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ผูศึกษามีความคาดหวังวาการศึกษานี้ จะเปนนําเสนอผลงานทางวิชาการตอสาขาวิชาดาน

การจัดการภาาครัฐและเอกชน  งานศึกษาชิ้นนี้จะสามารถนําเสนอสาระสําคัญทางวิชาการดานพลวัตร

ในกระบวนการตัดสินใจนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจพื่อใหเกิดความชัดเจนขึ้น  โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งความชัดเจนในกรณีศึกษาทั้งสองกรณีคือโครงการกอสรางทาอากาศยานสากลหกรุงเทพแหงที่ 2 

– สนามบิ นสุวรรณภูมิโดยรัฐวิสาหกิจ การทาอากาศยานไทย จํากัด (ทอท.) และการจัดตั้งสายการ

เดินเรือแหงชาติโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) การจัดตั้งบริษัท

รวมทุนกับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย 23 บริษัท   โดยงานวิจัยชิ้นนี้จะชวยใหวงการวิชาการได

ตระหนักถึงปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอพลวัตรการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย  

เปนการประยุกตองคความรูและทฤษฎีวาดวยการบริหารจัดการและทฤษฎีวาดวยการตัดสินใจของ

องคกรเขากับขอเท็จจริง  เนื่องจากผูศึกษาไดใชกรอบการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจระดับ

นโยบายของรัฐผานตัวแบบการตัดสินใจหลายตัวแบบและขอคนพบที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

นโยบายตอรัฐวิสาหกิจไทยตั้งแตในอดีตจนถึงในปจจุบัน  อีกทั้งการศึกษานี้ยังไดเพิ่มเติมการ

ทดสอบความสามารถของการใชกรอบการวิเคราะหมาอธิบายขอเท็จจริงที่เปนพลวัตรการตัดสินใจ

ระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยดวย 

ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชกรณีศึกษา  กรณีศึกษาทั้งสองกรณีเปนกรณีศึกษาที่

นํามาทดสอบไดอยางดี  เนื่องจากผูศึกษาเชื่อวาจะไมสามารถหากรณีศึกษาอื่นๆ มาใชทดสอบได
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รอบดานเทากับกรณีศึกษาทั้งสองกรณีนี้ท้ังในดานของการวิเคราะหพฤติกรรมและการดําเนินการ

ของตัวแปรผูมีสวนรวม และการวิเคราะหตัวแปรที่เปนปจจัยดานพลวัตรของการตัดสินใจ  ดังนั้น

งานวิจัยนี้จึงใชอธิบายบริบทของพลวัตรในกระบวนการตัดสินใจนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจได

อยางครอบคลุมและรอบดาน  นอกจากนั้นงานศึกษาชิ้นนี้ยังไดต้ังขอสังเกตถึงพลวัตรการตัดสินใจ

ระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยและยังไดทําการวิเคราะหพลวัตรและการเคลื่อนไหวใน

กระบวนการตัดสินใจนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจวาเปนการตัดสินใจตามตัวแบบถังขยะและตัว

แบบคอยเปนคอยไป    ซ่ึงขอสังเกตและการวิเคราะหนี้จะชวยใหเกิดการอภิปรายในวงวิชาการ     

เพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงและแกไขใหกระบวนขับเคลื่อนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐ

ตอรัฐวิสาหกิจไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลการศึกษาที่ไดจากกรณีศึกษาสองกรณีช้ีใหเห็นวา

กรอบการวิเคราะหในขั้นตอนของการกําหนดปญหา (Agenda  Setting) ท่ีใชในงานศึกษาชิ้นนี้

สามารถใชวิคราะหถึงพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจนโยบายของรัฐตอ

รัฐวิสาหกิจไดชัดเจนวาเปนกระบวนการตัดสินใจตามตัวแบบการตัดสินใจแบบถังขยะ หรือเปน

กระบวนการการตัดสินใจแบบไมมีการตัดสินใจ (Non-Decision Making) เพราะวาในการตัดสินใจ

ระดับนโยบายของรัฐนั้น  ในขั้นตอนของการกําหนดประเด็นปญหาผูมีสวนรวมเปนจํานวนมาก  

แตในกระบวนการตัดสินใจขั้นตอๆ มา  ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา  ตัวแบบการตัดสินใจแบบคอย

เปนคอยไป สามารถนํามาใชอธิบายกระบวนการตัดสินของระดับนโยบายของรัฐไดดีกวา เพราะวา 

เมื่อการดําเนินนโยบายใดๆ ของรัฐ ไดริเริ่มขึ้นและถูกผลักดันไปสูการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น ผูท่ี

เกี่ยวของในระดับปฏิบัติจะนํานโยบายตางๆ เหลานั้นแปลงสูแผนปฏิบัติการและกระจายลงสูการ

ตัดสินใจในระดับปฏิบัติการรายวัน  ซ่ึงในขั้นตอนนี้ผูดําเนินนโยบายในระดับปฏิบัติมีกระบวนการ

ตัดสินใจระดับปฏิบัติตามตัวแบบการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป  

จากการศึกษาทั้งสองกรณีศึกษานี้  ผูศึกษายังพบอีกวา  นโยบายของรัฐที่มีตอรัฐวิสาหกิจ

ท้ังสองแหงนี้เดินทางมาถึงจุดแหงความสําเร็จหลังจากที่ใชเวลาในการดําเนินนโยบายนานหลายป

และผานการบริหารประเทศหลายรัฐบาล  โดยในระดับปฏิบัติ  ผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน

ระดับกระทรวงที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจทั้งสองแหงหรือผูบริหารของรัฐวิสาหกิจเองตางก็ไดศึกษา

หารือกันถึงความเปนไปไดในการผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญในกิจการดานสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ  ดังนั้นกลยุทธประการหนึ่งของการสรางความอยูรอดของรัฐวิสาหกิจ  หรือการ

ผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ ท่ีขาราชการประจําของกระทรวงที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ

เหลานั้นทําคือตัดสินใจที่จะไมดําเนินการใดๆ ในขั้นตอไป ปลอยใหนโยบายปนเพียงรายงาน

การศึกษาความเปนไปไดในหนากระดาษ  แทนที่จะมุงระดมเงินทุนและทรัพยากรจากภาค

การเมืองใหไดตามจํานวนที่จําเปนเพื่อใหนโยบายสําเร็จสมบูรณกลับปลอยใหนโยบายหมดสภาพ

ไปเอง 
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The research study on the dynamics of government decision-making process 
on policy level towards Thai State Owned Enterprises (SOEs) offer some ideas that 
may  provide  a  useful  interpretation  of  the  government  decision-making  process  on 
policy level to the discipline of public administration. The researcher aims to propose 
a  better  understanding  towards  government  policy  formulation  and  implementation 
on  towards  Thai  SOE  through  two  case  studies,  The  Government’s  policy  on  TMN 
Privatization and National Shipping Line Establishment Policy by the Thai Maritime 
Navigation Company Limited (TMN) Joint Venture with 23 Shipowners Companies 
and  The  Government’s  policy  on  Suvarnabhumi  Airport  Construction  by  Airport  of 
Thailand Public Company Limited (AOT). 

This study will contribute to the academic study of the variables influencing 
the  government  decision-making  process on  policy  level  towards  state  owned 
enterprises  and  to  the  application  of knowledge  and  theory  of  organizational 
management  and  organizational  decision-making  to  reality.  This  is  because  it 
embodies  on  the  more  academic  aspects of  the  organizational  decision-making 
process and the findings are relevant within the current thrust of governments at all 
levels to formulate and implement the government policy towards SOEs. The study 
was conducted by applying the body of knowledge and various theories together with 
the  field  research  and  data  collecting  from  the  two  cases  historical  and  political 
secondary  data.  For  the  conceptual  framework  of  analysis,  the  researcher  uses  the 
perspectives  guided  the  analytical  framework  which  come  from  various  decision 
making  models.  In  addition,  the  researcher  also  added  more  degree  of  the 
framework’s ability by adding the analyzing of the group of cultural factors together 
with  the  existing  2  groups  of  factors,  participants  factor  and    process  factors  to 
explain  the  the  government  decision-making  process  on  policy  level  towards  Thai 
State Owned Enterprises (SOEs). 
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This study is qualitative research, designed by using the case-oriented study. 
The  researcher  strongly  believed  that  there  are  no  other  case  studies  more  suitable 
than these two cases. The two selective cases provided an excellent opportunity to test 
the  framework’s  ability  to  interpret  the  actions  of  the  participant  factors.  Therefore, 
this study help to look more comprehensives in the context of government decision-
making  process  on  policy  level  towards  hai  State  Owned  Enterprises  (SOEs).  In 
addition,  the  researcher  noted  that  the government  decision-making  process  during 
the  agenda  setting  can  be  clearly  explain  by  the  garbage-can  model  while  the 
incremental models are more explanatory in the following stage. The researcher also 
hope  that  this  study  will  contribute to  the  dialogue  among  academics,  public 
administrators,  and  advocacy  groups,  as  well as  stimulate  further  exploration  of  the 
complex  process  of  decision-making  in  order  to  make  technical,  managerial  and 
political adjustments in decision-making processes. 
The  finding  of  study  supports  the  analytical framework  that  in  the  stage  of  agenda 
setting,  the  garbage-can  model  is  the  decision  making  model  that  helps  explain  the 
processes  of  agenda  setting  due  to  the  variety  of  participants  that  influenced  the 
decision-making processes. However, incremental model are more explanatory in the 
following stage. Once the policy is decided and implemented, policies are formulated 
and  day-to-day  operational  decisions  are made  incrementally  by  the  ministry  high-
ranking officials and the SOE’s management. This is the changing stage from gabage-
can model to incremental model . 

Moreover,  the  researcher  found  that  the  government’  policies  towards  these 
two SOEs on and off at the very often and, the government took about three to four 
decades  with  several  governments  to  push  the  policies  working  and  accomplished. 
However,  in  the  stage  of  policies  implementation,  the  high-ranking  official  of  the 
ministries  and  SOE’s  management  have engaged  in  the  feasibility  studies  to 
furthering  the  big  infrastructure  projects  conducted  by  their  own  decision  and 
approved budget which is part of the organizational struggling and survival     and the 
best strategy for these high-raking officials and management was to use the resources 
when they were available. These officials and management decided to implement the 
next  step  of  the  project  instead  of  trying  to  accumulate  the  necessary  amounts  of 
monetary and political resources to finish the project completely and let be the project 
feasibility study only in the paperwork.  

The  useful  of  this  study is  the  developed  analytical  framework  in  producing 
insight into the academic study in the future. The analytical framework offers how the 
body  of  knowledge  relevant  to  the  government  decision-making  process  problem 
which  developed  over  time  and  that  the  decision  makers  who  took  the  initiative  to 
address  the  problem  and  solution.  In  particular,  by  extending  the  frame  for  analysis 
further back in time, the researcher had discovered that a considerable degree of the 
organizational  decision-making process  learning  had  already  long  before  the  issued 
appeared on the agenda. Therefore, the analytical framework is, in general, useful tool 
that helps to look more comprehensives in the government decision-making process 
on policy level towards SOEs. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ความสําเร็จของดุษฎีนิพนธฉบับนี้เกิดขึ้นจากความกรุณาใหคําแนะนํา  เสนอแนะแนวทาง
ในการศึกษาวิเคราะห ตลอดจนการปรับปรุงแกไขเพื่อความสมบูรณของวิทยานิพนธของทานอาจารย 
ผูมีพระคุณ 3 ทานประกอบดวย รองศาสตราจารย ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน รองศาสตราจารย  
พรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ และ ผูชวยศาสตราจารย จันทรานุช มหากาญจนะ รวมทั้งการประสิทธิประสาท 
องคความรูและประกายปญญาของคณาจารยทุกทานในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร  ท่ีไดทุมเทแรงกายและแรงใจเพื่อสง
มอบองคความรูท่ีเปนรากฐานที่ดีในการนําไปใชเพื่อใหขาพเขาไดศึกษา คนควาในหัวขอดุษฎีนิพนธ
จนประสบความสําเร็จ   

นอกจากคณาจารยดังกลาวขางตนแลว ความสําเร็จของการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต และดุษฎีนิพนธฉบับนี้ประสบความสําเร็จดวยดีดวยการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา 
คุณกิริต ชาห คุณนิชิตา ชาห และคุณคาลิด ฮาชิม ท่ีไดใหการสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดย
ตลอด  นอกจากนั้น งานดุษฎีนิพนธฉบับนี้ประสบความสําเร็จดวยดีจากความกรุณาใหเวลาและให
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

    

1.1  ท่ีมาของการศึกษา: ความสําคัญของรัฐวิสาหกิจตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 

        และกําหนดนโยบายสาธารณะ 

 

 ปจจุบันมีรัฐวิสาหกิจทั้งสิ้น 58 แหง มีสินทรัพยรวม หกลานลานบาท สรางรายไดปละสาม

ลานลานบาท และมีกําไรสุทธิปละ สองแสนลานบาท ในป 2550 รัฐวิสาหกิจทั้ง 58 แหงสามารถสง

รายไดเขารัฐและชําระภาษีเงินไดถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นลานบาท (สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ, 2550)  รัฐบาลปจจุบันโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจมีแนวนโยบาย

ชัดเจนในการพัฒนารัฐวิสาหกิจใหเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดออกมาตรการ 

6 ดาน ประกอบดวย มาตรการฟนฟูเศรษฐกิจฐานราก มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  

มาตรการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการลงทุนของประเทศ  มาตรการเสริมสรางความแข็งแกรงทาง

การเงิน มาตรการปรับบทบาทการดําเนินงาน และมาตรการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม ป 

2552 รัฐบาลไดต้ังงบลงทุนไว สองแสนหกหมื่นลานบาท โดยเนนนโยบายใหรัฐวิสาหกิจตองมี

ยุทธศาสตรในระยะกลางและระยะยาวเพื่อรองรับสถานการณท่ีเปลี่ยนไป การเปนรัฐวิสาหกิจไม

จําเปนตองขาดทุนเพราะเปนบริการสาธารณะเพราะสามารถคิดในเชิงพาณิชยได (สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2550)   

รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยเริ่มมีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ 

พ .ศ .  2475 ซ่ึงรัฐบาลไทยในขณะนั้นและรัฐบาลในสมัยตอๆ มามีนโยบายใหจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ

ดําเนินการทางดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อตอบสนองความตองการในดานอุปโภค

บริโภคของประชาชนใหเพียงพอ และเพื่อบูรณะฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมใหเจริญกาวหนา 

เนื่องจากในชวงเวลานั้นภาคเอกชนยังไมมีความพรอมทั้งในดานเงินทุนและความสามารถ การ

มุงเนนกิจการรัฐวิสาหกิจของรัฐ ทําใหมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นเปนจํานวนมากถึง 100 กวาแหง

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการบัญญัติพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคกรของรัฐบาล พ .ศ .  2496 ท่ี

เปดโอกาสใหรัฐบาลจัดตั้งรัฐวิสาหกิจตามที่รัฐบาลเห็นสมควร เพื่อเขาไปแทรกแซงในเศรษฐกิจ
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หลายสาขาไดโดยสะดวก แตอยางไรก็ตามตอมาในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤธดิ์ ธนะรัชต ต้ังแต พ .ศ. 

2504 ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายจากการแทรกแซง ของรัฐในภาคเศรษฐกิจมาเปนการเปดเสรีทาง

เศรษฐกิจตอภาคเอกชนและตางประเทศโดยรัฐเปนเพียงผูคุมกัน สงเสริม และสนับสนุนกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงนโยบายนี้ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 

พ .ศ .  2504-2509 ข้ึนอีกดวย ซ่ึงเปนนโยบายการพัฒนาประเทศที่ชัดเจนครั้งแรก ท่ีทําใหสถานการณ

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปลี่ยนแปลงไป ทําใหภาคเอกชนมีความสามารถมากขึ้น  มี

ความพรอมทั้งในดานเงินทุนและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน แตรัฐวิสาหกิจตางๆ ท่ีต้ังขึ้นตาม

นโยบายรัฐบาลสวนหนึ่งนั้นประสบปญหาอุปสรรคตาง ๆ เชนความไมมีประสิทธิภาพในการผลิต 

การตลาดและการคลัง ความไมมีประสิทธิภาพในการบริหารองคการและบริหารงานบุคคล รวมถึง

มีกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีรัฐกําหนดขึ้นเพื่อดูแลรัฐวิสาหกิจที่เทอะทะลาสมัย และไมสอดคลองกับการ

ดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจทําใหรัฐวิสาหกิจเหลานั้นไมสามารถตอบสนองนโยบาย ในอันที่จะเปน

เครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ไดเทาที่ควร ในขณะเดียวกันกับที่ภาคเอกชนไดพัฒนากิจการของตนใหมีประสิทธิ ภาพล้ําหนา

กิจการรัฐวิสาหกิจ จึงทําใหรัฐบาลสมัยนั้นตองทบทวนวารัฐวิสาหกิจใดที่รัฐสมควรดําเนินกิจการ

ตอไป กิจการใดควรคืนใหเอกชนเขามาดําเนินการ รัฐบาลในสมัยตอมา จึงไดดําเนินการลดจํานวน

รัฐวิสาหกิจลงและนโยบายนี้ก็ไดดําเนินการตอเนื่องเรื่อยมา ในปจจุบันมีรัฐวิสาหกิจคงเหลืออยู

จํานวน 58 แหง (โดยไมนับรวมบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจ) จากเดิมที่มี 100 กวาแหง เฉพาะ

กระทรวงคมนาคม มีรัฐวิสาหกิจในสังกัดจํานวน 13    แหงแบงเปน 3  สาขา ประกอบดวย สาขา

ขนสงทางน้ํา จํานวน 2   แหง ไดแก  การทาเรือแหงประเทศไทย (กทท) และบริษัท ไทยเดินเรือ

ทะเล จํากัด  สาขาขนสงทางอากาศมีจํานวน 6    แหง  ไดแก บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สถาบัน

การบินพลเรือน   บริษัท ไทยอะมาดิอุส เซาสทอีสเอเชีย จํากัด และ บริษัท โรงแรมทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ     สาขาขนสง   ทางบกมีจํานวน 5 แหง ไดแก   การรถไฟแหงประเทศไทย  การรถไฟฟา 

ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  การทางพิเศษแหง ประเทศไทย องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

และ บริษัท ขนสง จํากัด 
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ภาพที่ 1.1  รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

 

ในภาพรวม สํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดการคาดการณผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง

คมนาคมในป2550    คาดวาจะมีรายไดรวม282,023.88    ลานบาท รายจายรวม 285,403.78   ลานบาท 

และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 3,379.90 ลานบาท ในขณะที่ มีเงินสดเพื่อใชในการลงทุน 

(Retained Income : RI) จํานวน 46,405.50  ลานบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, 2549) 

 จะเห็นไดวาในแงของผลประกอบการแลว มีการคาดการณวารัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง

คมนาคมยังมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิอยู ท้ังนี้เปนเพราะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม

เปนรัฐวิสาหกิจ ในประเภทโครงสรางพื้นฐานของประเทศซึ่งตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก  ดังจะเห็น

ไดจากวงเงินเบิกจายเงินลงทุนป 2550  กระทรวงคมนาคม มีสัดสวนวงเงินเบิกจายเพื่อการลงทุนสูง

ท่ีสุดเมื่อเทียบกับกระทรวงอื่น ๆ  โดยสูงถึงรอยละ 49.3    และเมื่อแยกตามกลุมเศรษฐกิจที่เปนกลุม

โครงสรางพื้นฐานที่มีสัดสวนวงเงินเบิกจายลงทุนในป 2550  สูงถึงรอยละ  79.2  นั้น  เปนสวนของ

กระทรวงคมนาคมถึงรอยละ 62.7 (สํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ, 2549) 

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

สาขาขนสงทางน้ํา  

1. การทาเรือแหงประเทศไทย  

2. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล 

จํากัด 

สาขาขนสงทางบก  

1. การรถไฟแหงประเทศไทย 

2. การถไฟฟาขนสงมวลชนแหง 

ประเทศไทย 

3. การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

4. องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

5. บริษัท ขนสง จํากัด  

สาขาขนสงทางอากาศ 

1. บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

2. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน 

3. บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 

4. สถาบันการบินพลเรือน 

5. บริษัท ไทยอะมาดิอุส เซาสทอีสเอเชีย 

จํากัด 

6. บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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ตารางที่  1.1  วงเงินเบิกจายลงทุนป 2550   รายกระทรวง และรายกลุมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

ร 

 

 
 

 

1.2  ปญหาของรัฐวิสาหกิจ - ปญหาเชิงโครงสรางและการบริหารจัดการ 

 

 ปญหาการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจสามารถสรุปปญหาสําคัญ ๆ หลายประการ  

ประกอบดวย 1) ปญหาทางดานการบริหารการจัดการ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการที่การเปลี่ยนตัว

ผูบริหารและคณะกรรมการบอยครั้ง ซ่ึงมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจทางการเมืองทําให

ผูบริหารไมมีความตอเนื่องในการบริหารการดําเนินการตามนโยบายที่วางไว   ปญหาระบบการ

ทํางานของรัฐวิสาหกิจคลายคลึงกับระบบราชการ ขาดความคลองตัว ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ 

รวมทั้งมีหนวยงานที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจหลายหนวยงาน ทําให เกิดความลาชาในการทํางานตาง ๆ  

2) ปญหาทางดานบุคลากร  จํานวนบุคลากรในระบบรัฐวิสาหกิจมีจํานวนมาก และมีปญหาการลน

งานในบางแหง มีผลทําใหคาใชจายทางดานเงินเดือน คาจาง และสวัสดิการตาง ๆ เปนภาระที่หนัก

มากของแตละรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐวิสาหกิจที่ประสบกับการขาดทุนมากเชน การรถไฟ

แหงประเทศไทย และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ เปนตน ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ

บุคลากรสวนใหญยังต่ํากวาภาคเอกชน เนื่องจากขาดการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอและขาดบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพเขามาทํางานโดยบุคคลเหลานี้สวนใหญ ไปทํางานกับภาคเอกชนเพื่อรับเงินเดือน

คาตอบแทนที่สูงกวา  เงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับลาง สูงกวาตลาด แรงงานทั้ง

ราชการและเอกชนมาก ในขณะที่เงินเดือนของพนักงานรัฐ วิสาหกิจสวนที่ทํางานระดับนโยบาย

และบริหารต่ํากวาภาคเอกชน จึงทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับที่มีคุณภาพ และมี

ศักยภาพในการพัฒนาองคกร 3) ปญหาทางดานระบบบัญชีการเงิน และระบบขอมูลในการบริหาร 

ระบบบัญชีการเงินในหลายรัฐวิสาหกิจยังไมทันสมัย และไมไดมาตรฐานทําใหไมสามารถ ใชเปน

วงเงินเบิกจายลงทุนป 2550 รายกระทรวง 

     กระทรวง                       ลานบาท  รอยละ 
 

กระทรวงคมนาคม    185,230  49.3  

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ   53,212  14.2  

กระทรวงมหาดไทย      45,054  12.0  

กระทรวงพลังงาน      31,180    8.3  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   35,339    9.4  

