทุ น ขนาดใหญ จั ก ต อ งมี ก ารศึ ก ษาความเปนไปได
(Feasibility Study) แตโครงการหนองงูเหาหาไดมีการศึกษาเชนวานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งมิได
มีการศึกษาอยางจริงจังวามีความจําเปนตองมีสนามบินนานาชาติแหงที่สองมากนอยเพียง ในเมื่อ
รัฐบาลไดลงทุนขยายสนามบินดอนเมืองไปแลว และหากมีความจําเปนตองมีสนามบินนานาชาติ
แหงที่สอง ควรจะเลือกตั้ง ณ แหงหนตําบลใด เหตุใดจึงตองเปนหนองงูเหา ขอเสนอของกลุม
บริษัทนอรทรอปกระโดดขามขั้นไปจัดทําแผนแมบท โดยมีขอสมมติวา ประเทศไทยตองมีสนามบิน
นานาชาติแหงที่สอง และตองตั้งที่หนองงูเหา
ประการที่สอง โครงการลงทุนขนาดใหญจักตองมีการประมูลระหวางประเทศ
(international bidding) เพื่อใหการใชจายเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตรัฐบาลกลับให
สัมปทานแกกลุมบริษัทนอรทรอปโดยปราศจากการประมูล รัฐบาลจึงไมสามารถมีสารสนเทศ
ที่ถูกตองเกี่ยวกับตนทุนตามราคาตลาดของโครงการ และไมสามารถควบคุมคุณภาพของโครงการ
ได
ประการที่ ส าม รัฐบาลในอดีตกํ าหนดหลักการวา บริษัทผูรับเหมากอสราง
จะตองเปนคนละบริษัทกับผูออกแบบ ทั้งนี้เพื่อใหมีการควบคุมซึ่งกันและกันได แตรัฐบาล
ถนอม-ประภาส กลับละเมิดวินัยทางการคลังดังกลาวนี้ โดยใหกลุมบริษัทนอรทรอปเปนทั้งผูออก
แบบและผูกอสราง
ประการที่สี่ รัฐบาลในอดีตกําหนดหลักการวา จะไมกอหนี้สาธารณะโดยรับ
สินเชื่อจากผูผลิต (supplier's credit) เพราะการรับสินเชื่อจากผูผลิตมีขอผูกมัดวาตองนําสินเชื่อ
นั้นไปซื้อสินคาและบริการจากผูผลิตที่ใหสินเชื่อนั้นเทานั้น การซื้อสินคาและบริการโดยปราศจาก
การประมูลยอมทําใหตองชําระราคาสูงกวาที่ควรจะเปน และ/หรือไดสินคาและบริการที่มีคุณภาพ
ตํ่ ากวาที่ควรจะเปนโครงการหนองงูเหาของกลุมบริษัทนอรทรอปเขาขายเปนสินเชื่อของผูผลิต
เพราะผูกมัดวาตองใชบริการของกลุมบริษัทนอรทรอปเทานั้น จะใชบริการของบริษัทอื่นหาไดไม
ภายหลังการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2514 รัฐบาลถนอม-ประภาสเรงรัด
การพิจารณาขอเสนอของกลุมบริษัทนอรทรอป จน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ตั้งขอสังเกตใน
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ภายหลัง ว า การรัฐประหารดัง กลา วเปนไปเพื่อ โครงการหนองงู เ หาโดยแท อยา งไรก็ต าม
สถานการณไดแปรเปลี่ยนไปเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 ประกอบ
กับ NADC ไมสามารถหาเงินกูไดทันตามกําหนด ความไมชอบมาพากลของโครงการหนองงูเหา
ทําใหโครงการนี้กลายเปนเปาโจมตีของขบวนการนักศึกษาและประชาชน เพราะเปนที่ประจักษ
ชัดวา โครงการนี้เกิดจากการผลักดันทางการเมืองโดยมิไดคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติ
เทาที่ควร ผูที่คัดคานมิไดมีเฉพาะแตผูนําขบวนการสิทธิและเสรีภาพเทานั้น หากยังประกอบดวย
ขุนนางนักวิชาการและอาจารยมหาวิทยาลัยอีกดวย
ข า ราชการที่เ ปน หั ว เรี่ย วหัว แรงสํ าคัญ ในการคัดคา นโครงการหนองงูเ ห า ต อ
สาธารณชน ก็คือ คุณศรีสวาง พั่ววงศแพทย แหงกรมวิเทศสหการ นอกจากนี้ก็มีนายสิริลักษณ
จันทรางศุ นายเสนาะ อูนากูล นายศิววงศ จังคศิริ นายอมร จันทรสมบูรณ นายเอกวิทย ณ ถลาง
และนายไพโรจน สุวรรณากร ฝายอาจารยมหาวิทยาลัยประกอบดวยนายไพจิตร เอื้อทวีกูล นาย
เสนห จามริก นายวารินทร วงศหาญเชาวน นายระวี ภาวิไล เปนตน องคประกอบของผูคัดคาน
โครงการหนองงูเหาตามที่กลาวนี้ นับวานาประหลาดนัก เพียงชั่วระยะเวลาสองทศวรรษตอมา
วิถีชีวิตของผูคนเหลานี้แตกตางกันเกือบโดยสิ้นเชิง และอดสงสัยมิไดวา จะมีโอกาสใดอีกบางที่
ผูคนเหลานี้จะไดรวมกิจกรรมเดียวกันโดยพรอมหนา
แรงกดดั น จากขบวนการนั ก ศึ ก ษาและประชาชนทํ าให รั ฐ บาลนายสั ญ ญา
ธรรมศักดิ์ยับยั้งการลงนามในสัญญาฉบับที่สองกับ NTAC เพราะยิ่งเปดโปง ก็ยิ่งเห็นความ
บกพรองของสัญญาที่ฝายไทยตองเสียเปรียบ ความขอนี้เห็นไดจากวิวาทะระหวางนายไพจิตร
เอื้อทวีกูล กับนายสมภพโหตระกิตย ในคราวที่กลุมผูคัดคานเขาพบคณะกรรมการพิจารณาราง
สัญญากอสรางสนามบินพาณิชยนานาชาติแหงที่สองเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2517
โครงการหนองงูเหาผุดขึ้นดวยแรงดันทางการเมือง และตองจากไปดวยแรงดัน
ทางการเมืองเฉกเชนเดียวกัน การตอตานของขบวนการนักศึกษาและประชาชนทําใหกลุมบริษัท
นอรทรอปตองถอนตัวออกไปในที่สุด หลังจากนั้น รัฐบาลไทยเลือกแนวทางขยายสนามบิน
ดอนเมือง จวบจนกระทั่งสนามบินดอนเมืองมิอาจรองรับการขยายตัวของการสัญจรทางอากาศ
จึงมีการพิจารณาสรางสนามบินนานาชาติแหงที่สองอีกครั้งหนึ่ง
ความลาชาในการสรางสนามบินหนองงูเหาครั้งแรก มิใชเรื่องอันควรแกการ
เสียใจเพราะการกอเกิดของโครงการหนองงูเหาในป 2515 นั้นเปนผลจากการฉอฉลอํ านาจ
แตความพยายามในการลมโครงการนี้ในป 2538 เปนเรื่องอันควรแกการติดตาม เพราะอาจ
เปดชองใหมีการฉอฉลซํ้าสอง