กระทรวงการคลัง      14,481    3.8  

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา      5,830    1.6  

กระทรวงอื่นๆ        5,211    1.4  

รวมทั้งสิ้น       375,537   100  

วงเงินเบิกจายลงทุนป 2550 รายกลุมกิจกรรม

เศรษฐกิจ 
 

       กลุมกิจกรรม       ลานบาท  รอยละ 

1.  กลุมโครงสรางพื้นฐาน    297,597  79.2  
     1.1  คมนาคม/โลจิสติกส   185,121  49.3  
     1.2  พลังงาน      61,970  16.5  

     1.3  สาธารณูปการ      50,506  13.4  

2.  กลุมสังคม      63,168  16.8  

3.  กลุมพาณิชย        7,708    2.1  

4.  กลุมอื่นๆ          7,064     1.9  

รวม       375, 537  100 
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ขอมูลในการประเมินผลงานและการประมวลขอมูลแตละปเปนไปอยางลาชา 4) ปญหาความ

ซํ้าซอนในการดําเนินงาน  การดําเนินงานซ้ําซอนของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงแตกตางจากการ

ดําเนินการภาคเอกชน จึงมีผลทําใหขบวนการดําเนินการเปนไปอยางลาชาเพราะตองผานหลาย

กระบวนการ และมีการทํางาน ท่ีซํ้าซอนกันในหนวยงาน  5)  ปญหาการขาดแคลนเงินทุน        การ

ขาดแคลนเงินทุนทําใหรัฐวิสาหกิจไมสามารถจัดหาสินคาและบริการไดเพียงพอและทัน กับความ

ตองการนอกจากนี้ยังเปนภาระใหกับรัฐวิสาหกิจที่จะตองหาเงินมาชําระหนี้ใหทันกับระยะเวลา  6)  

ปญหาจากโครงสรางองคกรของรัฐวิสาหกิจ  รัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงคและโครงสรางการจัดตั้งไม

เปนผลที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินงานในปจจุบันกอใหเกิดขั้นตอนมากมายมีความลาชาในการ

ตัดสินใจและเปนอุปสรรคตอการแขงขันกับภาคเอกชน  7) ปญหาทางดานกฎหมายและกฎระเบียบ

ตาง ๆ ท่ีใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจเปนสวนหนึ่งของกลไกของรัฐ   ทําใหตองปฏิบัติตาม

ข้ันตอนของกฎหมายตาง ๆ ที่มีมากมายทําใหเกิดความไมคลองตัว นอกจากนี้ในบางอุตสาหกรรม  

กฎหมายก็ไดใหอํานาจผูกขาดไวกับรัฐวิสาหกิจดวย  เชน ธุรกิจโทรคมนาคม ทําใหรัฐวิสาหกิจมี

บทบาททั้งในดานการใหบริการและการกํากับดูแลซึ่งเปนอุปสรรคตอการขยายและพัฒนาการ

ใหบริการ    เพื่อรองรับกับความตองการของลูกคาและธุรกิจ  8)  ปญหาดานแรงงานการกําหนด

นโยบายของรัฐเพื่อพัฒนารัฐวิสาหกิจ ท้ังการนําระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ

และการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจจะประสบปญหาการตอตานจากพนักงานที่เปน

แรงงานมาโดยตลอดจนในป พ .ศ.  2534   ไดมีการยุบเลิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และในปจจุบัน

กําลังจะมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจขึ้นใหมอีกครั้งทําใหในอนาคตอันใกลการกําหนด

นโยบาย เพื่อพัฒนารัฐวิสาหกิจจากภาครัฐจะเปนไปดวยลําบาก และมีอุปสรรคมากยิ่งขึ้นอันมี

สาเหตุจากการรวมตัวของสหภาพแรงงานในการประทวงเพื่อคัดคานรัฐบาล  

 จากปญหาของรัฐวิสาหกิจดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ปญหาของรัฐวิสาหกิจหากไมไดรับ

การแกไข ก็จะทําใหมีผลกระทบตอประชาชนผูใชบริการและสงผลไปถึงการพัฒนาประเทศดวย 

ซ่ึงในขณะนี้ประเทศไทยอยูในตลาดการคาเสรีท่ีตองเอื้อประโยชนใหผูประกอบการสามารถแขงขัน

กับตางประเทศไดอยางเต็มที่ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองแกไขปญหาตาง ๆ อยางเรงดวน ซ่ึงการ

เพิ่มบทบาท ภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจก็เปนทางหนึ่งในการบรรเทาปญหาเหลานี้ และจะสงผลดี

อ่ืน ๆ อีกดวย เชน ลดภาระของรัฐในการลงทุนจึงสามารถนําไปลงทุนในดานอื่นที่มีความสําคัญ

มากกวา สงเสริมการพัฒนาของภาคเอกชน เปนตน 
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1.3  หนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ-หลายหนวยงานและซ้ําซอน   

 

 รัฐวิสาหกิจไทยมีกระบวนการในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่กําหนดโดยกฎหมายการ

จัดตั้งที่มีมากถึง 14 ฉบับ ดังนั้น ซ่ึงมีกระบวนการกํากับดูแลที่ซับซอนและยากตอการขับเคลื่อน

นโยบายและขยายกิจการไดทันตอการเปลี่ยนเปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สวนงานราชการที่

กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจไทย ประกอบดวย 1) คณะรัฐมนตรีถือเปนองคกรสูงสุดในการตัดสินในเรื่อง

นโยบายและการบริหารรัฐวิสาหกิจ 2) คณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้นเฉพาะเมื่อใหทําหนาที่ดูแล

รัฐวิสาหกิจ เชน คณะกรรมการกํากับนโยบาย ดานรัฐวิสาหกิจเพื่อดูแลเรื่องการติดตามประเมินผล

การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ และกําหนดทิศทางและแผนปฏิบัติการในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนใน

รัฐวิสาหกิจคณะกรรมการนโยบายหนี้ของประเทศที่ควบคุมเพดานการกอหนี้ตางประเทศ และ

จัดสรรเงินกูใหรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเพื่อกําหนดนโยบายและ

ดูแลกิจการพลังงานของประเทศ เปนตน  3) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติทําหนาที่วางแผนทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจในภาพรวมและพิจารณาแผนงาน 

โครงการและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 4) สํานักงบประมาณ มีหนาที่จัดสรรเงินอุดหนุนให

รัฐวิสาหกิจ (5)  สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและรับรองฐานะการเงินของ

รัฐวิสาหกิจ 5) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีหนาที่พิจารณาสิทธิประโยชนข้ันต่ําของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจเชน คณะกรรมการกิจการสัมพันธของรัฐวิสาหกิจ 6)  กระทรวงการคลัง ทํา

หนาที่ดูแลรัฐวิสาหกิจในดานเงินเดือนคาจาง สวัสดิการและผลตอบแทนพนักงานลูกจาง ระเบียบ

การเงินและการบัญชี การกําหนดเบี้ยประชุมกรรมการ การจัดสรรกําไรสุทธิและกําหนดโบนัส

พนักงาน การนําสงรายไดเขารัฐ การกูเงินและค้ําประกันเงินกูรวมทั้งทําหนาที่แทนรัฐบาลในการ

ถือหุนในรัฐวิสาหกิจดวย  7) กระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจทําหนาที่ดูแลกําหนดนโยบายการ

บริหารงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดและกําหนดนโยบายและใหความเห็นชอบในการจัดทําแผน

วิสาหกิจ และ 8) คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง มีหนาที่ในการดูแล

รัฐวิสาหกิจใหดําเนินการตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย  ซ่ึงสามารถแสดงเปนภาพที่ 1.2 ได ดังนี้ 
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ภาพที่ 1.2  หนวยงานที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

 
1.4  สรุปความสําคัญของการศึกษา 
 
 การศึกษาพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ

เพื่อนํามาเปนแนวทางในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการขององคการรัฐวิสาหกิจจึงมีนัยสําคัญ

ตอระบบเศรษฐกิจไทยรวมทั้งตอประโยชนรวมกันของสาธารณะดวย     งานวิจัยนี้มุงที่จะศึกษา

วิเคราะหพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ     โดยศึกษา

พลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลผานมติคณะรัฐมนตรี     แนวนโนบาย

ของรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล     ประกาศและคําสั่งของรัฐที่มีตอรัฐวิสาหกิจไทยที่เกิดขึ้นในรอบหา

ทศวรรษที่ผานมา )  พ .ศ. 2500 -  2550    ( จากการทบทวนวรรณกรรม     ผูวิจัยพบวา การศึกษาพลวัตรและการ

เคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยนั้นยังมีไมมากนัก    และ

ในงานดุษฎีนิพนธท่ีเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจไทยที่มีอยูมักจะมุงเนนไปที่การศึกษาวิจัยในดานของการ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Prateep Thitati, 1991; Amnuay Viravan, 1992 and Sader, 1993)    เปนสวนใหญ

งานวิจัยชิ้นนี้จึงแตกตางไปจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจไทยที่มีมากอนหนานี้ในดานที่จะเนน

ไปในเรื่องการศึกษาถึงพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการการตัดสินใจระดับนโยบายของ

รัฐที่มีตอรัฐวิสาหกิจไทยเปนสําคัญ     โดยงานวิจัยนี้        ผูวิจัยมุงหมายที่จะศึกษาวิเคราะหพลวัตรและ

การเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย    โดยใชกลุมทฤษฎีวา

ดวยกระบวนการตัดสินใจ     ประกอบดวย     ตัวแบบการตัดสินใจโดยใชเหตุผลเปนเครื่องมือไปสู

วัตถุประสงค (Instrumental Rationality Model) ของ Runciman (1978 qouited in Max, Weber,  29)  



 

 

8 

ตัวแบบการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป   (Incremental  Model) ของ Lindblom (1959: 77-88)  ตัว

แบบการตัดสินใจแบบมีเหตุผลอยางจํากัด   (Bounded  Rationality) ของเฮอรเบิรต  ไซมอน     ท่ี

นําเสนอตัวแบบการตัดสินใจตามความพอใจ   (Satisficing  Model)   Simon (1957: 48-52) โดยตัวแบบ  

การตัดสินใจ  3  ตัวแบบที่กลาวมาขางตนนี้     ผูวิจัยทําการศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบทั้ง  3  ตัวแบบนี้ผาน

กระบวนการตัดสินใจ  3  ข้ันที่นําเสนอโดย  Harold et al., (1997: 223)     นอกจากนี้     จากการทบทวน

วรรณกรรมพบวา     ในหลายกรณีองคการไมมีการตัดสินใจ     หรือมีกระบวนการตัดสินใจแบบไม

ตัดสินใจ  (Nondecision Making)  ดังนั้น     เพื่อใหการอธิบายพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการ

ตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น     ผูศึกษาจึงนําตัวแบบ

การตัดสินใจแบบถังขยะ  (Garbage Can Model) ของ March and Olsen (1979) มาเปนอีกตัวแบบ

หนึ่งในการศึกษาโดยจะศึกษาผานกระบวนการตัดสินใจตามตัวแบบการตัดสินใจแบบถังขยะใน

สถาบันทางการเมืองตามทฤษฎีของคิงดอนส (Kingdon’s Theory) ที่กลาวถึงหนาตางแหงโอกาสที่

เกิดจากการบรรจบกันของกระแสทางสังคมและการเมืองที่จะนําไปสูการตัดสินใจในนโยบายสี่

กระแส  ประกอบดวย  กระแสแหงการเสนอปญหา        กระแสแหงการสนอแนวทางการแกไขปญหา 

กระแสการมีสวนรวมในการแกปญหา และกระแสแหงโอกาสและทางเลือก (Kingdon, 1995)  เปน

แนวทางพัฒนากรอบการวิเคราะห   (Analytical  Framework) พลวัตรการตัดสินใจระดับนโยบาย

ของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย 

 กรอบการวิเคราะหท่ีใชในงานวิจัยนี้มุงเจาะจงไปที่ความสัมพันธกันของกลุมตัวแปรที่เปน

ปจจัยสําคัญๆ  ในพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอ

รัฐวิสาหกิจไทย     อันประกอบดวย     กลุมตัวแปรของกระแสทางสังคมและการเมืองที่จะนําไปสูการ

ตัดสินใจในนโยบายสี่กระแส  ประกอบดวย  กระแสแหงการเสนอปญหา      กระแสแหงการสนอ

แนวทางการแกไขปญหา  กระแสการมีสวนรวมในการแกปญหา  และกระแสแหงโอกาสและ

ทางเลือก  และกระบวนการตัดสินใจ  3  ข้ันตอนคือขั้นตอนคนหาและการกําหนดประเด็น   (Search 

and Agenda Setting)  ข้ันตอนวิเคราะหปญหาและหาทางเลือกในการแกไข  (Analysis and Alternatives) 

และขั้นตอนของการเลือกและตัดสินใจ  (Choice and Dicision Agendas) โดยผูวิจัยมีสมมติฐานวา

กระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยนั้นสามารถอธิบายไดอยางแจมชัด

ผานกรอบการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจที่ประกอบดวยกลุมปจจัยหลากหลาย ซ่ึงการตัดสินใจ

ในระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยมิไดเกิดจากหรือเปนไปตามการกํากับดูแลกิจการ

รัฐวิสาหกิจของรัฐเทานั้น  หรือ  มิไดเกิดจากนโยบายการบริหารกิจการของคณะผูบริหารของ

องคการรัฐวิสาหกิจนั้นๆ  เทานั้น  แตมีผูมีสวนรวมหลากหลายทั้งจากภาครัฐผานกลุมพรรค

การเมืองและนักการเมืองที่ผลัดเปลี่ยนกันเขามาบริหารประเทศทั้งที่มาจากการยึดอํานาจและจาก
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กระบวนการประชาธิปไตยผานการเลือกตั้ง     กลุมขาราชการจากกระทวง  ทบวง  กรม  ตางๆ  ท่ีกํากับ

ดูแลและมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดนโยบายตอรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งกลุมธุรกิจที่มีธุรกิจเกี่ยวของ

กับรัฐวิสาหกิจทั้งในฐานะผูรับเหมา     ผูรับจางทําของ     ผูขายผลิตภัณฑวัตถุดิบให  และผูรวมทุน

ดังนั้นการศึกษาในเรื่องนี้จะชวยเปดเผยใหเห็นถึงความสําคัญของกลุมตัวแปรอื่นๆ  ท่ีอยูในพลวัตร

การตัดสินใจ  ซ่ึงจะทําใหเกิดความรูความเขาใจตอพลวัตรการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอ

รัฐวิสาหกิจไทยเปนอยางดี    

 

1.5  กรณีศึกษา (Case Study)  

 

 งานวิจัยนี้ใชวิธีการกรณีศึกษาเพื่อศึกษาเจาะลึกพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการ

ตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมจํานวน 2 แหง ประกอบดวย 

รัฐวิสาหกิจในสาขาขนสงทางน้ําคือ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) และรัฐวิสาหกิจใน

สาขาขนสงทางอากาศ คือ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) โดยแตละกรณีศึกษามี

คุณสมบัติ มีสภาพปญหาและมีประวัติความเปนมาที่นาสนใจอยางและควรคาแกการเปนกรณ

ศึกษาอยางยิ่ง ดังนี้ 
 

1.5.1  บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.)  

รัฐบาลไทยไดกอตั้งบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด .) เมื่อป พ .ศ .  2483 ดวยทุนจด

ทะเบียนครั้งแรก 6 ลานบาท  และเพิ่มทุนครั้งสุดทายในป พ .ศ .  2508 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 117 

ลานบาท ในชวงป พ .ศ   .  2500  –  2520  กองเรือ บทด.   มีเรือรวม 16 ลํา รวมระวางบรรทุก 200,000 

เดทเวทตัน ผลประกอบการระยะแรกสามารถทํากําไรได     ตอมาเรือที่มีอยูเริ่มหมดสภาพ คาใชจาย

ในการบํารุงรักษาสูงขึ้น ลูกคาไมม่ันใจในการบริการเพราะเรือเกา ผลประกอบการจึงเริ่มขาดทุน

รัฐบาลในยุคนั้นไมไดใหความสําคัญในเรื่องพาณิชยนาวี    ประกอบกับ บทด . มีผลการดําเนินการที่

ขาดทุน รัฐบาลจึงไมไดสนับสนุนให บทด . ปรับปรุงกองเรือ จนในที่สุดในป พ .ศ .  2529 บทด .จึง

จําตองขายเรือเกาลําสุดทายออกไปและมีผลขาดทุนสะสมอยู 300 ลานบาท  

เมื่อรัฐบาลไมใหความสนใจ บทด. จึงจําตองดําเนินกิจการดวยการเชาระวางเรือมา

ประกอบการเพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิมไวพรอมๆกับการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ โดยเฉพาะดาน

การตลาดที่เนนเชิงรุกบุกเขาตลาดสินคาเอกชนมากขึ้น จนในที่สุดก็สามารถลางหนี้และขาดทุน

สะสมไดหมด ในขณะเดียวกันนั้น บทด .ไดเสนอแผนการจัดหาเรือมาเพื่อประกอบการ  แตก็ไดรับ

การปฏิเสธเนื่องจากรัฐบาล ขณะนั้นมีนโยบายไมลงทุนเพิ่มในรัฐวิสาหกิจ บทด. จึงเสนอแผนใหม
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โดยการแปรรูป บทด .  ใหเอกชนเขามารวมทุนเมื่อป พ .ศ .2530 แตก็ไมประสบความสําเร็จเพราะ

เหตุผลทางการเมือง ประกอบกับรัฐบาลในชวงป  พ .ศ .  2530-2543 มีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง จึง

ทําใหแผนงานและโครงการที่ บทด. เสนอตองสะดุดหยุดลง เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลและแผนธุรกิจ

ของ บทด. ตองเร่ิมตนใหมทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล  กวารัฐบาลจะเขาใจในสถานการณ

ของพาณิชยนาวีและกิจการของ บทด. ก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอีก  จนกระทั่งวันที่ 30 ตุลาคม 

พ.ศ. 2544 กระทรวงคมนาคมไดเสนอแผนการแปรรูป บทด. เขาสูวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

โดยกระทรวงคมนาคมเสนอแผนใหกลุมบริษัทเรือไทยเขาซื้อหุนเพิ่มทุน บทด. ในสัดสวนรัฐยังคง

ถือหุน บทด   .ไวรอยละ 51 และกลุมบริษัท เรือไทยรอยละ 49 และขอให บทด.เชาบริหารทาเทียบ

เรือแหลมฉบัง C3 ดวย ท้ังนี้เพื่อเปนสิ่งดึงดูดใหเอกชน  สนใจเขารวมทุนเพราะกิจการทาเทียบเรือ

เปนกิจการที่สามารถทํากําไรไดดี  แตการรวมทุนในเวลานั้นไมประสบความสําเร็จเนื่องจากมีการ

เปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลบอยครั้ง 

ภายหลัง พ .ต .ท .ทักษิณ ชินวัตร ไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีในชวงตนป 2548 พ .ต .ท. 

ทักษิณไดแตงตั้งนายภูมิธรรม เวชยชัย รองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย เปนรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงคมนาคมวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 นายภูมิธรรม มีคําสั่งที่ 180/2548 แตงตั้งคณะที่

ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม จํานวน 8 คน ประกอบดวย ดร .พัฒเดช ธรรมจรีย 

เปนประธานคณะที่ปรึกษา รศ .ดร .อภิญญา รัตนมงคลมาศ รองประธานคณะที่ปรึกษา ดร .อนุสรณ 

ธรรมใจ  ดร .รุธิร พนมยงค  ดร .วรัญู สุจิวรพันธพงศ  นายสมบูรณ สิมะแสงยาภรณ นายไพรัช  

พรสมบูรณศิริ และ นายเมธี เกียรติกองขจร เปนที่ปรึกษา  ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 นายภูมิธรรม 

มอบนโยบายใหบริษัท ไทยเดินเรือทะเล (บทด . ) และสมาคมเจาของเรือไทย (สจท .  ) ดําเนิน

การศึกษารวมทุนในการจัดตั้งกองเรือแหงชาติ โดยใหมีการจัดตั้งคณะทํางานรวม ประกอบดวย 

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด จํานวน 3 คน คือ นายสุวภัทร สุวรรณกิจบริหาร นายเมธี เกียรติกองขจร 

และดร.รุธิร พนมยงค สวนฝายสมาคมเจาของเรือไทย จํานวน 3 คนคือ นายโกวิท กุวานนท นายชเนศร 

เพ็ญชาติ และนายสุรพล มีสเถียร วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2548 นายชเนศร เพ็ญชาติ เลขาธิการ

สมาคมเจาของเรือไทย ทําหนังสือถึงนายสุวภัทร สุวรรณกิจบริหาร กรรมการและรักษาการ

ผูอํานวยการ บทด   .อางวาสมาชิก 23 รายจะขอเขารวมลงทุนกับ บทด .ดวย  ในวันที่ 29 สิงหาคม 

พ.ศ. 2548 นายสุวภัทร ทําหนังสือถึงหัวหนาคณะทํางานฝายสมาคมเจาของเรือไทย แจงผลมติท่ี

ประชุม สภากรรมการ บทด    . เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2548 กรณีอนุมัติใหมีการจัดตั้งบริษัทรวมทุน 

ระหวาง บทด.กับกลุมเจาของเรือไทย ในสัดสวน 30 และ 70 ตามลําดับ โดย บทด.ใชเงินลงทุน 200 

ลานบาท มีการแกไขขอบังคับของ บทด . โดยใหบริษัทรวมทุนใหบริการใหลักษณะเดียวกับ บทด.

และใหมีสิทธิเชนเดียวกับ บทด .เปนเวลา 5 ป  วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2548 พล .ร .ท .นิพนธ จักษุดุลย 

ประธานสภากรรมการ บทด    .ทําหนังสือถึงนายภูมิธรรม อางวาตามที่ไดรับมอบนโยบายจากนาย
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ภูมิธรรม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ให บริษัท เดินเรือทะเลไทย จํากัด ดําเนินการศึกษา

รวมกับสมาคมเจาของเรือไทย (สจท .) ในการจัดตั้งสายการเดินเรือแหงชาติ โดยกําหนดการให

นําเสนอแผนยุทธศาสตรและแนวทางดําเนินการเพื่อแกไขปญหาอยางเบ็ดเสร็จภายในระยะเวลา 1 

เดือนนั้น บทด .และ สจท .จัดตั้งคณะทํางานรวมเพื่อศึกษาและจัดทําแผนการจัดตั้งสายการเดินเรือ

แหงชาติ มีการประชุม 3 ครั้งสรุปแผน  การจัดตั้งบริษัทรวมทุนมีโครงสรางการรวมทุนคือ บทด. 

ถือหุนรอยละ 30 สจท . ถือหุนรอยละ 70 โดย บทด . จะใชเงินที่มีอยูภายหลังหักคาใชจายและภาระ

ผูกพันที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต จํานวน 200 ลานบาท ขณะที่สจท.จะใชเงินลงทุน 466 ลานบาท  

โดยเงินลงทุนของ สจท. จะมาจากบริษัทเจาของเรือไทยที่เปนสมาชิกสมาคมฯ จํานวน 23 ราย 

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ครม .เห็นชอบตามขอเสนอของกระทรวงคมนาคม ให 

บทด . ลงทุนในบริษัทรวมทุน เปนเงิน 200 ลานบาท โดยใชเงินของ บทด . ที่มีอยูภายหลังหัก

คาใชจายและภาระผูกพันที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 มีการประชุม สภา

กรรมการ บทด .เห็นชอบตามมติ ครม .และพล .ร .ท .นิพนธ ต้ังคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด  ชุดที่หนึ่ง 

คณะทํางานบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร กรณี บทด . จัดตั้งบริษัทรวมทุนกับกลุมบริษัทเจาของ

เรือไทย มีนายสุวภัทร สุวรรณกิจบริหาร กรรมการรักษาการผูอํานวยการ บทด . เปนหัวหนา

คณะทํางาน และกรรมการอีก 11 คน โดยมีนายสมบูรณ สิมะแสงยาภรณ ที่ปรึกษา นายภูมิธรรม

รวมเปนกรรมการดวย  ชุดที่สอง คณะทํางานศึกษารายละเอียดการโอนธุรกรรม กรณี บทด . จัดตั้ง

บริษัทรวมทุนกับกลุมบริษัท เจาของเรือไทย มีนายเมธี เกียรติกองขจร กรรมการบทด.  เปนหัวหนา

คณะทํางาน รวมกับกรรมการอีก 7 คน วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 นายสุวภัทร ทําหนังสือถึง

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอจองชื่อบริษัท บทด. จํากัด และ   TMN  CO.,  LTD. ไวกอน ตอมา

บริษัท บทด .จํากัด จัดไดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2549 บทด.ไดลงเงินกอนแรกไปแลว 100 

ลานบาท  โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2549 นายสุวภัทรสั่งการใหรักษาการหัวหนาฝายบัญชี ขอให

ดําเนินการเบิกจายเงิน 200 ลานภายในวันที่ 24 มีนาคม 2549 ตามมติของสภากรรมการ 17 มีนาคม 

2549 และตามอนุมัติของประธานสภากรรมการ บทด .เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549  แตการจายเงิน

ดังกลาวไดรับการทักทวงจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินทําใหไมอาจจะชําระเงินได  จนกระทั่งใน

วันที่ 5 เมษายน 2549 นายสุวภัทร สุวรรณกิจบริหาร รักษาการผูอํานวยการ บทด.  ทําหนังสือถึง 

พล .ร .ท .นิพนธ ขออนุมัติชําระเงินคาหุนบริษัท บทด. จํากัด จํานวน 100 ลานบาท อางวาที่ประชุม

สภากรรมการ บทด    .เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 เห็นชอบใหเบิกจายเงิน 100 ลานบาทไปกอน และ 

พล .ร .ท .นิพนธอนุมัติในวันเดียวกัน  มีการทําใบสั่งจายเงินขึ้นใน วันที่ 10 เมษายน 2549 และ 

พล .ร .ท .นิพนธและนายสุวภัทร ก็อนุมัติในใบสั่งจายเงินคาหุนสามัญ บริษัท บทด . จํากัด 20 ลานหุน 

หุนละ 10 บาท ชําระ 50% จํานวนเงิน 100 ลานบาทในที่สุด 
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1.5.2  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.)  

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ  (ช่ือเดิมสนามบินหนอง

งูเหา) เปนสนามบินตั้งอยูท่ี ถนนบางนา-ตราด ในตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

เปดใชงานวันที่ 28    กันยายน  พ .ศ.    2549 โดยใชงานแทนทาอากาศยานดอนเมือง นโยบายรัฐบาล

ไดกําหนดทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนทาอากาศยานหลักของประเทศ และมุงใหเปนศูนยกลางการ

บินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย   ช่ือของสนามบินสุวรรณภูมิ มีความหมายวา  "แผนดินทอง    "  เปนชื่อ

พระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานใหเมื่อวันที่ 

29  กันยายน พ.ศ. 2543 และทรงเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษอาคารผูโดยสาร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 19  มกราคม พ .ศ. 2545 ช่ือสากลของสนามบินสะกดตามการถาย

ตัวสะกดภาษาสันสกฤต วา  "Suvarnabhumi"  แทน การเขียนทับศัพทตามระบบราชบัณฑิตยสถาน 

ซ่ึงสะกดวา “Suwannaphum"รัฐบาลทหารของจอมพลถนอม กิตติขจร ไดซ้ือที่ดินหนองน้ํา 20, 000 ไร 

บริเวณหนองงูเหา จังหวัดสมุทรปราการในป พ .ศ. 2516 สําหรับสรางสนามบินใหม เวลาเกือบ30  

ปตอมา รัฐบาลของ พ .ต .ท. ทักษิณ ชินวัตร เห็นวา สนามบินมีความสําคัญตอการสงเสริมและ

พัฒนาความเจริญดานเศรษฐกิจ สังคม การทองเที่ยว และดานอื่นของประเทศเปนอยางมาก รัฐบาล

จึงกําหนดให การกอสราง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนวาระแหงชาติ  ซ่ึงมีนโยบายใหทุก

หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการแบบบูรณาการ  และเพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายรัฐบาล

ทักษิณ  จึงไดเรงการกอสรางตั้งแตเดือน มกราคม พ .ศ. 2545  สนามบินไดเปดทดลองใชในเชา

วันที่ 29  กรกฎาคม พ.ศ. 2545 สายการบินภายในประเทศ 6    สายการบินรวมทดลอง ไดแก การบิน

ไทยนกแอร  ไทยแอรเอเซีย  บางกอกแอรเวย  พีบีแอร และ โอเรียนทไทย โดยมีจํานวนผูโดยสาร 

4, 800  คน จาก 24  เที่ยวบิน โดยพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ไดนําคณะรัฐมนตรี

เดินทางจากสนามบินดอนเมืองมายังสนามบินสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ ไดมีกิจกรรมตางๆ ซ่ึงรวมถึง

การแจกประกาศนียบัตรและบัตรโดยสารที่ระลึกแกผูรวมเที่ยวบิน การนําผูสนใจเยี่ยมชมบริเวณ

สนามบินโดยมัคคุเทศกอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยตางๆ รวมกับการทาอากาศยาน และรถ

โดยสาร ขสมก . ไดจัดเสนทางพิเศษเพื่อเขาชมสนามบินและสถานที่ทองเที่ยวในบริเวณใกลเคียง  

นอกจากนี้รัฐบาลคาดวาไดรับการรับรองจากกรมการขนสงทางอากาศ ภายใตมาตรฐานนานาชาติท่ี

ออกโดย องคการการบิพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) และ  สมาคมการขนสงทางอากาศระหวาง

ประเทศ (IATA) เพื่อเปดใชในทางพาณิชยอยางเปนทางการ ในวันที่ 28   กันยายน พ.ศ. 2549 และ

ใหบินขึ้นลงไดต้ังแต 15  กันยายน และกําหนดใหวันที่ 1    กันยายน เปนวันแรกของการทดลองบิน

ของสายการบินจากตางประเทศ  
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ในวันที่ 19    กันยายน พ .ศ. 2549    เกิดการรัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลรักษาการของ 

พ .ต .ท    .ทักษิณ ชินวัตร คณะรัฐประหารตัดสินใจยึดกําหนดการเปดสนามบินอยางเปนทางการใน

วันที่ 28    กันยายนตามเดิม  ระหวางการวางแผนและกอสรางสนามบินนั้น โครงการไดรับการ

วิพากษวิจารณอยางกวางขวาง ถึงทั้งอุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นอยูในขณะนั้น และที่เกรงวาอาจจะ

เกิดในอนาคต  ปญหาเหลานี้ถูกยกเปนประเด็นในแวดวงวิชาการ วิชาชีพ และในสื่อมวลชนอยาง

กวางขวาง  ปญหาบางปญหาแมยังไมไดหยิบยกมาถกกันอยางจริงจัง แตก็เปนประเด็นที่

สาธารณชนเฝาติดตาม   

 

1.6  คําถามวิจัย 
 

เพื่อศึกษาประเด็นปญหาของพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับ

นโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย ท่ีกลาวมาขางตน  งานวิจัยนี้จึงมุงที่จะอธิบายถึงกลุมปจจัยตางๆ 

ท่ีเปนมูลฐานของพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอ

รัฐวิสาหกิจไทย  และปจจัยสภาพแวดลอมของกระบวนการตัดสินใจระดับนโบายของรัฐ  แกนกลาง

ของคําถามวิจัยของงานวิจัยที่ผูวิจัยตั้งเปนคําถามไวคือ 

“กลุมปจจัยผูมีสวนรวมในพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับ

นโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย และกลุมปจจัยกระบวนการ 3 กลุม อันประกอบดวย 

กระบวนการคนหาสาเหตุแหงปญหา  กระบวนการวิเคราะหหาทางออก และกระบวนการเลือก  มี

อิทธิพล ใหเกิดหรือไมเกิดการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐสิาหกิจไทยอยางไรและภายใต

เงื่อนไขใดที่ทําใหเกิดหนาตางแหงโอกาสอันเกิดมาจากการบรรจบกันของกระแสทางสังคมและ

การเมืองที่จะนําไปสูการตัดสินใจในนโยบายสี่กระแส  ประกอบดวย  กระแสแหงการเสนอปญหา

กระแสแหงการสนอแนวทางการแกไขปญหา  กระแสการมีสวนรวมในการแกปญหา  และกระแส

แหงโอกาสและทางเลือก  และตัวแบบการตัดสินใจตัวแบบใดสามารถนํามาใชอธิบายถึงพลวัตร

และการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยไดชัดเจน

ท่ีสุดและสามารถใชคาดการณแนวโนมของพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจ

ระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยไดแมนยําที่สุด”  

 คําถามวิจัยหลักนี้สามารถแยกเปนคําถามยอย ๆ 6 คําถามคือ 

             1.6.1  โครงสรางและสถาบันทางการเมืองทางที่มีอิทธิพลในพลวัตรการตัดสินใจระดับ

นโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยเปนอยางไร 

  1.6.2   กลุมผูมีสวนรวมกลุมใดที่เปนกลุมที่มีบทบาทหลักในพลวัตรการตัดสินใจระดับ

นโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย 
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1.6.3  ปจจัยดานกระบวนการปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอกระบวนการการตัดสินใจระดับนโยบาย

ของรัฐ 

1.6.4  ภายใตเงื่อนไขใดที่ทําใหเกิดหนาตางแหงโอกาสอันเกิดมาจากการบรรจบกันของ

กระแสหลักสี่กระแส  ประกอบดวย กระแสประเด็นปญหา กระแสแนวนโยบายในการแกไขปญหา  

กระแสผูมีสวนรวม และกระแสแหงโอกาสในการเลือก 

1.6.5  พลวัตรการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยสามารถอธิบายไดตาม

ตัวแบบการตัดสินใจที่นําเสนอในกรอบการวิเคราะหอยางไร 

1.6.6  กรอบการวิเคราะหท่ีนําเสนอในงานวิจัยนี้สามารถอธิบายพลวัตรการตัดสินใจระดับ

นโยบายของรัฐไดในแงมุมใดบาง 

 

1.7  วัตถุประสงคในการศึกษา 

 
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้มุงหมายที่จะศึกษาถึงพลวัตรและการเคลื่อนไหวใน

กระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งมุงเนนที่จะศึกษา

ถึงการที่ประเด็นปญหาหนึ่งๆ ไดรับการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใดลงไป  ความมุงหวังของผูศึกษา

นั้นคือตองการ “หาสาเหตุ”  และ “ระบุ”  ปจจัยทางการเมืองและปจจัยทางสถาบันที่มีอิทธิพลใน

พลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย โดยผู

ศึกษามีสมมติฐานวาการแกไขปญหาหรือนโยบายใดๆ ท่ีพัฒนาขึ้นโดยรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยนั้นถูก

กําหนดโดยผูมีสวนเกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดเสียหลากหลายกลุม  ซ่ึงกลุมคนเหลานั้นมีสวน

เกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจในหลากหลายแงมุม  ดังนั้นตัวแปรสําคัญที่งานวิจัยนี้ใหความสนใจคือตัว

แปรที่เปนผูมีสวนเกี่ยวของอยูในชุมชนผูกําหนดนโยบาย (Policy  Community) และพลวัตรและ

การเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจนโยบาย (Dynamics of Government Decision-Making on 

Policy) และวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้จึงประกอบดวย 

1.7.1  เพื่อสรางความรูความเขาใจในโครงสรางและสถาบันทางการเมืองทางที่มีอิทธิพล

ในพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย 

1.7.2  เพื่อสํารวจตรวจสอบวาปจจัยดานกลุมผูมีสวนรวมกลุมใดที่มีบทบาทหลักในพลวัตร

และการเคล่ือนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย 

1.7.3  เพื่ออธิบายวาปจจัยดานกระบวนการปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอพลวัตรและการเคลื่อนไหว

ในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย 

1.7.4   เพื่ออธิบายเงื่อนไขและสภาพการณท่ีกอใหเกิดหนาตางแหงโอกาสการตัดสินใจใน

นโยบายที่เกิดจากการบรรจบกันของกระแสทางสังคมและการเมืองที่จะนําไปสูการตัดสินใจใน
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นโยบายสี่กระแส  ประกอบดวย  กระแสแหงการเสนอปญหา      กระแสแหงการสนอแนวทางการ

แกไขปญหา กระแสการมีสวนรวมในการแกปญหา และกระแสแหงโอกาสและทางเลือก 

1.7.5  เพื่อนําตัวแบบการตัดสินใจที่นําเสนอในกรอบการวิเคราะหนี้มาทําความเขาใจและ

ใชอธิบายพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ

ไทย 

1.7.6  เพื่อนําเสนอกรอบการวิเคราะหท่ีสามารถอธิบายพลวัตรและการเคลื่อนไหวใน

กระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยไดอยางชัดเจน 

 

1.8  ความสําคัญของการศึกษา 

 

 1.8.1   งานวิจัยนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ในกระบวนการศึกษาปญหา  

(Search/Problem Recognition) ปจจัยจากกระบวนการหาทางเลือกในการแกไขปญหา (Analysis/ 

Alternatives) และการเลือก (Choice Opportunities) ท่ีนําไปสูกระบวนการตัดสินใจของรัฐ   
 1.8.2  เปนการศึกษาเจาะลึกถึงตัวแปรหรือปจจัยหลากหลายที่มีทิศทางที่ขัดแยงกันในพลวัตร
และการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย  โดยการใช

ตัวแบบการตัดสินใจหลายตัวแบบผสานกับแนวความคิดเชิงกระบวนการมาเปนแนวทางในการ

วิเคราะหใหแจมชัดมากขึ้น 
 1.8.3 การศึกษาชิ้นนี้เปนการนําเสนอกรอบแนวคิดวิเคราะหที่พัฒนามาจากการศึกษา

ปจจัยตางๆ ในตัวแบบการตัดสินใจแบบ “ถังขยะ” (Garbage Can Medel)  และกระบวนการตัดสินใจ

ตามตัวแบบการตัดสินใจแบบถังขยะในสถาบันทางการเมืองตามทฤษฎีของคิงดอนส (Kingdon’s 

Theory) ท่ีเสนอวา รัฐจะทําการตัดสินใจในนโยบายเมื่อกระแสทางสังคมและการเมืองที่จะนําไปสู

การตัดสินใจในนโยบายสี่กระแส ประกอบดวย กระแสแหงการเสนอปญหา   กระแสแหงการเสนอ

แนวทางการแกไขปญหา  กระแสการมีสวนรวมในการแกปญหา  และกระแสแหงโอกาสและ

ทางเลือกมาบรรจบกันเมื่อหนาตางแหงโอกาสเปดออก    
 

 1.9  ขอบเขตการวิจัย 

 

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยในเรื่องพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับ

นโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย เนนที่การศึกษาเรื่องพลวัตรและการเคลื่อนไหว (Dynamics and 

Movements) งานช้ินนี้  ไมใชงานวิจัยที่มุงศึกษาองคการรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่งเปนการเฉพาะ 
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หรือ ศึกษาปจจัยดานเศรษฐกิจ  ปจจัยดานการบริหารจัดการ หรือแงมุมหนึ่งแงมุมใดของเทคโนโลยี

ดานนวัตกรรมและการพัฒนา  แมวาปจจัยตางๆเหลานี้จะเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในกระบวนการ

ตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอองคการรัฐวิสาหกิจไทยก็ตาม 
อีกทั้งงานวิจัยนี้มิไดมุงศึกษาวาบุคคลหรือกลุมที่ทําการตัดสินใจขั้นสุดทายอยางไร  แต

งานวิจัยนี้มุงหมายที่จะทําความเขาใจวา “ทําไม หรือ มีอะไรเกิดขึ้น” ท่ีเปนพลวัตรและการ

เคลื่อนไหวในการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอองคการรัฐวิสาหกิจไทย และรัฐมีกระบวนการ

ตัดสินใจระดับนโยบาย “อยางไร”   ซึ่งเปนกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายที่มีผูมีสวน

เกี่ยวของทั้งระดับบุคคลและระดับสถาบันมีสวนรวมอยางหลากหลายในกระบวนการตัดสินใจ

ระดับนโยบายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

งานวิจัยนี้จะใชวิธีการ “กรณีศึกษา” เพื่อศึกษาเจาะลึกกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย

ของรัฐตอรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมจํานวน 2 แหงจาก 2   สาขา ประกอบดวย สาขาขนสง 

ทางน้ํา บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) และสาขาขนสงทางอากาศ บริษัท ทาอากาศยานไทย 

จํากัด (มหาชน) (ทอท.)  

 

1.10  นิยามศัพท 

 

1.10.1 รัฐวิสาหกิจ  คือ องคกรของรัฐบาล หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของหรือ

บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 
1.10.2  รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม  คือ องคกรของรัฐบาล หรือหนวยงาน

ธุรกิจที่รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเปนเจาของหรือบริษัท หางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50  
1.10.3 การตัดสินใจระดับองคาร  (Organizational Decision Making) หมายถึงกระบวนการ

เลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือกที่ไดพิจารณาหรือประเมินอยางดีแลววาเปน

ทางใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายขององคการ 

1.10.4  ทฤษฎีวาดวยชุดการตัดสินใจ (Ddecision-set  Theories) ทฤษฎีท่ีห็นวาเหตุผลเปน

เครื่องมือไปสูวัตถุประสงค (Instrumental Rationality) ประกอบการตัดสินใจขององคการนั้นคือ

สาระสําคัญขององคการที่รูจักกันดีวาคือ การบริหารจัดการ (Aministration) แนวความคิดของ

นักวิชาการในแขนงวิชานี้เนนใหเห็นวา  การตัดสินใจนั้นคือปจจัยชั้นตนที่เปนตัวอธิบายและทําให

เกิดความเขาใจพฤติกรรมองคการ   
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1.10.5 ตัวแบบการตัดสินใจที่ใชเหตุผลเปนเครื่องมือไปสูวัตถุประสงค (Instrumental 

Rationality Model) นําเสนอโดย March and Simon (1993)  มีคุณลักษณะที่สําคัญๆ ส่ีข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนแรก เปาหมาย  หรือจุดมุงหมายของการตัดสินใจนั้นเปนสิ่งที่กําหนดไวลวงหนา  ข้ันตอน

ท่ีสองการวิเคราะหเพื่อหาแนวทางแกไขปญหานั้นจะทําการวิเคราะหอยางละเอียด  ครอบคลุม  

รอบดาน   เพื่อกําหนดผลที่ตามมาหลังจากการตัดสินใจ  ผลที่พึงปรารถนาและไมพึงปรารถนา   

ผลที่คาดหวังและผลที่ไมคาดหวัง   ท่ีจะเกิดขึ้นจากการเลือกทางเลือกแตละทางเลือก   ซ่ึงการ

วิเคราะหนี้ต้ังอยูบนฐานของขอมูล   และประสบการณเปนสําคัญ  ขั้นตอนที่สาม คือขั้นตอนของ

การจัดลําดับทางเลือก   ท่ีไดทําการวิเคราะหมาแลวในขั้นตอนที่สอง ซ่ึงความยากในการจัดลําดับ

ความสําคัญของทางเลือก   คือการใชเกณฑในการจัดลําดับความสําคัญซึ่งตองเลือกวาจะใชเกณฑ

ทางเศรษฐกิจ หรือเกณฑทางสังคม  ส่ิงแวดลอม  ข้ันตอนที่ส่ี  คือขั้นตอนของการเลือกโดยจะทํา 

การเลือกทางเลือกที่ใหผลตอบแทนที่มากที่สุด  ดีท่ีสุดและคุมคามากที่สุด  ซ่ึงมักจะใชสําหรับการ

ตัดสินใจเพื่อความคุมคาเชิงประสิทธิภาพซึ่งสามารถเล็งเห็นถึงผลจากการตัดสินใจเลือกแนวทางที่

คุมคาและไดประโยชนทางเศรษฐกิจสูงสุด 

1.10.6 ตัวแบบการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป (Incremental Model) คุณลักษณะของตัว

แบบการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป (Incremental Model) คือการประนีประนอม (Compromise) เปน

การตัดสินใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเล็กๆ นอยๆ ในตัวโครงการหรือนโยบาย  และมักจะไม

แยกออกจากกลุมสถานภาพเดิม (Status  Quo) Lindlom  (1997)  ซ่ึงในอีกนัยหนึ่ง  ตัวแบบการ

ตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไปนี้เปนตัวแบบของกระบวนการประนีประนอมที่ใชการโนมนาว  การ

โตวาทีและการเจรจาตอรองกันเปนสําคัญ  ไมใชการวิเคราะหมาเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ 

1.10.7 ตัวแบบการตัดสินใจตามความพอใจ (Satisficing Model) เปนการตัดสินใจที่ให

ความพอใจแกผูทําการตัดสินใจและเพียงพอสําหรับองคการในการที่จะไดรับหรือผสมผสานความพึง

พอใจแนวความคิดสําคัญตัวแบบการตัดสินใจตามความพอใจนี้คือความเช่ือวาผูทําการตัดสินใจนั้น

เปนมนุษย    ซ่ึงตางมีขอจํากัดในการใชเหตุใชผลในการตัดสินใจเสมอ  ดังนั้นจึงเปนความมีเหตุผล

อยางมีขอบเขตจํากัด (Bounded  Rationality) ซ่ึงอธิบายไดวาในการตัดสินใจใดๆ มนุษยผูท่ีตองทํา

การตัดสินใจมักจะมีขอมูลนอยกวาที่ตองการเสมอ  ทําใหมนุษยมีขอจํากัดในการคาดคะเนอนาคต 

ทําใหในการคํานวณผลไดผลเสียอยางมีประสิทธิภาพไมสามารถทําไดอยางเต็มที่  ซ่ึงในที่สุด

มนุษยจะเลือกหนทางที่ดูดีท่ีสุด หรือบอยครั้งมนุษยก็ปลอยใหอารมณมามีผลตอการตัดสินใจไป

เสียเลย 

1.10.8 ตัวแบบการการตัดสินใจแบบถังขยะ (Garbage Can Model) การตัดสินใจเปน

กระบวนการเลือกที่จะกระทําการใดๆ ท่ีไมมีความแนนอน  ไววางใจไมได และคลุมเคลือ  ไมชัดเจน 

การตัดสินใจตามแบบนี้ถือเปนเสมือนกิจกรรมที่ปจเจกบุคคลและกลุมบุคคลไดแสดงออกซึ่งความ
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ขัดแยงของคานิยม มายาคติ มิตรภาพ และอํานาจที่มีอยู  วิธีการที่สําคัญคือการตัดสินใจของ

องคการตามแบบถังขยะนั้นเปนตัวแบบการตัดสินใจที่สะทอนการแสดงออกของความตองการดาน

สังคม และสวนตัวมากกวาที่จะยึดติดกับเครื่องมือที่ใชประกอบการตัดสินใจ 

1.10.9 การตัดสินใจแบบถังขยะในสถาบันทางการเมืองตามทฤษฎีของคิงดอนส (Kingdon’s 

Theory) คือการตัดสินใจเมื่อกระแสทางสังคมและการเมืองที่จะนําไปสูการตัดสินใจในนโยบายสี่

กระแส  ประกอบดวย  กระแสแหงการเสนอปญหา        กระแสแหงการเสนอแนวทางการแกไขปญหา

กระแสการมีสวนรวมในการแกปญหา  และกระแสแหงโอกาสและทางเลือกมาบรรจบกันเมื่อ

หนาตางแหงโอกาสเปดออก 

1.10.10 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม  

จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด  ภายใตกฎหมายแพงและพาณิชย เมื่อป พ .ศ .  2483 

ดวยทุนจดทะเบียนครั้งแรก 6 ลานบาท  และเพิ่มทุนครั้งสุดทายในป พ .ศ .  2508 มีทุนจดทะเบียน

ท้ังสิ้น 117 ลานบาท 

1.10.11 กลุมบริษัทเจาของเรือไทย 23 บริษัท  คือบริษัทเจาของเรือไทยที่เปนสมาชิกสมาคม

เจาของเรือไทยที่ไดรวมกันลงทุนในการจัดตั้งบริษัทรวมทุนกับ บทด. เพื่อดําเนินกิจการสายการ

เดินเรือแหงชาติตามนโยบายของรัฐ  ประกอบดวยบริษัท  บริษัท  โหงวฮก  เอเยนซี่  จํากัด    บริษัท 

จุฑานาวี  จํากัด  )มหาชน   (  บริษัท  พรีเชียส  ชิพปง  จํากัด )  มหาชน    ( บริษัท เดินเรือแสงไทย   1977 

จํากัด    บริษัท  นทลิน  จํากัด    บริษัท  หะรินสุตขนสง  จํากัด  บริษัท  ซี .แอนด  พี    .จํากัด   บริษัท  สยาม

เภตราอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  บริษัท คุณนที จํากัด บริษัท บี.พี.พี .ซัพพลาย จํากัด  บริษัท  ภูรีมาศ 

นาวี  จํากัด บริษัท  ทรานสโอเชี่ยน  ซัพพลาย  จํากัด    บริษัท  ถาวรมารีน  จํากัด  บริษัท วาย .เค .น้ําใส 

จํากัด  บริษัท  พี .เอส .วี .ซัพพลาย  จํากัด  บริษัท  เอ็น .ที .แอล .มารีน จํากัด  บริษัท  ยูนิออยล  บัลค  ทราน

สปอรต  จํากัด  บริษัท  ยูไนเต็ด  แทงเกอร จํากัด  บริษัท  วี .ซี .ซี    .อินเตอรมารีน  เซอรวิส  แอนด  ทราน

สปอรต จํากัด บริษัท กาญจนามารีน จํากัด บริษัท เอเชียซีทรานส จํากัด บริษัท หะรินพาณิชย จํากัด 

บริษัท ที ไอ พี เอส จํากัด  

1.10.12  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท) บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน) เดิมใชช่ือวา การทาอากาศยานแหงประเทศไทย หรือ ทอท. เปนรัฐวิสาหกิจสังกัด

กระทรวงคมนาคม เปนองคกรบริหารงานทาอากาศยานระดับแหงชาติของไทย โดยเริ่มดําเนินการ

ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 เพื่อดําเนินการทาอากาศยานตางๆ ใหตรงกับระดับแหงชาติ และ

รับโอนกิจการทาอากาศยานดอนเมือง ซ่ึงเคยสังกัด กรมการบินพลเรือน ตอมาทอท. ไดจัดตั้งเปน

บริษัทจํากัดชื่อ "บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)" และปรับตราสัญลักษณใหม โดยชื่อยอ
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ของบริษัทยังคงใช "ทอท." เชนเดิม สวนชื่อภาษาอังกฤษคือ Airports of Thailand Public Company 

Limited และใชช่ือยอวา AOT ต้ังแตวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 เปนตนมา 

1.10.13 บริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม  จํากัด (บทม.)  บริษัททาอากาศยานสากล

กรุงเทพแหงใหม จํากัด) New Bangkok International Airport Company Limited: NBIA) จดทะเบียน 

เปนบริษัทจํากัดเมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ  2539 เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม  มีทุนจด

ทะเบียน   10,000 ลานบาท  ผูถือหุน ประกอบดวยการทาอากาศยานแหงประเทศไทย  รอยละ   51.4 

กระทรวงการคลัง  รอยละ   48.6 ไดโอนงานจากการทาอากาศยานแหง  ประเทศไทย  มารับผิดชอบ

ต้ังแตวันที่   11 เมษายน   2539 เปนตนมา  มีหนาที่ในการรับผิดชอบในการกอสรางและบริหาร  ทา

อากาศ ยานสากล กรุงเทพแหงใหม  (สนามบินหนองงูเหา)  

 1.10.14   ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  หรือ  สนามบินสุวรรณภูมิ 

ช่ือเดิมสนามบินหนองงูเหา   เปนสนามบินตั้งอยูท่ี  ถนนบางนา-ตราด  ในตําบลราชาเทวะ  อําเภอบาง

พลี  จังหวัดสมุทรปราการ  เปดใชงานวันที่   28    กันยายน  พ.ศ. 2549 โดยใชงานแทนทาอากาศยาน

นานาชาติดอนเมือง  นโยบายรัฐบาลไดกําหนดทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเปนทาอากาศยาน

หลักของประเทศ  และจะเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย  ช่ือของสนามบินสุวรรณ

ภูมิ  มีความหมายวา     “แผนดินทอง “ เปนชื่อพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ 29  กันยายน พ.ศ. 2543  และเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีวางศิลา

ฤกษอาคารผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ในวันที่  19    มกราคม  พ.ศ. 2545  ช่ือสากลของ

สนามบินสะกดตามการถายตัวสะกดภาษาสันสกฤต  วา   “Suvarnabhumi”   แทนการเขียนทับศัพท

ตามระบบราชบัณฑิตยสถาน ซ่ึงสะกดวา “Suwannaphum” 
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บทที่ 2 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1  บทเกริ่นนํา 

 

 งานวิจัยนี้มุงศึกษาเรื่องพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย

ของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย  ซ่ึงเจาะจงศึกษาประเด็นปญหาของการขยายบทบาทและกิจการของ

รัฐวิสาหกิจในโครงการการลงทุนธุรกิจสําคัญ ๆ ท่ีจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ วัตถุประสงคหลักของงานศึกษาวิจัยนี้คือการวิเคราะหและอธิบายพลวัตรและการ

เคลื่อนไหวในกระบวนการระบุประเด็นปญหาและกระบวนการกําหนดนโยบายเพื่อการขยาย

บทบาทธุรกิจของรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเปนตัวขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

และการทําความเขาใจเพื่อระบุตัวแปรที่เกี่ยวของในพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการ

ตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย  จําเปนที่จะตองมีความเขาใจในกระบวนการ

ตัดสินใจของรัฐเปนอยางดี รวมทั้งตองเขาใจดวยวากระแสประเด็นปญหาหนึ่ง ๆ ไดรับความสนใจ

และไมไดรับความสนใจอยางไร และทําไม  รวมทั้งเพื่อระบุผูมีสวนรวมที่มีบทบาทหลักและมี

อิทธิพลตอพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ

ไทย 

 การทบทวนวรรณกรรมในบทนี้มีวัตถุประสงคสําคัญคือการเชื่อมโยงคําถามวิจัยเขากับ

แนวคิดทฤษฎีดานรัฐประศาสนศาสตรและแนวคิดทฤษฎีดานการบริหารจัดการ  ทฤษฎีองคการ

และทฤษฎีวาดวยกระบวนการตัดสินใจ  ท้ังนี้ก็เพื่อนําองคความรูท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม

มาใชตรวจสอบวาปจจัยใดบางที่มีอิทธิพล มีอิทธิพลอยางไร  และทําไมจึงมีอิทธิพลตอพลวัตรและ

การเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ  นอกจากนั้นผูวิจัยยัง

ทําการคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจขององคการ  กระบวนการกําหนด

นโยบายสาธารณะของรัฐตอการคาและการลงทุนเพื่อเปนขอมูลประกอบการทําการศึกษาวิจัยนี้ดวย  

การทบทวนงานวรรณกรรมเหลานี้ก็เพื่อเชื่อมโยงไปสูองคความรูทางแนวทฤษฎีและระเบียบวิธี

วิจัยดานกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย   
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 การทบทวนวรรณกรรมในบทนี้  ประกอบดวยสาระสําคัญๆ สามสวนคือ สวนที่หนึ่ง  

แนวคิดทฤษฎีวาดวยการตัดสินใจ  ซ่ึงประกอบดวย 1) การตัดสินใจระดับองคกร (Organizational 

Decision Making) 2) ทฤษฎีนีโอ-คลาสสิค: องคการในฐานะที่เปนชุดการตัดสินใจ (Neo-Classical 

Theory: Organizations as Decision Sets) 3) แบบแผนการตัดสินใจ (Decision  Premise) และ 4) 

แนวคิดความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด (Bounded Rationality) และสวนที่สองเปนการทบทวน

วรรณกรรมในองคความรูดานการตัดสินใจขององคการ (Organizational  Decision  Making)  

ประกอบดวย 1) ตัวแบบการตัดสินใจที่ใชเหตุผลเปนเครื่องมือไปสูวัตถุประสงค (Instrumental 

Rationality Model) 2) ตัวแบบการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป (Incremental Model) 3) ตัวแบบ

การตัดสินใจตามความพอใจ (Satisficing  Model) และ 4) ตัวแบบการตัดสินใจแบบถังขยะ  

(Garbage Can Model)  และสวนที่สามงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.2  แนวคิดทฤษฎีวาดวยการตัดสินใจ 

 

การทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีวาดวยการตัดสินใจในบทนี้ประกอบดวยการ

ทบทวนวรรณกรรมในเรื่อง การตัดสินใจระดับองคกร (Organizational  Decision  Making) ทฤษฎี

นีโอ-คลาสสิค: องคการในฐานะที่เปนชุดการตัดสินใจ (Neo-Classical Theory: Organizations as 

Decision Sets)  แบบแผนการตัดสินใจ (Decision  Premise) และแนวคิดความมีเหตุผลอยางมี

ขอบเขตจํากัด (Bounded Rationality) 

 

2.2.1 การตัดสินใจระดับองคกร (Organizational Decision Making)  

การตัดสินใจระดับองคกร (Organizational Decision Making)  หมายถึงกระบวนการเลือก

ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือกที่ไดพิจารณาหรือประเมินอยางดีแลววาเปนทางให

บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายขององคการ การตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญและเกี่ยวของกับหนาที่

การบริหารหรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขา

ทํางาน การประสานงาน และการควบคุม  มีการศึกษาเรื่องการตัดสินใจกันมานาน ดังที่ เชสเตอร 

ไอ บารนารดไดกลาวไววา “การตัดสินใจที่ทําโดยปจเจกบุคคลในฐานะที่เปนสมาชิกองคการนั้น

แตกตางจากการตัดสินใจในฐานะสวนบุคคลอยางมาก การตัดสินใจแมกระทําโดยบุคคลแตก็เปน

บุคคลที่รวมอยูในองคการ  ดังนั้นการตัดสินใจนั้นจึงไมไดตัดสินใจไปบนพื้นฐานของความสัมพันธ

ระหวางความตองการสวนตัวกับผลที่จะไดรับ หรือตัดสินใจไปโดยปราศจากความคิดสวนตัวแต

เปนการตัดสินใจบนความมุงหวัง  เปาหมายและ ประสิทธิผลขององคการ  แรงจูงใจ รางวัล และการ
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โตตอบขององคการนั้นคือตัวกําหนดแบบแผนการตัดสินใจและธํารงเอกลักษณของการตัดสินใจ

แบบนี้ไว (Barnard, 1938) 

การตัดสินใจของผูบริหารเพื่อสรางประสิทธิผลตอการบริหารจัดการนั้นสามารถแบงออก

ไดหลายลักษณะตามที่ Turban and Loomba (1976) สรุปไวดังนี้  1) การตัดสินใจเปนกระบวนการ

ของการเปรียบเทียบผลตอบแทนหรือผลประโยชนท่ีจะไดรับจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง โดยที่ผู

ตัดสินใจจะเลือกทางเลือกที่ใหประโยชนสูงสุด 2) การตัดสินใจเปนหนาที่ท่ีจําเปน เพราะ

ทรัพยากรมีจํากัด และมนุษยมีความตองการไมจํากัด จึงจําเปนตองมีการตัดสินใจเพื่อใหไดรับ

ประโยชนและความพอใจจากการใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ 3) ในการ

ปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ ในองคการ อาจมีการขัดแยงกัน เชน ฝายผลิต ฝาย บุคคล ฝายการเงินการ

บัญชี ฝายการบริหารงานบุคคล แตละฝายอาจมีเปาหมายของการทํางานขัดแยงกัน ผูบริหารจึงตอง

เปนผูตัดสินใจชี้ขาด เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการโดยสวนรวม 4) กระบวนการตัดสินใจ

ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนแรกเปนเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ขอจํากัด 

การกําหนดทางเลือก สวนที่สอง เปนการเลือกทางเลือกหรือ กลยุทธท่ีดีท่ีสุดตามสภาวการณ และ 

5) การตัดสินใจมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายและลักษณะของปญหา เชน อาจแบงออกได

เปนการตัดสินใจตามลําดับขั้น ซ่ึงมักเปนงานประจํา เชน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ตารางการทํางาน 

เปนตน และการตัดสินใจที่ไมเปนไปตามลําดับขั้น เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาที่ไมไดเกิดขึ้น

ประจํา เปนปญหาที่เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง เชน การตัดสินใจเกี่ยวกับการริเริ่มงานใหม เชน ต้ังคณะใหม 

หรือขยายโรงงานใหม เปนตน 

มีความพยายามจากนักทฤษฎีดานการตัดสินใจหลายคนพยายามที่นําเสนอทฤษฎีการ

ตัดสินใจแบบครอบจักรวาล  โดยมีสมมติฐานวา ปจเจกบุคคลที่มีเหตุผล (Rational  Individual) 

สามารถที่จะตัดสินใจในแบบแผนเชิงตรรกบริสุทธิ์ (หมายถึงตรรกที่ไมถูกแทรกแซงดวยคานิยม

หรือสิ่งรบกวนใดๆ) และตัดสินใจบนพื้นฐานของการมีขอมูลความรูเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่จะ

แกไขครบถวนสมบูรณรวมทั้งหยั่งรูผลของการตัดสินใจนั้นๆ ไดอยางแมนตรง ซึ่งในปจจุบัน

แนวความคิดนี้กลายเปนมายาภาพของตัวแบบการตัดสินใจ เนื่องจากวาเปนแนวคิดเชิงนามธรรม 

หรืออาจเรียกไดวาเปนแบบแผนการตัดสินใจที่เสมือน “ผีท่ีไรตัวตน” ไรแกนสารที่จะจับตองได

และไมอาจนํามาปรับใชไดในสถานการณชีวิตจริงๆ  รวมทั้งยังไมมีหลักการที่แกรงพอที่จะนําไป

ประยุกตใชได  (Goktug, 2007: 3) 

 

2.2.2  ทฤษฎีนีโอ-คลาสสิค: องคการในฐานะที่เปนชุดการตัดสินใจ (Neo-Classical Theory: 

Organizations as Decision Sets) 

               ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  มีนักทฤษฎีดานองคการที่นาสนใจหลายคนได

นําเสนอแนวความคิดใหมๆ เกี่ยวกับการศึกษาองคการ  แนวคิดใหม ๆ เกี่ยวกับองคการที่นําเสนอ



 

23 

ในชวงนั้นถูกจัดกลุมใหเปนกลุมทฤษฎีนีโอ-คลาสสิค  ทฤษฎีนีโอ-คลาสสิคนี้ไดรับฉายาวาเปน 

“ทฤษฎีวาดวยชุดการตัดสินใจ” (Decision-Set Theories) โดยนักทฤษฎีกลุมนี้เห็นวาการใชเหตุผล

เปนเครื่องมือไปสูวัตถุประสงค (Instrumental  Rationality) ประกอบการตัดสินใจขององคการนั้น

คือสาระสําคัญขององคการที่รูจักกันดีวาคือ “การบริหารจัดการ” (Administration) แนวความคิด

ของนักวิชาการกลุมนี้เนนใหเห็นวา  การตัดสินใจนั้นคือปจจัยชั้นตนที่เปนตัวอธิบายและทําใหเกิด

ความเขาใจพฤติกรรมองคการ  ในมุมมองของนักคิดเหลานี้  การตัดสินใจคือหนวยวิเคราะห (Unit 

of Analysis) ช้ันตนในการศึกษาพฤติกรรมองคการ  ซ่ึงการตัดสินใจขององคการนั้นเปนแกนกลาง

ของคุณลักษณะที่ใชอธิบายการกอรางเปนแนวคิดทฤษฎี  ซ่ึงประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญๆ 4  

ประการคือ  1) การตัดสินใจนั้นเปนเรื่องสําคัญของการบริหารจัดการ  ดังนั้นการดําเนินการใดๆ 

ในเชิงการบริหารจัดการลวนประกอบไปดวยเรื่องที่จะตองทําการตัดสินใจเปนปฐมบททั้งสิ้น  อาทิ

เชน การวิเคราะหขอมูล  การตรวจวัดคัดกรองลําดับความสําคัญ และการสื่อสารผลการตัดสินใจ 2) 

แบบแผนการปฏิบัติหลักภายในการบริหารจัดการนั้นการใชเหตุผลเปนเครื่องมือไปสูวัตถุประสงค 

(Instrumental Rationality) (ไพโรจน ภัทรนรากุล, 2548 )  ดังนั้น องคการจึงตองเนนการคนหา

แนวทางที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดมาใหลวงหนาแลว 3) การตรวจสอบประสิทธิภาพ

คือการตรวจสอบหลักขององคการและคือการตรวจสอบหลักของการตรวจวัดสมรรถนะและการ

ปฏิบัติการขององคการ 4) มีการเนนย้ําในมุมมองวาดวยเรื่องบทบาทองคการมากวาบทบาทของ

ปจเจกบุคคลในฐานะที่องคการนั้นเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจขององคการ (Harmon  and 

Mayer, 1986: 123) 

 

2.2.3  แบบแผนการตัดสินใจ (Decision Remise) 

นิโคลาส เฮนรี กลาวถึง  ขอสําคัญประการหนึ่งที่ยากจะโตแยงคือเรื่องที่นักวิทยาศาสตร

สังคมไดคนพบเกี่ยวกับการตัดสินใจที่กระทําโดยองคการวาเปนกระบวนการตัดสินใจที่มีความ

เปนเหตุเปนผลนอยมาก  โดยไดเสนอเหตุผลหลักประกอบขอคนพบนี้ไววา  เพราะการตัดสินใจ

นั้นกระทําโดย มนุษยและมนุษยนั้นมักจะไมคอยใชความคิดเชิงตรรก  ซ่ึงเฮอรเบิรต ไซมอนไดจุด

ประกายสวางใหเห็นถึงดานมืดของการตัดสินใจ ท่ีกระทําโดยมนุษย  Henry (2004: 87-89)  เขาเชื่อ

วาประการแรก  มนุษยทําการตัดสินใจบนขอเท็จจริงที่มาจากโลกทัศนของตนที่สะทอนมาจาก

ประสบการณในอดีตและความคิดรวบยอดที่มีตอสิ่งตาง ๆ  ซ่ึงไมจําเปนวาสิ่งนั้นๆ ตองเปนความ

จริงที่มีอยูจริง  ไซมอนเรียกปรากฏการณนี้วาเปนแบบแผนการตัดสินใจ (Decision Premise) หรือ 

คานิยมและความคิดเห็นที่ใชเปนมูลฐานประกอบการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับองคการของบุคคลที่

เปนสมาชิกองคการ (Simon, 2004: 48-52)   คานิยมและความคิดเห็นของปจเจกบุคคลแตละคนใน

องคการหนึ่ง ๆ จะมีความโดดเดนแตกตางกันไปในแตละคน แตอาจจะไดรับอิทธิพลมาจาก
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กระบวนการ ระเบียบวิธีกลไก กลไกระเบียบปฎิบัติตามมาตรฐาน (Standard  Operating Procedures)      

และการแบงหนาที่การงาน (Dvision of Labour) ในการทํางานในองคการนั้นๆ รวมถึงการมีสังคม

ประกิต (Socialization)  การฝกอบรมปฐมนิเทศนสมาชิกใหมขององคการ และการคัดเลือกบุคคล

เขารวมงานในองคการ  ซ่ึงเทคนิควิธีตางๆเหลานี้จะชวยปรับแตงบบแผนการตัดสินใจ (Decision 

Premise)  ของแตละปจเจกบุคคลไปในทางที่จะลดความเสี่ยงขององคการอันเกิดมาจากการ

ตัดสินใจที่คาดไมถึงของบุคคลในองคการ และเมื่อความเสี่ยงนี้ตํ่าลง อํานาจการบังคับบัญชาการ

และการควบคุมก็จะคลายลงหรือมีการกระจายอํานาจมากขึ้น  บางองคการไดเริ่มกระบวนการสราง

แบบแผนการตัดสินใจใหกับบุคคลากรของตนตั้งแตการสรรหาคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในองคการ  

โดยการคัดเลือกบุคคลที่มีคานิยมใกลเคียงกับคานิยมขององคการเขาทํางาน (Jennifer, 1991: 459-484). 

 

2.2.4  แนวคิดความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด (Bounded Rationality) 

แนวคิดของ Simon (2004: 48-52) ตอการจัดการภาครัฐ  (Public Administration)    ท่ีเนน

ใหเห็นลักษณะสําคัญของพฤติกรรมความเปนมนุษยท่ีแตกตางอยางสิ้นเชิงกับเครื่องจักร  แนวคิด

ความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด (Bounded  Rationality) ปรากฏตั้งแต ป ค.ศ. 1946 ในบทความ 

สุภาษิตการบริหารจัดการ (The Proverbs of Admistration)  (Sharfritz, Hyde and Parkes, 2004)    

ในบทความนี้  Simon  (2004) ไดวิพากษวิจารณสุภาษิตหรือหลักการ  การบริหารจัดการภาครัฐใน

สมัยนั้นวาเปนสิ่งที่ยึดถือตามๆ กันมา  จากฐานคติท่ีมองวามนุษยนั้นมีพฤติกรรมที่มีเหตุผล 

(Rationalizing Behavior) ซ่ึงขอโตแยงของไซมอนในเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่นาสนใจอยางยิ่ง  

Simon (2004) ไดต้ังขอสังเกตวา หากตองใชสุภาษิตในฐานะที่เปนทฤษฎีวิทยาศาสตร (Scientific 

Theory) มาเปนสิ่งชี้นําการบริหาร  นั่นยอมแสดงวาสภาพการณของแวดวงวิชาการในเวลานั้นคง

ไมสูจะดีนัก การนําเสนอบทความนี้ของไซมอนในป ค.ศ. 1946 จึงตองการชี้ใหเห็นสภาวะกลืนไม

เขาคายไมออก (Dilemma) บางประการที่ปรากฏในวงการวิชาการดานการจัดการภาครัฐ  ที่ยึดถือ

หลักการบริหารแบบวิทยาศาสตรอยางหลับหูหลับตาโดยเชื่อวาจะนําไปสูการแกปญหาดานการ

บริหารจัดการได  แตก็ไมอาจใชแกปญหาไดจริง  

หลักการบริหาร 4 ประการที่ Simon  (2004) ไดหยิบยกขึ้นมาตั้งขอสังเกตวามีปญหา

ประกอบดวย 1) ประสิทธิภาพของการบริหารจะเพิ่มขึ้นไดโดยการเพิ่มความเชี่ยวชาญในหนาที่

ขององคกร 2) ประสิทธิภาพของการบริหารจะเพิ่มขึ้นไดโดยการจัดการใหสมาชิกองคกรทํางาน

ตามสายการบังคับบัญชา 3) ประสิทธิภาพของการบริหารจะเพิ่มขึ้นไดโดยการจํากัดขอบเขตการ

ควบคุม (Span of Control) ณ จุดๆหนึ่งของสายการบังคับบัญชาใหอยูในจํานวนนอย และ 4) 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการจะเพิ่มขึ้นไดโดยการจัดกลุมคนทํางานตามวัตถุประสงคของการ

ควบคุมใหเปนไปตาม (ก) วัตถุประสงค (ข) กระบวนการ (ค) ลูกคา (ง) สถานที่ Simon (2004: 127)   
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โดยไซมอนต้ังขอสังเกตวา  หากการบริหารจัดการสามารถปฏิบัติไดตามหลักท้ัง 4 ประการท่ีกลาว
มาแลว  ก็ควรจะเปนหลักการท่ีปราศจากความคลุมเครือและความแมนตรง (Validity) ของหลักการ
เหลานี้ก็ควรจะสามารถทดสอบ ไดอยางงายดายดวยหลักฐานเชิงประจักษ  ซ่ึงไซมอนเห็นวาไมจริงเลย 

ขอสังเกตขอ Simon (2004)  ตอหลักการบริหารท้ัง 4 ประการขางตนคือ ประการแรก  
ประสิทธิภาพของการบริหารจะเพิ่มข้ึนไดโดยเพิ่มความเช่ียวชาญในหนาท่ีขององคกร  Simon 
(2004: 129)  เห็นวาจะตองมีการนิยามใหชัดเจนวาความเช่ียวชาญพิเศษน้ีเปนความเช่ียวชาญของ
มนุษยท่ีแตกตางกัน  หรือความเช่ียวชาญของหนาท่ีการงานท่ีแตกตางกัน  หรือความเช่ียวชาญของ
สถานท่ีท่ีแตกตางกัน ไซมอนเช่ือวาความเช่ียวชาญพิเศษที่จะนําไปสูประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการนั้นไมใชตัวความเช่ียวชาญพิเศษ  แตตองเปนความเช่ียวชาญพิเศษในพฤติกรรมเฉพาะท่ี
เช่ือมโยงอยูในสายการผลิตเฉพาะท่ีจะนําไปสูประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (To Specialized 
in that Sarticular Manner and Along Those Particular Lines Which Will Lead to Administrative 
Efficiency) Simon, (2004: 128) หลักการบริหารลําดับท่ีสองวาดวยเร่ืองประสิทธิภาพของการ
บริหารจะเพิ่มข้ึนไดโดยการจัดการใหสมาชิกองคการทํางานตามสายการบังคับบัญชา หรือหลัก
ของการการรวมศูนยอํานาจการส่ังการ (Unity of Command) โดยไซมอนไดอางถึงขอโตแยงของ 
Gulick  et al., (1937: 9) ตอแนวคิดของเทยเลอร นักปรัชญาแหงศาสตรการบริหารวา เทยเลอร
ผิดพลาดและลมเหลวในการนําเสนอหลักการแบงงานกันของคนทํางานตอการควบคุมเคร่ืองจักร 
คุมทรัพยากร และคุมความเร็วในการทํางานเน่ืองจากการรวมศูนยอํานาจส่ังการนั้นจะตองสัมพันธ
กับความเช่ียวชาญพิเศษดวย  หากมอบหมายอํานาจไว ณ ท่ีท่ีไมมีความเชี่ยวชาญพิเศษ  ความ
คลุมเคลือก็จะเกิดข้ึนหากผูท่ีมีอํานาจส่ังการไมมีความรูความสามารถท่ีจะส่ังการได  หลักการ
ประการตอมาคือหลักการจํากัดขอบเขตการควบคุม (Span of Control) ประสิทธิภาพของการ
บริหารจะเพิ่มข้ึนไดโดยการจํากัดขอบเขตการควบคุม (Span of Control) ณ จุด ๆ หนึ่งของสายการ
บังคับบัญชาใหอยูในจํานวนนอย ดังนี้ 

 
              แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 

ลําดับข้ันการบังคับบัญชาสูง  
จํานวนผูใตบังคับบัญชานอย 
เนนความเช่ียวชาญพิเศษ 
กระจายอํานาจ 
ประสิทธิภาพสูง 

ลําดับข้ันการบังคับบัญชาส้ัน 
จํานวนผูใตบังคับบัญชามาก 
ความชํานาญหลากหลาย 
รวมศูนยอํานาจ 
ประสิทธิภาพตํ่า 
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Simon (2004) ตั้งขอสังเกตวาหลักการน้ีมีความขัดแยงในตัวเอง  กลาวคือไมวาทําการ
จัดสรรหรือจํากัดขอบเขตการควบคุมใหเปนไปในแบบที่หนึ่งหรือแบบท่ีสองก็ตาม  ประสิทธิภาพ
ในการควบคุมบริหารจัดการจะสูงหรือตํ่านั้นอยูท่ีตัวแปรอ่ืนๆรวมดวย  อาทิ  ความเขมแข็งในการ
บริหารจัดการ  ระบบงาน การแบงงานตามหนาท่ีและความชํานาญ และยังรวมถึงการส่ือสารท่ีดีอีก
ดวย   ดังนั้นประสิทธิภาพมิได เปนผลของลําดับข้ันการบังคับบัญชาส้ันหรือยาว   จํานวน
ผูใตบังคับบัญชามากหรือนอย  นอกจากนั้นแนวคิดนี้ยังไมมีการนําเสนอจํานวนผูใตบังคับบัญชาท่ี
เหมาะสมควรจะเปนจํานวนเทาใด  ซ่ึงเร่ืองนี้ไซมอนมีความเห็นวาเปรียบไดกับการพูดถึงเร่ืองยอด
หนี้สินท่ีประเทศหน่ึงควรจะกอหนี้ไดควรจะเปนเทาใดน่ันเอง  หลักการประการตอมา คือหลักการ
บริหารตามวัตถุประสงค  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการจะเพิ่มข้ึนไดโดยการจัดกลุมคนทํางาน
ตามวัตถุประสงคของการควบคุมใหเปนไปตาม ก) วัตถุประสงค ข) กระบวนการ ค) ลูกคา ง) 
สถานท่ี  Simon (2000 quoted in Henry, 2004) ตั้งขอสังเกตวาหลักการนี้มีความลักล่ันอยูในตัวเอง  
กลาวคือ เปาหมาย กระบวนการผลิต การมุงตอบสนองและพึ่งพาลูกคา และทําเลที่ตั้ง คือส่ิงสําคัญ
ของการแขงขันทางธุรกิจขององคการหนึ่งๆ  ดังนั้นการจะรวมกลุมเฉพาะอาชีพหนึ่งๆจึงเปนความ
ขัดแยงในตัวเอง  ทวาจะตองจัดสรรระดับความเหมาะสมของท้ัง 4 สวนนี้เขาดวยกัน 
 จากการตั้งขอสังเกตเหลานี้  ไซมอนไดเสนอความคิดตอทฤษฎีการบริหารจัดการวาควรจะมี

การพัฒนาแนวคิดใหมๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ  การพรรณนาความหมายของการบริหารจัดการ 
(Administrative) นั้นสูงเกินจริง งายดายเกินไปและไมอยูบนความเปนจริง (Sperficiality, Oversimplification, 
Lack of Realism) Simon (2004: 136) โดยทฤษฎีวาดวยการบริหารนั้นมักจะใหความสนใจเก่ียวกับ
วิธีการท่ีจะกอรูปและบริหารองคการเพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีพื้นฐานความ
เช่ือในเร่ืองคุณลักษณะท่ีมีเหตุผลของการบริหารจัดการท่ีดี (Rational Character of Good Administration) 
ซ่ึงหลักของประสิทธิภาพนั้นก็คือกิจกรรมใดๆที่กระทําอยางมีเหตุผลเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด
ภายใตการใชเคร่ืองมือท่ีจํากัด  ซ่ึงแนนอนวามาจากทฤษฎีเชิงเศรษฐศาสตร  ซ่ึงไซมอนสรุปวาตาม
ทฤษฎีการบริหารเชนนี้นักบริหาร (Administrative Man) นั้นถูกวางตําแหนงไวเคียงขางนัก
เศรษฐศาสตรคลาสสิค (The Classical Economic Man) ขอโตแยงของ Simon (2004: 137) ในประเด็นนี้  
เขาเห็นวาในความเปนจริง “หลัก ประสิทธิภาพ” นั้นควรจะเปนเพียงนิยามหนึ่งของพฤติกรรมการบริหาร
ท่ีจะนิยามวาอะไร ดี หรือ ถูกตอง แตหลักประสิทธิภาพไมไดอธิบายถึงวิธีการท่ีจะทําไปสูความสําเร็จ
ในการบรรลุถึงประโยชนสูงสุดอยางไร  ซ่ึงทฤษฎีดานการบริหารจัดการจะตองสามารถอธิบายใหได
วาภายใตเง่ือนไขใดการทําประโยชนสุงสุดขององคการจึงจะเกิดข้ึน (Simon, 2004: 137) ในทายของ
บทความนี้ไซมอนไดกลางถึง ขอจํากัด (Limits) ขององคการในการท่ีจะบรรลุถึงการสรางประสิทธิภาพ
ขององคการ  โดยขอจํากัดในที่นี้ประกอบดวย 1) ขอจํากัดในการทํางาน ประกอบดวย ทักษะ คานิยม 
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และองคความรูท่ีมีตอการปฎิบัติหนาที่ และ 2) ขอจํากัดในการตัดสินใจอยางถูกตอง  ดานหนึ่ง

ประกอบดวย ความฉับไวในกระบวนการคิด (The Speed of Mmental Processes)  ทักษะในการคิด

คํานวณ และ จิตวิทยามนุษย  หลักเกณฑในการฝกอบรมและอุปนิสัย อีกดานหนึ่งประกอบไปดวย

คานิยม และความคิดเห็นที่มีตอวัตถุประสงคท่ีมีผลตอการตัดสินใจเชน เพื่อความจงรักภักดีตอองคกร 

หรือตัดสินบนฐานของผลประโยชนและแรงจูงใจสวนตัว  ประการตอมาคือ  ขอจํากัดในองคความรูท่ี

เกี่ยวของกับงาน ท้ังหมดนี้ถือเปนจุดเริ่มตนของการจุดประกายความคิดในเรื่องของ ความมีเหตุผล

อยางมีขอบเขตจํากัด (Bounded  Rationality) ของไซมอนที่จะทวีความแจมชัดและทรงพลังอยางมาก

ในเวลาตอมา  

ในงานดานรัฐศาสตรคําวา การใชเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด (Limited  Rationality) ถูก

นํามาใชในงานของ Lindblom (1959: 79-88) ซ่ึงการที่คํานี้ถูกนํามาใชในงานของนักวิชาการที่ไดรับ

ความนิยมอยูในอันดับหนึ่งในสามอันดับสูงสุดของโลก  ผูท่ีมีผลงานดานนโยบายสาธารณะเปนที่

ยอมรับนับถืออยางกวางขวางนั้น สามารถอธิบายไดวาคําๆ นี้ซ่ึงไดปรากฎตัวขึ้นครั้งแรกในป ค.ศ. 

1945 เปนตนมา  และตอมาไดมีการพัฒนาและไดมีจุดยืนที่แสดงสถานะทางประวัติศาสตรทาง

ความคิดไดอยางชัดเจนซึ่งไมนานตอจากนั้น คําวา “ความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด (Bounded 

Rationality) ก็ไดเปนที่รูจักกวางขวางในวงวิชาการและมีอัตราการถูกนํามาใชอางอิงเติบโตขึ้นอยางมี

นัยสําคัญ 

 ในงานวิจัยชิ้นนี้  ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมผลงานของ Simon    (1991:  165) ท้ังหมด

และไดเลือกที่จะนําเอาแนวความคิดของไซมอนในเรื่อง “ความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด 

(Bounded Rationality) มาใชเปนตัวแบบเชิงทฤษฎี (Thoeretical Model)   โดยเลือกแนวการอธิบาย

ใกลเคียงกับแบบแผนเชิงคณิตศาสตรท่ีนักเศรษฐศาสตรคุนเคยและอางอิงถึง (Citation) อยางไม

ตะขิดตะขวงใจ (Simon, 1991: 165)  ซ่ึงก็ไมแปลกเลยที่มีนักเศรษฐศาสตรจํานวนมากที่อางอิง

ผลงานวิชาการของไซมอนที่แสดงออกในแนวเชิงคณิตศาสตรนั่นคือเรื่อง Rational Choice and the 

Structure of the Environment” Simon (1956:129-138) โดยงานวิชาการทั้งสองชิ้นนี้ท่ีเขียนในปค.ศ. 

1955 และ ค.ศ. 1956 ใชคําวา การใชเหตุผลเทาที่เพียงพอ (Approximate Rationality) อีกดวย  

เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งที่ผูวิจัยตองการนํามาใชในงานวิจัยนี้คือการพัฒนาการตีความ

เชิงเทคนิคของแนวคิดมนุษยนักบริหาร(Aadministrative Man) ในฐานะที่เปนทางเลือกใหมจาก

แนวคิดดั้งเดิมคือ มนุษยเศรษฐกิจ (Economic Man) ไซมอนไดทําการทดลองที่อธิบายแนวความคิด

นี้ในหลากหลายวิธี  ในระหวางระยะเปลี่ยนผานจาก  การใชเหตุผลเทาที่เพียงพอ (Aproximate 

Rationality) และการใชเหตุผลอยางมีขอจํากัด (Limited  Rationality) มาสูการมีเหตุผลอยางมี

ขอบเขตจํากัด (Bounded Rationality) ไซมอนไดถกเถียงเรื่อง “แนวขอบเขตของเงื่อนไข Boundary 
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Conditions ในงานยุคแรกๆ ของเขา (Simon, 1943: 398-420) จะเห็นไดวาวิธีการที่ไซมอนใชใน
การพัฒนาแนวความคิดนี้ของตนน้ันเปนวิธีการแบบคอยเปนคอยไปโดยสะทอนอยูในหนังสือ 
Administrative Behavior ท่ีพิมพข้ึนใหมในปหลังๆ  หลักฐานจากคํานําท่ีเขียนเพิ่มเติมในฉบับพมิพ
หลังๆ สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญท่ีหนังสือตองการจะเนน คือ ขอบเขตระหวางมุมมองท่ีมี
เหตุผลและมุมมองท่ีไรเหตุผลของพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย (Simon, 1957: 18) ซ่ึงเปนการ
อธิบายเพิ่มเติมจากฉบับท่ีพิมพในป ค.ศ. 1947 ท่ีไมไดมีคําอธิบายนี้อยู  อยางไรก็ตาม แกนกลาง
ของความสําคัญท่ีไซมอนอธิบายไวโดยตลอดทั้งเลมของหนังสือ ในทุกๆ ฉบับท่ีพิมพตางวาระกัน
คือการอธิบายความคิดท่ีเปล่ียนผานจาก “การใชเหตุผลอยางมีขอจํากัด (Limited Rationality) มาสู
การมีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด (Bounded Rationality) ดังนี้  1)  พฤติกรรมของมนุษยน้ันมุงหวังท่ีจะ
แสดงออกอยางมีเหตุผล หากเพียงแตอยางมีขอจํากัด (Limitedly)  ดังนั้น (Simon, 1957:  2)  พฤติกรรม
ของมนุษยนั้นมุงหวังท่ีจะแสดงออกอยางมีเหตุผล หากเพียงแต มีขอจํากัด (Limited)  ดังนั้น  
Simon (1976)  3)  พฤติกรรมของมนุษยนั้นมุงหวังท่ีจะแสดงออกอยางมีเหตุผล หากเพียงแตมีอยาง
จํากัด (Bounded)  ดังนั้น (Simon, 1997)  

ในการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือคนหาคําอธิบายแนวความคิด  ความมีเหตุผลอยางมี
ขอบเขตจํากัด  (Bounded Rationality) ผูวิจัยพบวาการอธิบายแนวความคิดนี้  ปรากฏเปนคร้ังแรก
ในวารสาร Book Reviews เร่ือง Models of Man (Simon, 1957)  ซ่ึงมีบทความของไซมอนท้ังส้ิน 
16 บทความถูกนํามาพิมพซํ้าในวารสารนี้  และคําวา ความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด (Bounded 
Rationality) ไดปรากฏเปนคร้ังแรกในชวงเกร่ินนําของตอนสุดทายของวารสารซ่ึงเปนตอนท่ีวาดวย 
ความมีเหตุผลและการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการ (Rationality and Administrative Decision 
Making) โดยไซมอนเขียนไววา “ขอเสนอแนะท่ีเปนทางเลือกท่ีนําเสนอในบทความน้ีมีพื้นฐานอยู
บนส่ิงท่ีผมขอเรียกวาเปน หลักการของความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด (Principle of Bounded 
Rationality) สมรรถนะของความคิดมนุษยในการท่ีจะกอรูปและหาทางแกไขปญหาท่ีสลับซับซอน
นั้นมีนอยมากเม่ือเทียบกับขนาดของปญหาท่ีตองการหนทางแกไขอยางมีเหตุผลและอยางเปนวัตถุ
วิสัยภายใตโลกแหงความเปนจริง หรือแมแตทางแกปญหาท่ีพอจะสมเหตุสมผลตามวัตถุวิสัยบางก็ตาม 
(หนา 168) ในหนังสือเลมนี้ยังมีดัชนีทายเลมสําหรับคําวา ความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด 
(Bounded Rationality) วา เปนหลักการที่จะนําไปสูสวนท่ี 4 ของหนังสือท่ีจะกลาวถึงการอภิปราย
อยางเปนรูปธรรมเก่ียวกับ หลักการ นี้ 

ในหนังส่ือช่ือ Science ของ Luce (1957: 126, 32-63, 85)  ผูประพันธแสดงความคิดเห็นไว  
หลักการของความมีเหตุผลอยางจํากัด (Principle of Bounded Rationality) มีฐานะเปนสวนประกอบที่
สําคัญสวนหนึ่ง ของแกนความคิดของหนังสือ  นักวิชาการดานสังคมวิทยาอีกคนหนึ่งคือ เฟดเดอริค 
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(Frederick, 1959)  ไดอางถึง การใชเหตุผลอยางมีขอจํากัด หรือ อยางมีขอบเขตจํากัด (Limited  or 

Bounded Rationality)   และไดเชื่อมโยงกับงานชิ้นหลังๆ ของไซมอนที่กลาวถึงเรื่องปญญาประดิษฐ  

(Artificial Intelligence) ในบทความของ Solow (1958: 81-84) ในวารสารวิชาการทางเศรษฐศาสตร 

ฉบับหนึ่ง กลาววา หลักการของความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัดก็คือ การใชความคิดไตรตรอง

อยางมีเหตุมีผลของมนุษยนั่นเอง  แมวาดูจะไมคอยจะยุติธรรมเลยที่ผูเขียนพยายามนําเสนอวา

ความคิดนี้สะทอนถึงคุณลักษณะของความเปน มนุษยเศรษฐกิจ (Eeconomic  Man) ก็ตาม  ทายสุด

ในเรื่องเชิงคณิตศาสตร (Good, 1958: 298-299) ก็ไดนําเอาหลักการของการมีเหตุผลอยางจํากัดมา

กลาวถึงเชนกัน แตไมไดกลาวโยงไปถึงคําวา การใชเหตุผลอยางมีขอจํากัด (Limited Rationality) 

เชนเดียวกับโซโลวเขียนไวในบทความของเขา 

แมวาแนวความคิด ความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด (Bounded Rrationality)  ถูก

นําเสนอขึ้นเปนครั้งแรกผานขอเขียนของ Simon ในเรื่อง Models of Man ในป ค.ศ. 1957ในฐานะที่

เปนหลักการ (Principle) ก็ตาม  แตในความเปนจริงสิ่งที่มีปรากฎเวลานั้นก็เปนเพียงชื่อของ

แนวความคิดหนึ่งเทานั้น  อยางไรก็ตาม เมื่อบรรดานักวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถึงการ

ตีความหลักการนี้พวกเขามักจะใชคําวา การใชเหตุผลอยางมีขอจํากัด (Limited  Rationality) แทน 

ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคําหลังนี้เปนคําที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในชวงทศวรรษ 1940 และ 1950  

และการเปลี่ยนผานนี้ก็เกิดขึ้นมาพรอมๆ กับการวางรากฐานของความคิดนี้ใหเปน “หลักการ” โดย

มีการเปลี่ยนคําวา ขอจํากัด (Limited) มาเปนคําวา อยางมีขอบเขตจํากัด (Bounded) แทน  หรือเรา

อาจจะกลาวไดวา ความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด (Bounded Rationality)  มีความโดดเดนขึ้น

เมื่อความคิดนี้ถูกทําใหเปนความคิดเชิงสถาบัน  ซ่ึงเปนสิ่งที่ผูนําแนวความคิดนี้ไปใชในระยะแรกๆ 

ไมไดใหความสนใจนัก  ลักษณะเชนนี้ไดทําใหการตรวจสอบความเปนนวัตกรรมของ

แนวความคิดมีความแข็งแกรงขึ้นเฉกเชนกับการปรากฏการณของการทดสอบสามัญสํานึกของ

มนุษย 

หลังจากงานเขียนเรื่อง Administrative  Behavior ของ Simon ในป ค.ศ. 1947 และ ค.ศ. 

1957 แนวคิดนี้ของเขาไดถูกนํามาใชกันอยางกวางขวางในฐานะที่เปน ทฤษฎี (Theory) ดังตัวอยาง

การอางถึงแนวคิดนี้ใน งานของ Harsanyi  (1969: 513-538)  Kunreuther and Slovic (1978: 64-69) 

and Simon (1982)  เรื่อง Models of Bounded Rationality ท่ีไดปรากฏ ตัวแบบของความมีเหตุผล

อยางมีขอบเขตจํากัด (Bounded Rationality)  โดยตัวแบบนี้มีการกลาวถึงกันอยางกวางขวาง อาทิเชน

ในงานเขียนของ Chenault and Fluecking (1983: 227-246) Moe, (1984: 739-377) and Chayes and 

Chayes (1993: 175-205) ในงานของเขาหลายชิ้นวาเขาชื่นชอบแนวคิด  ความมีเหตุผลอยางมีขอบเขต

จํากัด  (Bounded Rationality)  อยางยิ่ง ในฐานะที่เปนฐานคติ (Assumption) ของงานวิชาการสอง

ช้ินของ Williamson  (1981) ดังนั้นชวงกอนทศวรรษ 1970 แวดวงวิชาการจึงไดเห็นการกลาวถึง
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แนวความคิดนี้ผานการใชคําวา มีเหตุผลตามขอบเขตจํากัด (Boundedly Rational) ในงานวิชาการ
สองช้ินนี้  ซ่ึงตอมาเปล่ียนจากคํากริยาวิเศษณมาเปนคํานาม ความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด  
(Bounded Rationality) ในท่ีสุด 

กลาวเฉพาะในวิชาการดานรัฐศาสตร  กวาท่ีแนวคิด ความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด 
(Bounded Bationality) จะเริ่มมีอิทธิพลก็ใชเวลานานถึงกวา 10 ปหลังจากท่ีหนังสือของไซมอน 
เร่ือง Administrative Behavior พิมพออกมา  หนังสือเลมนี้ไดมุงนําเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ
องคการและไดปูทางสูการมุงเจาะลึกในสาขาวิชานโยบายสาธารณะ  การนําเสนอตัวแบบคอยเปน
คอยไปดานการกําหนดนโยบายสาธารณะ (Incremental Model of Policy Making) ท่ีพัฒนาข้ึนโดย 
Lindblom (1959: 79-88) นักวิชาการดานนโยบายสาธารณะผูท่ีไซมอนไดกลาวถึงวาเปนผูจุด
ประกายใหกับแนวความคิด การใชเหตุผลอยางมีขอจํากัด (Limited Rationality) และในท่ีสุดกอรูป
เปนแนวหลักในความสนใจใหมนี้ของไซมอน  โดยไซมอนกลาวไวในหนังสือของเขาวา ความคิด
คอยเปนคอยไป (Incrementalism) หมายถึงเพียงขอจํากัดในนโยบายทางเลือกท่ีมีตอบรรดา
นักการเมือง  และทางเลือกแตละทางเหลานั้นเปนตัวแทนของความเปล่ียนแปลงท่ีเปนไปไดอยาง
จํากัดในศูนยอํานาจเทานั้น (Henry, 1995: 32) แมวาแนวคิดแบบคอยเปนคอยไปนี้จะเปนความคิด
พื้นฐานของทฤษฎีองคการ  แตแนวคิดแบบคอยเปนคอยไปนี้ก็ไดจุดประกายภูมิปญญาในวิชาการ
ดานรัฐศาสตรและกระบวนการนโยบายสาธารณะโดยตรง  ในทศวรรษ  1990 หนังสือ 
Administrative Behavior ของไซมอนไดลงหลักปกฐานในฐานะท่ีเปนฐานแหงความคิดของ
แนวคิด ความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด (Bounded Rationality) โดยมีนักวิชาการจาก
หลากหลายแวดวง  ซ่ึงก็รวมถึงตัวไซมอนเองดวย เร่ิมกลับไปอานตนฉบับแรกและตีความไปตาม
ความคิดของตัวเองท้ังๆ ท่ีตนฉบับแรกนั้นมิไดมีการอธิบายความแตประการใด ยกตัวอยางเชนงาน
เขียนของ Simon (1991: 87-80) เร่ือง Models of My Life เขาไดเขียนไวในอัตชีวประวัติของเขาเม่ือ
กลาวถึงหนังสือเลมนี้วาความคิดเร่ือง ความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด (Bounded Rationality) 
กลายเปนท้ังนวนิยายและแกนหลักของงานตนแบบ รวมท้ังยังไดกลาวตอไปในหนาถัดไปอีกดวย
วา แนวคิดนี้ไดถูกสรางข้ึนมาจากความสัมพันธกันของความคิดสองความคิดจากแกนปญญาท่ีเกิด
จากการสังเคราะหมาจากกิจกรรมทางปญญาของผมท้ังชีวิต  1) ความคิดท่ีวาความสามารถของ
มนุษยท่ีจะประสบความสําเร็จในการลงมือทําการใดๆ นั้นลวนอยูภายใตกรอบของการใชเหตุผล
อยางมีขอบเขตจํากัดท้ังส้ิน  และ 2) มนุษยเราลวนแตเปนผลิตผลของขอบเขตจํากัดในการเรียนรู
ของตนเอง และพวกเขามีแนวโนมท่ีจะเลือกเปาหมายอันดับรองๆเสมอ  นอกจากไซมอนเองแลว  
มีนักวิชาการอีกหลายคนท่ีอางอิงถึงความคิดนี้จากผลงานตนฉบับ Moe (1984) ท่ีกลาววา หัวใจของ
ความคิดของไซมอนในเร่ืองตัวแบบความีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัดนั้น  ถูกพัฒนาและประยุกตใช
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สําหรับองคการเปนครั้งแรกในงานเขียนเรื่อง Administrative  Behavior (Bender  and  Hammond,  

1992: 301-322) ไดกลาวถึงวาหนังสือเลมนี้ของไซมอนที่เขียนในป ค.ศ. 1947  เริ่มตนดวยความคิด

วาปจเจกบุคคลนั้นมีการใชเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด Ouchi and Wilkins (1985: 457-483) กลาว

วา ความชอบธรรมของการผสมผสานความเชื่อในเรื่องของความมีเหตุมีผลขององคการกับการ

สังเกตเชิงประจักษของความไรเหตุผลขององคการที่นําเสนอโดยเฮอรเบิรต ไซมอนในป ค.ศ. 1945 

ดวยความคิดความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด (Bounded Rationality) นี้ ไซมอนไดช้ีใหเห็นถึง

รากฐานสําหรับมุมมองความมีเหตุผลและความไรเหตุผลขององคการ Ouchi and Wilkins (1985: 

457-483) เชนเดียวกับ Beck,  Rainey  and Traut (1990: 71-93) ท่ีไดกลาววา งานของไซมอนชี้วา

การตัดสินใจในองคการเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขของขอจํากัดของสมรรถนะในการเรียนรูและขอมูล  

และดวยขอจํากัดนั้นเองที่ไมอาจทําใหการตัดสินใจนั้นเปนไปตามอุดมคติ  หากแตเปนความมี

เหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัดของผูทําการตัดสินใจตางหากที่นําไปสูการบรรลุระดับของความพึงพอใจ

มากกวาที่จะตัดสินใจเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดนักวิชาการเหลานี้ตางกลาวถึงงานของไซมอนไป

ทางทิศทางเดียวกัน  เพียงแตอางป ค.ศ. ของ ตนฉบับผิดไปโดยอางเปนป 1945 

อยางไรก็ตาม  ไซมอนกลาวไวในอัตชีวประวัติของเขาวางานเขียนของเขาที่เกี่ยวกับเรื่อง

ของความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตอยางจํากัดทั้งหมดนั้น  มีเพียงบทความวิชาการเรื่อง Behavioral 

Model เทานั้นที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับแบบแผนเชิงคณิตศาสตรท่ีซ่ึงเปนแบบแผนที่นักเศรษฐศาสตร

คุนเคย  ดังนั้นนักเศรษฐศาสตรคนใดที่ตองการจะอางถึงความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตอยางจํากัด

มักจะเลือกที่จะอางอิงถึงบทความวิชาการชิ้นนี้  การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของแนวความคิด

ความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตอยางจํากัด  (Bounded Rationality) ในงานวิชาการดานเศรษฐศาสตร

ถือเปนการจุดประกายความเปลี่ยนแปลงสถานะของความหมาย ความมีเหตุผลอยางมีขอบเขต

จํากัด  จากความหมายในระยะแรกที่อางถึงในแวดวง BRในชวงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20  นํามาสู

การขับเคลื่อนความคิดนี้ตามการอธิบายของไซมอนเอง  โดยการนําเสนอความหมายของคําวความ

มีเหตุผล (Rationality) ในมุมมองที่หลากหลายขึ้นแตตอมาไดกลายเปนหัวใจหลักของการตอบโต

แนวคิดการมีเหตุผของมนุษยอยางชัดเจน  วิวัฒนาการขั้นตอมาของแนวคิดนี้ปรากฏอีกครั้งเมื่อ

ความคิดนี้ถูกนําเขาสูกระบวนการทําใหเปนสถาบันอยางคอยเปนคอยไป  ซ่ึงในปจจุบันไดมีการนํา

แนวความคิดนี้มาใชในการอธิบายทฤษฎีเศรษฐศาสตรรวมสมัยดังๆ หลายทฤษฎี อาทิ เศรษฐศาสตร

ตนทุนธุรกรรม (Transaction Cost Economics) ทฤษฎีเกม (Game Theory) และ เศรษฐศาสตรการ

คาดหวังอยางมีเหตุผล (Rational Expectations Economics) Matthias and Esther-Mirjam (2005: 47) 

 ขอจํากัดของความมีเหตุผลสามารถแยกไดเปน 2 ประเภทคือขอจํากัดของความมีเหตุผล

อยางมีขอบเขตจํากัดของปจเจกบุคคล  (Bounds of Individual Rationality )และขอบเขตจํากัดของ
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ความมีเหตุผลขององคการ (Bounds of Organizational Rationality) Simon (1988) เห็นวา แมวา

องคการจะไดทําอยางดีในเรื่องของการพยายามปรับแบบแผนการตัดสินใจของบุคคลากรของตน 

ใหเขากับวัฒนธรรมขององคการใหมากที่สุด มันก็ยังไมอาจทําไปสูหนทางที่จะทําใหมนุษย

สามารถทําการตัดสินใจอยางมีเหตุผลและมีขอมูลมากขึ้นเลย เพราะถึงอยางไรการตัดสินใจโดย

มนุษยก็ยังเปนเรื่องของมนุษยอยูดีซ่ึงมีขอจํากัด  ซ่ึงไซมอนเรียกสภาพการณเชนนี้วาเปน การมี

เหตุผลอยางจํากัด (Bounded Bationality) หรือพลังแหงความคิดเชิงเหตุผลของมนุษยนั้นถูกจํากัดไว

ดวยกรอบเงื่อนเล็กๆ ธรรมดาๆ เมื่อเปรียบเทียบกับความหลากหลายและสลับซับซอนของปญหา

ตาง ๆ ท่ีอยูในความคาดหวังของมนุษยในการที่จะตริตรองและแกไขปญหา (Simon, 1988: 315-

328) รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้  รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของจะกลาวถึงอีกครั้งในบทตอไป  และ

ในการตัดสินใจขององคการหนึ่ง ๆ นั้นประกอบไปดวยสิ่งแวดลอมของผูท่ีทําการตัดสินใจและ

ส่ิงแวดลอมขององคการนี้สามารถที่จะกอใหเกิดการใชเหตุผลอยางจํากัดโดยตัวของมันเองหรือ

อาจจะถึงกับไรเหตุผลเลยทีเดียว บางครั้งสมาชิกขององคการก็มีความคิดเห็นตอความเปนไปของ

โลกและทิศทางที่องคการควรจะเดินไปแตกตางกันอยางสิ้นเชิง  มีแนวคิดของนักทฤษฎีดาน

องคการสองคน (Thompsen and Tuden, 1959: 195-216) ท่ีไดพัฒนาอิทธิพลเกี่ยวกับการศึกษา

เกี่ยวกับรูปแบบและสัญลักษณของประเด็นปญหาการตัดสินใจ (Typology of Decision Issues) โดย

พวกเขานําเอากลยุทธการตัดสินใจมาจับคูความสัมพันธกับการเห็นดวยหรือไมเห็นดวยเชิงสาเหตุ

และผลของสมาชิกในองคการและสิ่งที่องคการควรจะทําอยางไร   

 

2.3  การตัดสินใจขององคการ  (Organizational Decision Making) 

 

การตัดสินใจเปนเรื่องที่สลับซับซอนอยางยิ่งและเกี่ยวพันกับกิจกรรมเชิงการเมืองของ

องคการอยางมาก  วิธีการหรือระเบียบปฏิบัติท่ีรัฐใชเพื่อการตัดสินใจนั้นลวนมีผลเกี่ยวเนื่องทาง

การเมืองแทบทั้งสิ้น  ซ่ึงในระเบียบวิธีในการตัดสินใจที่องคการรัฐ (Bureau) ใชนั้นเปนผลมาจาก

ปจจัยสองประการคือ ปจจัยผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ ปจจัยดานกระบวนการในเรื่องที่วา

ประเด็นปญหาที่จะนําสูการตัดสินใจนั้นกําหนดขึ้นมาไดอยางไร  และทางเลือกหรือแนวทางแกไข

ปญหานั้นถูกวิเคราะหและนําเสนอเพื่อการตัดสินใจอยางไร Harold and Gortner (1997: 222)  ซ่ึง

ในตัวแปรกระบวนการตัดสินใจนี้  ตัวแปรสําคัญของการตัดสินใจระดับองคการคือ ระบบสื่อสาร 

(กระบวนการควบคุมและกระบวนการสื่อสารภายในองคการ)  การประมวลขอมมูลขาวสาร และ

ระบบควบคุมภายใน 
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สําหรับระเบียบวิธีการตัดสินใจ (Method  of  Choices) ขององคการสาธารณะที่ยังไดรับ

ความสนใจศึกษากันอยางมาในปจจุบันนี้  มี 4 วิธี คือ การใชเหตุผลเปนเครื่องมือไปสูวัตถุประสงค 

(Instrumental Rationality) การตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป (Incremental) การตัดสินใจแบบตาม

ความพึงพอใจ (Satisficing) และการตัดสินใจแบบถังขยะ (Garbage Can) ซึ่งจะไดมีการอธิบายใน

รายละเอียดในลําดับตอไป 

 

2.3.1  ตัวแบบการตัดสินใจที่ใชเหตุผลเปนเครื่องมือไปสูวัตถุประสงค (Instrumental    

          Rationality Model) 

ตัวแบบการตัดสินใจที่ใชเหตุผลเปนเครื่องมือไปสูวัตถุประสงค (Instrumental Rationality 

Model) นําเสนอโดย March and Simon (1993)  มีคุณลักษณะที่สําคัญๆ ส่ีข้ันตอน คือขั้นตอนแรก 

เปาหมายหรือจุดมุงหมายของการตัดสินใจนั้นเปนสิ่งที่กําหนดไวลวงหนาแลว  ซ่ึงในกรณีเชนนี้จึง

อาจจะกลาวไดวากระบวนการของการแสวงหาแนวทางแกไขปญหานั้นๆ อาจจะไมไดกระทําโดยผู

ท่ีทําการตัดสินใจที่เปนฝายบริหารขององคการ ซ่ึงในลักษณะเชนนี้จึงถือเปนจุดออนของตัวแบบนี้  

เนื่องจากเปนตัวแบบที่ยากแกการปฏิบัติและไมสมจริง  ข้ันตอนที่สอง การวิเคราะหเพื่อหาแนว

ทางแกไขปญหานั้นจะทําการวิเคราะหอยางละเอียด  ครอบคลุม  รอบดานเพื่อกําหนดผลที่ตามมา

หลังจากการตัดสินใจ  ผลที่พึงปรารถนา และไมพึงปรารถนา ผลที่คาดหวังและผลที่ไมคาดหวัง ท่ี

จะเกิดขึ้นจากการเลือกทางเลือกแตละทางเลือก ซึ่งการวิเคราะหนี้ต้ังอยูบนฐานของขอมูลและ

ประสบการณเปนสําคัญ  ข้ันตอนที่สาม ซ่ึงเปนขั้นตอนที่สําคัญ คือขั้นตอนของการจัดลําดับ

ทางเลือกที่ไดทําการวิเคราะหมาแลวในขั้นตอนที่สอง ซ่ึงความยากในการจัดลําดับความสําคัญของ

ทางเลือกก็คือการใชเกณฑในการจัดลําดับความสําคัญซึ่งตองเลือกวาจะใชเกณฑทางเศรษฐกิจ 

หรือ เกณฑทางสังคม  ส่ิงแวดลอม เปนตน  ข้ันตอนที่ส่ี คือขั้นตอนของการเลือกโดยจะทําการ

เลือกทางเลือกที่ใหผลตอบแทนที่มากที่สุด  ดีท่ีสุดและคุมคามากที่สุด  ซ่ึงมักจะใชสําหรับการ

ตัดสินใจเพื่อความคุมคาเชิงประสิทธิภาพซึ่งสามารถเล็งเห็นถึงผลจากการตัดสินใจเลือกแนวทางที่

คุมคาและไดประโยชนทางเศรษฐกิจสูงสุด 

 

2.3.2  ตัวแบบการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป  (Incremental Model) 

ตัวแบบการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไปนี้  เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่จะนําองคความรู

เชิงพฤติกรรมศาสตรมาใชศึกษาการตัดสินใจและการคาดการณผลที่แมนตรงของการตัดสินใจ  ตัว

แบบการตัดสินใจแบบมีเหตุผล (Rational  Model) เสนอวาตัวแบบนี้สามารถคาดการณผลที่แมน

ตรงได  หัวขอการศึกษาเรื่องการตัดสินใจกลายเปนหัวขอสําคัญที่ทฤษฎีองคการใหความสนใจ
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ในชวงทศวรรษ 1950 ซ่ึงในเวลานั้นไดมีการพัฒนาตัวแบบการตัดสินใจออกมาหลายตัวแบบโดย
มุงท่ีจะนําเสนอตัวแบบของการตัดสินใจท่ีสามารถคาดการณผลของการตัดสินใจไดแมนตรงและ
วัดได  โดยในทศวรรษดังกลาวนี้  มีตัวแบบการตัดสินท่ีนาสนใจ 2 ตัวแบบคือ ตัวแบบการ
ตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป (Incremental Model) และตัวแบบการตัดสินใจตามความพึงพอใจ 
(Satisficing Model) 
 ตัวแบบการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป (Incremental Model) เปนตัวแบบที่สะทอนภาพ
ของกระบวนการตัดสินใจแบบตอรองกันในหมูผูมีสวนไดเสียในเร่ืองนั้นๆ โดยผูมีสวนรวมแตละ
กลุม แตละคนตางมุงหมายท่ีจะตอรองเพ่ือใหไดทรัพยากร งบประมาณ บุคคลากร อํานาจส่ังการใน
โครงการหรือความอิสระในการดําเนินงานมากข้ึน  ทางเลือกที่ดีท่ีสุดของตัวแบบการตัดสินใจแบบ
นี้คือทางเลือกที่ผูมีสวนไดเสียทุกคนตกลงกันไดและทุกคนไดผลประโยชนดีข้ึนจากเดิม Lindblom 
(1959: 79-88) 
 ตัวแบบนี้มีรากฐานความคิดเร่ืองศาสตรแหงการลองผิดลองถูก (The Science of Mudding 
Through) ของ Lindblom (1959: 79-88)  เร่ิมตนบทความของเขาดวยการตั้งตุกตาสมมติวา ถาผูบริหาร
คนหนึ่งไดรับมอบหมายใหตองกําหนดโยบายเกี่ยวกับ  เงินเฟอ  ทางเลือกท่ีเขาสามารถเลือกทําได
จะมีสองทางเลือกคือ   ทางเลือกท่ีหนึ่ง คือข้ันตอนท่ีหนึ่ง ลําดับรายการของคุณคาตามลําดับ
ความสําคัญ   ข้ันตอนท่ีสองคือการคาดการณถึงผลลัพธความเปนไปได   ซ่ึงจะตองสัมพันธกับ
คุณคาสูงสุดท่ีจะได  ข้ันตอนท่ีสามคือการจัดลําดับนโยบายท่ีเกี่ยวของ  และข้ันตอนท่ีส่ีก็จะทําการ
ตรวจสอบทางเลือกตาง ๆ เหลานั้นอยางเปนระบบเพื่อท่ีจะเลือกแนวทางท่ีจะใหคุณประโยชนมาก
ท่ีสุด  ทางเลือกท่ีสองคือ ประการแรกผูบริหารจะกําหนดวัตถุประสงคหลัก ๆ จากน้ันก็กําหนด
นโยบายท่ีเกี่ยวของและทําการเปรียบเทียบทางเลือกท้ังหมดวาทางเลือกใดจะเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
โดยดูจากบันทึกเกาๆหรือจากประสบการณ  การตัดสินใจเลือกในข้ันตอนสุดทายคือการรวมคุณคา
ของเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีจะเลือกมาใชวาทางเลือกไหนจะดีท่ีสุด 

การเลือกโดยการใชเหตุและผลอยางสัมบูรณ (Root) หรือการเลือกจากการเปรียบเทียบ
อยางจํากัด (Branch)  ลินดบลอมเสนอวาในทางปฏิบัติผูบริหารจะเลือกแนวทางท่ีสอง  สําหรับการ
ตองตัดสินใจดําเนินการใดๆ แตมีงานวรรกรรมหลายช้ินกลาววาทางเลือกท่ีหนึ่งนั้นดีกวา  งาน
วรรณกรรมเหลานั้นคืองานวิชาการที่เกี่ยวกับ การตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย  การวางแผนและ
การบริหารรัฐกิจเนื่องจากข้ันตอนในการวางเคาโครงท่ีชัดเจนนั้นเปนข้ันตอนท่ีจําเปนของ
กระบวนการตัดสินใจ หรือเรียกอีกช่ือวา Rational Cmprehensive Mthod (วิธีการใชเหตุและผล
อยางสัมบูรณ  หรือ Root )  

Lindblom (1959)  ตองการที่จะเสนอขอดีและแนวทางที่ยึดปฏิบัติกันในเร่ืองของการ
ตัดสินใจหรือวางแผนกําหนดนโยบายตาง  โดยพยายามอธิบายวาเหตุใดผูบริหารนิยมใชแนว
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ทางเลือกที่สอง  ซ่ึงอาจจะเรียกวาเปนหนทางสูความสําเร็จโดยการเปรียบเทียบอยางจํากัด   (Scessive 
Lmited Cmparison   หรือ Branch)  ในเร่ืองของการประเมินไขวและการวิเคราะหเชิงประจักษ 
(Intertwining Evaluation and Empirical Analysis) Lindblom (1959) กลาววา  วิธีท่ีเร็วท่ีสุดท่ีจะ
เขาใจวาจะจัดการกับ ตัวคานิยม นวิธีการตัดสินใจแบบ ความสําเร็จโดยการเปรียบเทียบอยางจํากัด 
(Sccessive Lmited Cmparison) ใหดูตัวอยางของ Root Method วาลมเหลวในวังวนของตัวคานิยม
และวัตถุประสงคอยางไร    ใน Root Method ผูบริหารตองลดระดับความพิถีพิถันลงบางเพื่อทําการ
ตัดสินในนโยบายโดยปราศจากการระบุวัตถุประสงคกอน  การจัดการกับความยุงยากในการจัด
อันดับความขัดแยงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือตองกําหนดนโยบายใดๆ  และจะ  ตองเลือกนโยบายท่ีสะทอน
คานิยมรวมกันไดในหลาย ๆ วิธี    ซ่ึงตัวคานิยมของสังคมมักจะไมใชตัวเดียวกันเสมอไป  (สังคมมี
คานิยมหลากหลายมิติ) ดังนั้น การตัดสินใจจึงข้ึนอยูกับสถานการณ  (Circumstances)  ไมมีวิธีท่ี
ปฏิบัติไดจริงในการกําหนดวัตถุประสงคหรือคานิยมท่ีเห็นไดชัด โดยสรุป แนวทางแบบ Root จะมี
การประเมินผลชัดเจนและจะเกี่ยวของกับการใชการวิเคราะหเชิงประจักษ ในขณะท่ีแนวทางแบบ 
Branch  นั้น ความสําคัญจึงอยูท่ีหลักแหงการท่ีจะตองเช่ือมโยงแตความจริงใหได  แนวคิดนี้มุง
ความสําคัญไปท่ีคุณคาท่ีไดรับจริงหรือคุณคาท่ีเพิ่มข้ึนภายหลังจากท่ีไดมีการตัดสินใจแลว  

ความสัมพันธระหวางวิธีการกับเปาหมาย (Relations Between Means and Ends) Lindblom 
(1959)  ช้ีใหเห็นวาการตัดสินใจเลือกนโยบายท่ีดีท่ีสุดนั้น เปนเร่ืองของการตัดสินใจลวนๆ ซ่ึงการ
ตัดสินใจก็คือเร่ืองของความสัมพันธระหวางวิธีการกับเปาหมาย Root Method นั้นมองวาวิธีการ 
(Means) ถูกเลือกจากเปาหมาย (Ends) และเปาหมายน้ันในท่ีสุดก็จะถูกกําหนดไวอยางอิสระจาก
วิธีการ  สําหรับ Branch Method วิธีการ (Means)   และเปาหมาย (Ends) นั้นจะถูกเลือกคูขนานกันไป   
การทดสอบ นโยบายท่ีดี  (The Test of "Good" Policy) Root Method นั้นบอกวา  ถาการตัดสินใจคือ
เร่ือง  ถูกตอง   (Correct) เร่ืองดี (Good) หรือเร่ืองมีเหตุผล (Rational)   แตในความเปนจริง  วัตถุประสงค
ของนโยบายที่เขียนไวมักจะดูดีอยูเสม      จึงตองดูจากเหตุผลในการเลือกและไมเลือกนโยบายตางๆ 
เปรียบเทียบกัน  ดังนั้นอะไรคือนโยบายท่ีดี สําหรับ Root Method นั้นไมมีวิธีการทดสอบ  สําหรับ 
Branch Method  การทดสอบคือขอตกลงท่ีมีตอตัวนโยบาย ซ่ึงจะยังเปนส่ิงท่ีเปนไปได  แมวาเม่ือ
ขอตกลงเกี่ยวกับคุณคานั้นจะไมสามารถที่จะทําการทดสอบความถูกตองของนโยบายไดเพราะ  
Agreement on Policy Thus Becomes the Only Practicable Test of Policy’s Correctness 

การวิเคราะหแบบงายๆ (Noncomprehensive Analysis) ในความเปนจริงไมมีใครท่ีจะ
สามารถใชวิธีการเชิงเหตุผลสัมบูรณ  มาใชกําหนดนโยบายในเร่ืองท่ีซับซอนได    ดังนั้นสวนมาก
ผูบริหารจึงมักจะเผชิญหนากับปญหาท่ีซับซอน  และตองพยายามหาหนทางท่ีเรียบงายท่ีจะแกปญหา
นั้น  การทําใหเปนเร่ืองงายทําไดในสองแบบคือ  บรรลุความสําเร็จจากนโยบายที่ดีท่ีสุดท่ีมีอยูอยาง
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จํากัดโดยเปรียบเทียบกับนโยบายอ่ืนๆแลว (Relevance as Well as Realism)  และผูบริหารยังตองฝก
ท่ีจะละเลยผลตอเนื่องท่ีสําคัญของนโยบายท่ีเปนไปไดรวมท้ังคุณคาท่ีจะตามมาของผลตอเนื่องนั้น 
ตองไมรักพี่เสียดายนอง ดังนั้นจึงตองใชความละเอียดในระดับท่ีเหมาะสมดวย ธรรมเนียมฏิบัติใน
เร่ืองการเปรียบเทียบ (Succession of Comparison)  ความโดดเดนของ  Branch Method  คือ  การ
นําไปสูความสามารถในการลําดับเหตุการณ   (Chronological) นโยบายจะถูกกําหนดและนํากลับมา
พิจารณาทบทวนใหม  ซํ้าแลวซํ้าเลาไมมีวันส้ินสุด  ทําใหมีการส่ังสมประสบการณใหความรูตอผล
ตอเนื่องท่ีอาจจะเกิดข้ึนไมตองกระโดดกาวใหญเพื่อไปใหถึงเปาหมาย  สามารถทดสอบการ
คาดการณกอนหนาขณะท่ีมุงไปขางหนาและสามารถชดเชยความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาด
กอนหนาไดอยางรวดเร็ว  

นักทฤษฎีกับนักปฏิบัติ (Theorists and Practitioners)   นักทฤษฎีชอบใหผูบริหารไปทางออม
ผานวิธีการทางวิทยาศาสตร แตนักปฏิบัติรูดีวาทฤษฎีท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยูนั้นจะไดผลดีนอยกวาการทํา
การเปรียบเทียบทางเลือกท่ีมีอยูอยางจํากัดเพื่อหาทางท่ีดีท่ีสุด  ธรรมเนียมฏิบัติในเร่ืองการ
เปรียบเทียบ (Successive Comparison) ในมุมมองของความเปนระบบ Lindblom (1959)  ตั้งคําถาม
วาธรรมเนียมฏิบัติในเร่ืองการเปรียบเทียบนั้นเปนเพียงวิธีการหนึ่งหรือมีความเปนระบบ คุณธรรม
นั้นเปนเร่ืองเดียวกับเร่ืองของความคิด  ดังนั้นการกําหนดนโยบายจึงมาจากการอยูในสถานการณ
ตางกัน  เปนสภาพการณของแตละคนแตกตางกัน  คุณลักษณะของตัวแบบการตัดสินใจแบบคอย
เปนคอยไป (Incremental Model) คือการประนีประนอม (Compromise) เปนการตัดสินใจเพื่อการ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองเล็กๆ นอยๆ ในตัวโครงการหรือนโยบาย  และมักจะไมแยกออกจากศูนยกลาง
อํานาจ (Status Quo) ซ่ึงในอีกนัยหนึ่ง  ตัวแบบการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไปนี้เปนตัวแบบของ
กระบวนการประนีประนอมท่ีใชการโนมนาว  การโตวาทีและการเจรจาตอรองกันเปนสําคัญ  ไม
ใชการวิเคราะหเปนเคร่ืองมือในการตัดสินใจ 

 
2.3.3   ตัวแบบการตัดสินใจตามความพอใจ (Satisficing Model) 
ตัวแบบการตัดสินใจตามความพอใจ (Satisficing Model) นําเสนอโดยไซมอน โดยเร่ิมตน

ดวยการนําเสนอแนวคิด มนุษยบริหาร (Administrative Man) ข้ึนมาเปรียบเทียบกับ มนุษยเศรษฐกิจ 
(Eeconomic Man) เพ่ือช้ีใหเห็นถึงระบบการบริหารจัดการขององคการหนึ่งๆ  กับระบบเศรษฐกิจ
นั้นมีความแตกตางกัน  และไมอาจจะนํามาใชกับอธิบายการตัดสินใจของมนุษยได  หรืออีกนัยหนึ่ง  
เราอาจกลาวไดวา มนุษยเศรษฐกิจ  นั้นแตกตางจาก มนุษยท่ีมีเหตุผล (Rational Man) แบบท่ีนัก
เศรษฐศาสตรชอบอางวา  หากไมมีปจจัยอะไรเปล่ียนแปลง  (Ceteris Paribus) ส่ิงนี้ก็จะเปนไปอยาง
นี้เปนตนคุณูปการสําคัญของแนวความคิดชุดการตัดสินใจของไซมอนนั้นคือการท่ีแนวคิดนี้ย้ําให
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เห็นขอจํากัดของการบริหารแบบมีเหตุผล (Administrative Rationality) ท่ีมีอยูในบริบทขององคการ 

Harmon and Mayer (1986: 147) 

เพราะวาการใชเหตุผลเปนเครื่องมือไปสูวัตถุประสงค (Instrumental  Rationality) นั้นมี

ขอจํากัดโดยสมองของมนุษยและวัฒนธรรมขององคการ  การตัดสินใจจึงเปนสิ่งหายากหรือไมก็ไม

เหมาะสมที่สุด ดังนั้นหากไมเหมาะสมที่สุดแลว  การตัดสินใจเชนนั้นคืออะไร? ไซมอนไดตอบ

คําถามนี้โดยเรียกการตัดสินใจแบบนี้ขององคการวาเปนการตัดสินใจ ตามความพอใจ (Satisficing 

Decisions) ซ่ึงเปนการตัดสินใจที่ใหความพอใจแกผูทําการตัดสินใจและเพียงพอสําหรับองคการใน

การที่จะไดรับหรือผสมผสานความพึงพอใจ Simon (2004: 89) นี่เปนการเสนอความคิดที่เขมขนและ

สุดโตงมากในเวลานั้นโดยไซมอนกลาววา เมื่อประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) นั้นถูกคาดหมายวา

เปนผูท่ีรอบรูและ ไรขอผิดผลาดแตองคการที่นําโดยผูนํานี้ก็ยังซวนเซไปมาอยูนั่นเอง  และ Simon 

(2004) ไดนําเสนอตอวาแมองคการจะมีความเจริญเติบโตอยูองคการนั้นจะเติบโตไดมากยิ่งขึ้นไปอีก

หากอัตราสวนความสามารถในการตัดสินใจผูทําการตัดสินใจขององคการไมถูกจํากัดแนวความคิด

สําคัญของ Simon (2004) คือความเชื่อวาผูทําการตัดสินใจนั้นเปนมนุษย    ซ่ึงตางมีขอจํากัดในการ

ใชเหตุใชผลในการตัดสินใจเสมอ  เขาเสนอแนวคิดความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตอยางจํากัด 

(Bounded Rationality) ซ่ึงอธิบายไดวาในการตัดสินใจใด ๆ มนุษยม้ันมักจะมีขอมูลนอยกวาที่

ตองการเสมอ  ทําใหมนุษยมีขอจํากัดในการคาดคะเนอนาคต ทําใหในการคํานวณผลไดผลเสียอยาง

มีประสิทธิภาพไมสามารถทําไดอยางเต็มที่ ซ่ึงในที่สุดมนุษยจะเลือกหนทางที่ดูดีท่ีสุด หรือบอยครั้ง

มนุษยก็ปลอยใหอารมณมามีผลตอการตัดสินใจไปเสียเลย 

ดังนั้นแนวความคิดในการใชเหตุผลครบถวนสมบูรณเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ 

(Rational-Comprehensive Method of Mecisionmaking) ท่ีกระตุนใหบรรดาผูท่ีกําหนดนโยบายหรือ

นักการเมืองจะตองระบุวัตถุประสงคใหชัดเจนและเลือกตัดสินใจในแนวทางเลือกที่จะใหคุณ

คาสูงสุดหลังจากที่ทางเลือกนั้นไดผานการทดสอบเชิงเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ ท่ีมีอยูหมดแลว  

ซ่ึงโชครายที่แนวความคิดเกี่ยวกับการตัดสินแบบนี้ไมอาจปฏิบัติไดจริง Simon (1960: 5-6) ไดแบง

ชนิดของการตัดสินใจออกเปนสองประเภท  คือ ประเภทแรกการตัดสินใจแบบกําหนดไวลวงหนา

หรือที่มีการทําโปรแกรมไวลวงหนา (Programmed Decisions) เปนการตัดสินใจตามระเบียบ 

กฎเกณฑ แบบแผนที่เคยปฏิบัติมาจนกลายเปนงานประจํา เชน การตัดสินใจเกี่ยวกับการลาปวย ลา

กิจ ลาบวช การอนุมัติการเบิกจายเงิน การอนุมัติผลการศึกษา เปนตน การตัดสินใจแบบกําหนดไว

ลวงหนานี้ เปดโอกาสใหผูบริหารเลือกทางเลือกไดนอย เพราะวาเปนการตัดสินใจภายใตสภาวการณ

ที่แนนอน ประเภทที่สองการตัดสินใจที่ไมไดกําหนดหรือไมมีการทําโปรแกรมไวลวงหนา 

(Nonprogrammed Decisions) เปนการตัดสินใจในเรื่องใหมท่ีไมเคยมีมากอน ไมมีระเบียบ ไมมี
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กฎเกณฑ ไมมีแบบแผนที่เคยปฏิบัติมากอน จึงเปนเรื่องยุงยากแกผูท่ีตองทําการตัดสินใจ โดยที่

ผูบริหารหรือผูตัดสินใจจะตองคํานึงถึงความเสี่ยงและความไมแนนอนดวย เชน การตัดสินใจนําเงิน

ไปลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนหรือผลกําไรในธุรกิจ การตัดสินใจผลิตสินคาตัวใหม การตัดสินใจใน

การขยายกิจการ เปนตน 

เมื่อผูบริหารมีขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจอยางพอเพียง การตัดสินใจเพื่อแกปญหาหรือ

ดําเนินการตาง ๆ โดยผูบริหารองคการยอมสงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการองคการ  คุณภาพ

ของการตัดสินใจนั้น  นอกจากจะขึ้นอยูกับขอมูล ความคิดเห็นของสมาชิก การสื่อสารที่ชัดเจน  

ความแมนยําในการใชดุลพินิจและการยอมรับผลการตัดสินใจแลว   ยังตองพิจารณาตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพของการตัดสินใจของผูบริหารดังตอไปนี้ประกอบดวย  นั่นคือจํานวนของคณะ

ผูบริหารและคุณสมบัติของคณะผูบริหาร  ความสามัคคีและอิทธิพลซึ่งกันและกันของคณะผูบริหาร 

ความแตกตางของตําแหนง ความรูและบุคลิกภาพของผูบริหาร   สิ่งแวดลอมทางกายภาพของการ

ประชุมและทักษะความเปนผูนําของผูบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของความสามัคคีของคณะ

ผูบริหารนั้นหากมีมากเกินไป  อาจกอใหเกิดลักษณะที่เปนการคิดตามกลุม Groupthink (1972 อางถึงใน 

ทิพวรรณ หลอสุวรรณ, 2545: 103-116) ลักษณะการคิดตามกลุมนี้เปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพของ

การตัดสินใจเพราะอาจทําใหบุคคลภายนอกกลุมเกิดความหวาดระแวงและตอตานกลุมได  เพราะ

กลัววาจะไปทําใหพวกเขาเสียผลประโยชนท่ีควรไดหรือไปชวงชิงผลประโยชนท่ีเขาควรไดมา

ใหกับสมาชิกของกลุมตน การที่กลุมตองการใหคนทั่ว ๆ ไปมองเห็นภาพของความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันอาจทําใหสมาชิกของกลุมพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง ดังนั้นไมวากลุมจะมีขอมูลที่

ถูกตองและพอเพียงอยางไรก็ตาม ก็อาจทําใหกลุมไมสามารถหาทางเลือกที่ถูกตองและดีท่ีสุดได 

เพราะสมาชิกจะไมยอมเสี่ยงวิพากษวิจารณทางเลือกที่คนสวนใหญในกลุมไมเห็นดวยหรือไม

ยอมรับการตัดสินใจ  แตสมาชิกมีแนวโนมที่จะคลอยตามทางเลือกที่สมาชิกสวนใหญเห็นชอบ  

แมวาการตัดสินใจนั้นๆ จะขัดกับจริยธรรมก็ตาม ดังนั้น การคิดตามกลุมจึงสามารถสงผลรายตอการ

ตัดสินใจของกลุมและกัดกรอนทําลายกลุมไดในที่สุด  

โดยสรุป  ไซมอนไดใหคํานิยามคําวา มนุษยบริหาร   (Administrative  Man) วาคือผูท่ี 

มุงมั่นสูการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางชัดเจนดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด โดย

หลักการพื้นฐานของการบริหารจัดการซึ่งเปนหลักการที่เปนคุณสมบัติของหลักการแบบ

สมเหตุสมผล (Rational   Character) ในการบริหารจัดการ ท่ีดี (Good  Administration) ซ่ึงผูบริหาร

ควรเลือกตัวเลือกที่จะนําไปสูความสําเร็จสูงสุดตามเปาหมายของการบริหารและในทางเลือก

หลายๆ ทางนั้น  จะตองเลือกแนวทางที่สามารถนําไปสูเปาหมายเดียวกันและที่มีคาใชจายนอยที่สุด  

ส่ิงที่ Simon and Thompson (1950: 9) ไดช้ีใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง มนุษยบริหาร  กับ  

มนุษยเศรษฐกิจ คือเรื่องความสามารถที่จํากัดของ มนุษยบริหาร ในการที่จะทําการตัดสินใจอยาง
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ถูกตองซึ่งหมายถึงการตัดสินใจอยางคุมคาทางเศรษฐกิจ อยางสมเหตุสมผลนั่นเอง  ซ่ึงขอจํากัดนี้

ไมเพียงมาจากลักษณะองคการที่ผูบริหารตองทําการตัดสินเทานั้น แตยังมาจากขอจํากัดทางดาน

พุฒิปญญาของมนุษย (Psychologival Limitations of Human Cognition) ดังนั้น ความสมเหตุสมผล

ของการบริหารจัดการองคการแทจริงแลวก็คือ ความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตอยางจํากัด (Bounded 

Rationality) ซ่ึงเปนไปไดใน 3 ประการ คือ  

 1)  ความมีเหตุผลนั้นตองใชความรูท่ีครอบคลุมสมบูรณและตองสามารถที่จะ

คาดการณถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใดลง ๆ ไป  ในความเปนจริงแลว 

ความรูในเรื่องผลที่จะตามมานั้นมักจะกระจัดกระจายไมเปนระบบ  

 2)   เมื่อผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจใดๆ นั้นเปนเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

การจิตนาการหรือการทํานายผลจึงเกิดขึ้นจากความรูสึกที่ไรประสบการณท่ีซอนอยูในรูปของ

คานิยม  ซ่ึงแสดงคานิยมนั้นเปนไดเพียงการทํานายที่ไมสมบูรณ (Imperfect Anticipated)  

  3)   ความมีเหตุผลตองใชการเลือกจากตัวเลือกที่มีความเปนไปไดท้ังหมด ซ่ึงการ

เลือกของแทหรือที่ถูกตองที่ทําใหคนตัดสินใจไดนั้นมีจํานวนนอยมาก  

สามารถกลาวไดวาความมีเหตุผลของผูบริหารนั้นถูกจํากัดดวย อุปนิสัยไรสํานึกและทักษะ

ของผูบริหารเองซึ่งมาจากคานิยม (Values) และแบบแผนความคิดตอเปาประสงค (Conceptions of 

Purpose) ที่ผูบริหารยึดถือ และปริมาณขอมูลและความรูท่ีผูบริหารมี (Simon, 1950: 39) 

  
2.3.4   ตัวแบบการตัดสินใจแบบถังขยะ  (Garbage Can Model) 

ตัวแบบการตัดสินใจแบบถังขยะ (Garbage Can Model) เสนอโดย March and Olsen (1979: 

41) เปนการนําเสนอตัวแบบที่อธิบายถึงการตัดสินใจในองคการที่ไปไกลกวาตัวแบบการตัดสินใจ

แบบคอยเปนคอยไป (Incremental  Model) ในประเด็นที่ตัวแบบนี้ไดระบุใหเห็นถึงขอจํากัดของ

การใชเหตุผล โดยโตแยงตัวแบบการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไปและตัวแบบการตัดสินใจแบบ

ตามความพอใจ (Satisficing Model) ท่ีวางลําดับขั้นของความกระจางแจงตามกระบวนการตัดสินใจ

เปนสองขั้น ประกอบ ดวย  ข้ันมีความตั้งใจ (Intentions) ข้ันมีความเขาใจในปญหา (Understanding 

of Problems) และการที่ผูทําการตัดสินใจสามารถคาดการณความสัมพันธระหวางการกระทําของ

ปจเจกบุคคลกับองคการไดนั้น  เปนสิ่งที่ไมอาจเกิดขึ้นไดจริงในองคการสวนใหญตามที่ตัวแบบ

การตัดสินใจแบบถังขยะเสนอขอโตแยงอีกดานหนึ่ง ท่ีมีการนําเสนอใหพิจารณานั่นคือเสนอวา 

การตัดสินใจนั้นเปนกระบวนการเลือกที่จะกระทําการใดๆ ท่ีไมมีความแนนอน  ไววางใจไมได

และคลุมเคลือ  ไมชัดเจน แตการตัดสินใจแบบนี้ ถือเปนกิจกรรมที่ปจเจกบุคคลและกลุมบุคคลได

แสดงออกซึ่งความขัดแยง  คานิยม มายาคติ มิตรภาพ และอํานาจที่มีอยู วิธีการที่สําคัญคือการ

ตัดสินใจขององคการตามแบบถังขยะนั้นเปนตัวแบบการตัดสินใจที่สะทอนการแสดงออกของ
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ความตองการดานสังคม และสวนตัวมากกวาท่ีจะยึดติดกับเคร่ืองมือท่ีใชประกอบการตัดสินใจ 
(ขอมูลเกี่ยวกับปญหาการวิเคราะหปญหาและการเสนอทางเลือกในการแกไข) (Gortner. Ee el. 1997) 

ตัวแบบถังขยะของการตัดสินใจขององคกร (Garbage-Can Model of Organizational Choice) 
ของ Cohen, March and Olsen (1972: 1-25) เปนตัวแบบที่จัดการกับปญหาการอยูรอดขององคกร  
ในฐานะท่ีองคกรตองตอกรกับความซับซอน หรือแมแตปญหาความดื้อร้ัน และความล่ืนไหล และ
ตองเผชิญกับปญหาท่ีเปนเพียงเร่ืองช่ัวคราวและทางแกไขไมชัดเจน Marmon and Mayer (1986) ท่ี
ตัดขามหนวยงานตางๆ ในองคกรท้ังแบบแนวนอนและแนวต้ัง Brown and Brudney (2001) ใน
สถานการณทางการเมืองท่ีไมอาจคาดการณได หรือในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลง  ตัวแบบนี้ตั้งคําถามตอสมมติฐานของความสอดคลองกัน  ความมีเหตุผล และ
โครงสรางความมุงม่ันของการตัดสินใจระดับองคกร  คณะนักวิชาการคณะน้ีเสนอส่ิงท่ีสวนทางกับ
ภูมิปญญาด้ังเดิมโดยเสนอวา  เปาหมายขององคกรไมคงท่ีและไมมีการระบุแนชัดกระบวนการใน
การไปถึงเปาหมาย ไมมีการทําความเขาใจกันเปนอยางดีในหมูสมาชิกองคกรและสุดทายการมี
สวนรวมในการตัดสินใจ ระดับองคกรนั้นเปนไปอยางไมเปนระบบหรือถึงข้ันไมมีระบบเลยส่ิง
สําคัญท่ีสุด ยังมีองคประกอบของกระบวนการตัดสินใจ  การระบุปญหา ทางออก และ การเลือก  
นั้นไมจําเปนตองดําเนินไปอยางตอเนื่องกันแบบเสนตรง (อาทิเชน การระบุปญหาการแสวงหาทาง 
เลือกตาง ๆ ในการแกไขปญหา การเลือกการแกไขปญหาทางเดียวจากตัวเลือกหลายๆ ตัวท่ีเลือก
จากขอดี และการปฏิบัติไดจริงของหนทางแกไขปญหานั้น ๆ) แตกลับเปนกระบวนการตัดสินใจ
แบบชุลมุนไขวเขว (Chaotic Decision Making Process) ท่ีซ่ึงการแกไขปญหา และ ปญหา ถูกท้ิงลง
ไปใน ถังขยะ โดยผูมีสวนรววมในองคกร แลวจากนั้น ท้ังทางแกไขและปญหาตางนํามาจับคูกัน
ใหมภายใตสภาพการณท่ีเหมาะสม โดยสรุปองคกรจะถูกนิยามใหเปนองคกรไรระเบียบ 
(Organized Anarchies) เปนองคกรท่ีมีการ สะสมการแกไขปญหาที่มองหาปญหา ประเด็นปญหา 
และ ความรูสึกวามีปญหาเพื่อมองหาสถานการณแหงการตองตัดสินใจท่ีซ่ึงผูท่ีตองตัดสินใจอาจจะ
สรางภาพข้ึนมาเอง  การมองหาทางแกไขปญหาสําหรับปญหาท่ีอาจจะกลายเปนคําตอบและผูท่ีทํา
การตัดสินใจมุงมองหางานท่ีตัวเองจะทํา (Cohen, March and Olsen, 1972: 1-25) 
 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.4.1  สแตนตนั แอลจีลา เอ. (2007) ศึกษาเร่ือง แกนกลางของระบบประสาทการตัดสินใจ   
          ในเกมเศรษฐกิจ 
Stanton (2007)  ศึกษาเร่ือง แกนกลางของระบบประสาทการตัดสินใจในเกมเศรษฐกิจงาน

ช้ินนี้เร่ิมจากสมมติฐานวาการทําตัดสินใจในเร่ืองราวทางเศรษฐกิจนั้นแตกตางจากการคาดการณ
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ตามตัวแบบทฤษฎีเกม โดยผูวิจัยตั้งคําถามวิจัยวา ทําไมคนบางคนถึงมีความใจบุญตอคนแปลก

หนา? มีผลประโยชนอะไรที่ไดจากการเปนคนใจบุญตอคนแปลกหนา? ผูวิจัยทําการวิจัยแกนกลาง

ของระบบประสาทของคนที่ทําการตัดสินใจ  ผลการวิจัยพบวาการเลือกตัดสินใจในบางกรณีนั้น

ข้ึนอยูกับฮอรโมน (Hormone-Dependent) ผูวิจัยไดทําการสรางสถานการณจําลองที่กําหนดให

ระบบประสาทเขามาเกี่ยวของกับฮอรโมน  ผลการวิจัยพบวาสามารถที่จะระบุวา  การทํางานของ

ฮอรโมน และสมองนั้นมีความเกี่ยวของกับการทําการตัดสินใจในระดับที่แนนอนระดับหนึ่งและ

ในทิศทางที่แนนอนทิศทางหนึ่ง  ลําดับตอมาผูวิจัยจึงตั้งคําถามวิจัยวา แลวฮอรโมนสามารถทําให

คนผูนั้นเปนคนใจบุญในขณะที่คนอื่นๆเปนคนตระหนี่ถ่ีเหนียวไดหรือไม? ในงานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัย

ไดทําการวิจัยเชิงทดลองในหองทดลองสองหอง  แบงเปนหองทดลองที่ใชฮอรโมนออกซี่โทซิน 

(Oxytocin-OT) กับหองทดลองที่ใชฮอรโมนอารจินิน วาโซเพรสซิน (Arginine Vasopressin-AVP)  

โดยการสรางสภาพบังคับใหฮอรโมนเหลานี้ ทํางานกับสมองจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ปฏิกิริยาตอบสนองตอแรงกระตุน จากภายนอกตอเนื่องตามมา  ฮอรโมน OT จะเพิ่มความเชื่อมั่น 

(Trust) เพิ่มขึ้น ลดความกลัวที่เกิดขึ้นจากคนแปลกหนาและมีผลตอการตอตานความวิตกกังวล 

(Anti-Anxity Effects) สวนฮอรโมน AVP จะเพิ่มการพึ่งพิงและฝงแนนอยูกับญาติพ่ีนองหรือคน

ใกลชิด  และจะเพิ่มปฏิกิริยากาวราวตอคนแปลกหนา  งานวิจัยชิ้นนี้เสนอผลการศึกษาวาความ

เปลี่ยนแปลงจากภาวะปกติท่ีไดจากการรับฮอรโมน OT และ AVP นั้นเกี่ยวของกับความเปนคนใจบุญ  

งานวิจัยชิ้นนี้ใชทฤษฎี ทฤษฎีเกมทางเศรษฐกิจ 

 
2.4.2  ซินฮา สวาฟนา  (2007) ทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการลงทุน   

          ทางตรง (FDI) ในประเทศจีนและอินเดีย: พวกลาหลังสามารถเรียนรูจากพวกผูนํา 

          ไดหรือไม?     

Swappa (2007)  ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการลงทุนทางตรง (FDI) ใน

ประเทศจีนและอินเดีย: พวกลาหลังสามารถเรียนรูจากพวกผูนําไดหรือไม?  โดยการศึกษานี้

ช้ีใหเห็นการตัดสินใจของผูบริหารประเทศในการเปดรับเงินลงทุนจากตางประเทศ  การตัดสินใจ

เชิงเศรษฐกิจในเรื่องดังกลาวมีผลอยางยิ่งตอปริมาณเม็ดเงินลงทุนทางตรงจากตางประเทศที่ไหลเขา

ประเทศและผลการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตามมา โดยผูศึกษาไดศึกษาเปรียบเทียบระหวาง FDI ใน

ประเทศจีนและประเทศอินเดีย  ความกลาในการตัดสินใจทําใหประเทศจีนมีความล้ําหนาในเรื่อง 

FDI เมื่อเทียบกับประเทศอินเดีย  ผลจากการศึกษาผูศึกษาเสนอวาหากผูนําประเทศกลาตัดสินใจ

เปดรับการลงทุนจากตางประเทศโดยเรียนรูจากประเทศนําหนา ประเทศลาหลังก็จะสามารถใช

ประโยชนจาก FDI ไดเชนเดียวกัน  งานศึกษานี้ไดอุดชองวางในวรรณกรรมที่เกี่ยวของโดยการ
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วิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของในระดับจุลภาคของประเทศอินเดียในระหวางป ค.ศ. 1992- 
2005 และเปรียบเทียบกับขอมูลในเขตเศรษฐกิจของประเทศจีนในชวง ค.ศ. 1978-2005 ผูวิจัยไดนํา
ตัวแบบการดึงดูดความสนใจของการลงทุนทางตรงจากตางประเทศของอินเดียมาทําการทดสอบ
โดยการใชวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุแบบปกติ (Ordinary Least Squares-OLS Method) และ
วิธีการวิเคราะหถดถอยอัตโนมัติ (Autogressive) ไดขอคนพบวาประเทศอินเดียไดเติบโตข้ึนอัน
เนื่องมาจากทุนมนุษยของประเทศ  ขนาดของตลาด อัตราการเติบโตของตลาด และความม่ันคง
ทางการเมือง  สําหรับประเทศจีน ปจจัยดานบรรยากาศธุรกิจท่ีสดใสนั้นประกอบไปดวยการปล่ียน
แปลงเชิงโครงสรางของตลาด  ยุทธศาสตรการริเร่ิมและสรางโครงสรางพื้นฐานของประเทศ  และ
การประยุกตใชการริเร่ิมนโยบายเชิงกลยุทธในการใหเสรีภาพทางเศรษฐกิจตอนักลงทุน การเปด
เศรษฐกิจของประเทศตอตางชาติ  การสรางความประทับใจและมาตรการดึงดูดบริษัทช้ันนํา และมี
การตรากฎหมายเพ่ือใหการใชแรงงานมีความยืดหยุนเพื่อดึงดูดการลงทุนทางตรงโดยเฉพาะ ผูวิจัย
ไดนําตัวแบบนี้ไปทําการทดสอบโดยการใชวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุแบบปกติ (Ordinary Least 
Squares-OLS  Method) และวิธีการวิเคราะหถดถอยอัตโนมัติ (Autogressive) ซ่ึงพบวาทุกปจจัยมี
นัยสําคัญ (Significant) ผูวิจัยเสนอวางานวิจัยช้ินนี้จะชวยใหกลุมประเทศอยางกลุม PIN    (ปากีสถาน  
อินโดนีเซีย และ ไนจีเรีย) ซ่ึงเปนกลุมประเทศที่เดินตามกลุมประเทศท่ีมีเศรษฐกิจกําลังเติบโต 
หรือตองการจะเติบโต ท้ังนี้  งานวิจัยนี้จะชวยทําใหเกิดความเขาใจอยางกวางขวางในการทําการ
ตัดสินใจเปดรับการลงทุนจากตางประเทศ  มีการกําหนดนโยบายท่ีจะดึงดูดการลงทุนทางตรง 
(FDI) และในระดับผูประกอบการ งานช้ินนี้จะชวยใหบริษัทระหวางประเทศเขาใจลักษณะตลาด
ในประเทศตาง ๆ มากข้ึนและกําหนดกรอบและแนวทางของตนในการเขาสูตลาด  และมีกลยุทธ
ตอการสรางการเติบโตในตลาดเหลานั้นไดอยางเหมาะสมตอไป  งานวิจัยช้ินนี้เปนการสํารวจตัว
แปรตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินในกําหนดมาตรการเพ่ือดึงดูดการลงทุนทางตรงในประเทศท่ี
เปนตลาดเกิดใหม 

 
 2.4.3  ริกจิโอ โจเซฟ (2005) ทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจท่ีอยูเหนือ 
                        ความเปนปจเจกบุคคลในระบบความสัมพนัธของมนษุย: ระบบประสาทท่ีมีตอ 
                        ภาษา-ตัวแบบดานปราฏการณวิทยา     

Riggio (2005) ทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจท่ีอยูเหนือความเปนปจเจก
บุคคลในระบบความสัมพันธของมนุษย: ระบบประสาทท่ีมีตอภาษา-ตัวแบบดานปราฏการณวิทยา  
ผูวิจัยเร่ิมจากความคิดวาการตัดสินใจกอใหเกิดนัยสําคัญตอขาวสารท่ีปรากฏในสาธารณะ  ท้ังใน
ธุรกิจส่ิงพิมพ และหัวขอวิชาการในสถาบันวิชาการดานธุรกิจ  อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวายังมีขอมูล
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ไมเพียงพอเกี่ยวกับการพินิจพิเคราะหท่ีอยูเหนือความเปนปจเจกบุคคลในการตัดสินใจหนึ่งๆ  และ

ส่ิงนั้นมีผลอยางไรตอผูนําและภาวะผูนําในระบบความสัมพันธของมนุษย  การจะไดรับผลดีสูงสุด

จากระบบความสัมพันธของมนุษยนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ผูทําการตัดสินใจจะตองธํารงไวซ่ึงความคงที่

ของการพินิจพิจารณาของทั้งองคประกอบภายในและภายนอกที่จะมีผลตอการตัดสินใจและที่เปน

ผลสืบเนื่องจากการตัดสินใจ  งานวิจัยชิ้นนี้นําเสนอความคิด ขอบเขตของการตัดสินใจ ในฐานะที่

เปนวิถีทางไปสูการตัดสินใจอยางมีคุณภาพดวยการพิจารณาระยะทางและเวลาที่ผูทําการตัดสินใจ

ใชในการตัดสินใจในเรื่องหนึ่งๆ   ผูเขียนงานวรรณกรรมชิ้นนี้ไดออกแบบและใชพาราไดมตัวแบบ

ท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะมาทําการวิจัย  เปนการใชการใชระเบียบวิธีท่ีพิสูจนแลว (Proven 

Methodologies) ดานปรากฏการณวิทยา (Phenomenography) และการสรางตัวแบบระบบประสาท

ท่ีมีตอภาษา (Neurolinguistic Modeling) งานวิจัยชิ้นนี้เปนความพยายามที่จะนําเสนอการศึกษาการ

ตัดสินใจคุณภาพสูง (High-Quality  Decision  Making) ในแนวทางใหมของการพินิจพิจารณาและ

การไดเรียนรูใหมๆเกี่ยวกับการตัดสินใจ  ขอสรุปที่จะทําใหสามารถตัดสินใจไดนั้นจึงเปนเสมือน

เข็มทิศที่ช้ีไปที่แนวทางในการปรับปรุงการตัดสินใจใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ผูท่ีจะตองทําการ

ตัดสินใจจะสามารถพรรณนาถึงการตัดสินใจของตนออกมาเปนภาษาที่สวยงามดั่งภาษากวีไดเลย

ทีเดียว   งานวิจัยชิ้นนี้ใชแนวคิด ขอบเขตของการตัดสินใจ (Scope of Decision) เปนแนวทาง โดยมี

สมมติฐานของการใชกรอบของกาละและเทศะ (Time-Space Continuum) เปนกรอบในการวิจัย 

 

2.4.4   แคมโพส ฟาบิโอ (2005) ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาการตัดสินใจในสถานการณท่ีไม            

            คงที่: การขยายผลสูทฤษฎีคณิตศาสตรขอเท็จจริง 

Fabio (2005) ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาการตัดสินใจในสถานการณท่ีไมคงที่: การขยาย

ผลสูทฤษฎีคณิตศาสตรขอเท็จจริง  งานชิ้นนี้ผูวิจัยเริ่มจากการกลาวถึงปญหาที่วาจะสรางตัวแบบ

และจะผสมผสานองคความรู หรือ หลักฐานขึ้นมาไดอยางไรในขณะที่ยังมีตัวแทนของสิ่งที่ยังไมรู

และความขัดแยงกันขององคความรูตางๆอยู  ผูวิจัยกลาววาปญหานี้ยังไมมีผลงานวิชาการใดหรือ

องคความรูในสาขาวิชาใดไดทําการไขปริศนานี้ได  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาปญญาประดิษฐ 

(Artificial Interlligence) การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) ศาสตรวาดวยการตัดสินใจ 

(Decision Making) วิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) และ ความนาจะเปนที่ไมแนนอน 

(Uncertain Probability) จึงจําเปนตองตระหนักวาระบบฐานความรูนั้นขึ้นอยูกับการใชข้ันตอนการ

แกปญหาเชิงคณิตศาสตร  (Algorithms) ใหสามารถเชื่อมเขากับปจจัยนําเขาของระบบเพื่อให

สามารถผลิตคําตอบที่ถูกตองออกมาจากฐานความรูหนึ่งๆ ท้ังปจจัยนําเขาและฐานความรูจะขึ้นอยู

กับขอมูลที่ไมสมบูรณท่ีมีความไรความรูและความขัดแยงเปนสาเหตุสําคัญ  มีความเปนแบบแผนที่
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เปนทางการหลายประการท่ีจะจัดการกับตัวแทนความรูและการผสมผสานกันของความรูเหลานั้น  
ในแบบแผนเหลานั้นก็คือทฤษฎีคณิตศาสตรของขอเท็จจริง (Mathematical Theory of Evidence) 
หรือทฤษฎีเดมสเตอร-ซาฟเฟอร (Dempster-Shafter Theory)  งานช้ินนี้ไดนําเอาทฤษฎีคณิตศาสตร
ขอเท็จจริงมาปรับใชใหเขากับกฎเกณฑใหมๆ เพื่อท่ีจะผสมผสานขอเท็จจริงตางๆ เขาดวยกันให
กลายเปนชุดความคิดท่ีเกื้อกูลกัน  การขยายผลทฤษฎีเชนนี้จะแกไขปญหาการตอตานการหยั่งรูท่ี
เกิดข้ึนภายในของมนุษยท่ีฝงรากอยูในทฤษฎีแบบเดิมๆ  เปนการขยายความแกรงในการอธิบาย
และอนุญาตใหปจจัยจากความไมแนนอนเขามามีสวนในการหาทางออก  การนําเสนอปจจัยที่ไม
แนนอนมีนัยถึงความเปนไปไดของการทําการตัดสินใจและหมายถึงการกอใหเกิดความสัมพันธท่ี
เห็นไดอยางชัดเจนระหวางผลทางตัวเลขท่ีได  กับผลจากทฤษฎีความนาจะเปนคลาสสิค  งานวิจัยนี้
ใชทฤษฎีคณิตศาสตรขอเท็จจริง กับทฤษฎีความนาจะเปนคลาสสิคมาเปนกรอบแนวคิดในการ
วิเคราะห 

 
 2.4.5  คุก เจมส เจ. (2004) ศึกษาเร่ือง การจัดระเบียบงานบริการดานกฎหมายบริษัท  
                        การปะทะกันระหวางทฤษฎีกับการปฏิบตั ิ

Cook  (2004) ศึกษาเร่ือง การจัดระเบียบงานบริการดานกฎหมายบริษัท การปะทะกัน
ระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ วิจัยกลาวถึงปญหาวิจัยวาพฤติกรรมการมุงหาบริการดานกฎหมายของ
องคการธุรกิจของอเมริกันนั้นมักจะติดอยูกับเง่ือนไขท่ีระบุในทฤษฎีดานตนทุนธุรกรรมและทฤษฎี
ตัวแทน  ทฤษฎีตนทุนธุรกรรม (Transaction Cost Economics-TCE) นั้นเปนสหวิชาท่ีมีนื้อหา
เช่ือมโยงมุมมองดานเศรษฐศาสตร (Ecomomics) กับมุมมองดานทฤษฎีองคการ (Organizataional 
Theory) และกฎหมายการทําสัญญา (Contract Law) TCE มองวาความไมแนอน และ คุณลักษณะ
พิเศษของสินทรัพย (ในกรณีท่ีสินทรัพยนั้นจะถูกใชประโยชนนอยเวนแตวามันอยูในบริบทของ
ธุรกรรมเฉพาะหรือความสัมพันธเฉพาะ) ในฐานะท่ีเปนตัวแปรสําคัญในการพิจารณาตัดสินใจวา
ธุรกรรมนั้นจะสรางข้ึนอยางไร  ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ใหความสนใจไปท่ีการระบุ
รูปแบบของสัญญาท่ีมีประสิทธิภาพโดยท่ีความสัมพันธตามสัญญาน้ันต้ังอยูบนฐานคติของ
ผลประโยชนสวนตัว  ความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด การหลีกเล่ียงความเส่ียง และตนทุนของ
การพิสูจนวาตัวแทนกําลังทําอะไรอยู  งานวิจัยนี้ใชทฤษฎีตนทุนธุรกรรม ทฤษฎีตัวแทน ทฤษฎี
องคการและกฎหมายสัญญา มาเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะห 

โดยสรุป  มีงานวิจัยรวมสมัยหลายช้ินท่ีมุงความสนใจไปในเร่ืองพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของมนุษย  และงานวิจัยเหลานี้ไดสะทอนแงมุมท่ีนาสนใจวาการตัดสินใจของมนุษยนั้นมิไดมี
เหตุผล  หรือมิไดตัดสินใจบนพื้นฐานของการมุงสูความคุมคาสูงสุด  หรือประโยชนสูงสุดเสมอไป  
มีปจจัยแวดลอมประกอบมากมายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของมนุษย  
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บทที่ 3 

 

กรอบแนวคิดเพื่อการวิเคราะห 

 
3.1  กรอบแนวคิดเพื่อการวิเคราะห (Conceptual Framework for Analysis) 

  
 กรอบแนวคิดเพื่อการวิเคราะหในงานวิจัยนี้เริ่มจากการนําทฤษฎีและตัวแบบกระบวนกา

การตัดสินใจที่มีอยูมาปรับใชในการอธิบายกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอ

รัฐวิสาหกิจของไทย เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงแบบและกระบวนการตัดสินใจระดับ

นโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจของไทย  จากการทบทวนวรรณกรรมทําใหพบตัวแปรใน

กระบวนการตัดสินใจที่สําคัญๆ หลายตัวแปรที่ควรจะนํามาพิจารณาและเปนตัวแปรสําคัญที่

ขับเคลื่อนกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจของไทย  ซ่ึงรวมถึงตัวแปรที่

เปนผูมีสวนรวมที่มีบทบาททสําคัญตอกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ

ของไทยอีกดวย  อยางไรก็ตาม  หลังจากที่ไดมีการทบทวนวรรณกรรมแลว  ผูศึกษาพบวาตัวแบบ

เดียวไมเพียงพอตอการใชวิเคราะหและสังเคราะหไดครบถวนรอบดาน  ดังที่ Howlette  and 

Ramesh (1995: 28) ไดกลาวไววา ตัวแบบแตละตัวแบบนั้นยอมมีขอบกพรองและไมเพียงพอที่จะ

ใชอธิบายการตัดสินใจเชิงนโยบายไดครบถวน 

ในความเปนจริงแลว  มีกรอบแนวคิดเพื่อการวิเคราะหท่ีอาจจะมีคุณภาพตามเกณฑ แตไม

มีกรอบแนวคิดวิเคราะหใดที่มีคุณภาพครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนด  และยิ่งเมื่อกรอบการวิเคราะห

นั้นตองสะทอนแนวความคิดและทฤษฎีท่ีใชเปนความคิดเบื้องหลังในการวิเคราะหแลวจะพบ

ปญหาดานระเบียบวิธีวิจัยที่ใชงานวิจัยเกิดขึ้นเสมอ  ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยจึงมุงหวังที่จะศึกษาวิเคราะห

พลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจของไทย

โดยใชกลุมทฤษฎีวาดวยการตัดสินใจที่เปนที่มาของการสรางตัวแบบการตัดสินใจหลากหลายตัว

แบบ ประกอบดวย ตัวแบบการตัดสินใจโดยการใชเหตุผลเปนเครื่องมือไปสูวัตถุประสงค 

(Instrumenatal Rationality Model) ของมารชและไซมอน  ตัวแบบการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป 

(Incremental Model) ของชารล ลินบอลม  ตัวแบบการตัดสินใจตามความพอใจ (Satisficing 

Model) ของเฮอรเบิรต ไซมอนที่พัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎี ความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตอยาง

จํากัด (Bounded Rationality) โดยตัวแบบการตัดสินใจ 3 ตัวแบบที่กลาวมาขางตนจะนํามาใชศึกษา

เปรียบเทียบผานกระบวนการตัดสินใจ 3 ข้ันที่นําเสนอโดย Gortner, Mahler and Nicholson (1997: 
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194-213)  และตัวแบบการตัดสินใจแบบถังขยะ (Garbage Can Model) ของ March and Olsen 

(1979)  ท่ีจะศึกษาผานกระบวนการตัดสินใจแบบถังขยะในสถาบันทางการเมือง (Kingdon’s 

Theory) ท่ีกลาวถึงหนาตางแหงโอกาสที่เกิดจากการบรรจบกันของกระแสทางสังคมและการเมือง

ท่ีจะนําไปสูการตัดสินใจในนโยบายสี่กระแส  ประกอบดวย  กระแสแหงการเสนอปญหา       กระแส

แหงการเสนอแนวทางการแกไขปญหา  กระแสการมีสวนรวมในการแกปญหา  และกระแสแหง

โอกาสและทางเลือกมาบรรจบกันเมื่อหนาตางแหงโอกาสเปดออก เปนแนวทางพัฒนากรอบการ

วิเคราะห (Analytical  Framework) พลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับ

นโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจของไทย 

กรอบการวิเคราะหท่ีใชในงานวิจัยนี้มุงเจาะจงไปที่ความสัมพันธของกลุมตัวแปรอิสระที่

เปนปจจัยสําคัญๆ ในพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอ

รัฐวิสาหกิจของไทย  อันประกอบดวย  กลุมตัวแปรของกระแสทางสังคมและการเมืองที่จะนําไปสู

การตัดสินใจในนโยบายสี่กระแส  ประกอบดวย  กระแสแหงการเสนอปญหา      กระแสแหงการ

เสนอแนวทางการแกไขปญหา  กระแสการมีสวนรวมในการแกปญหา  และกระแสแหงโอกาสและ

ทางเลือกมาบรรจบกันเมื่อหนาตางแหงโอกาสเปดออก  และกระบวนการตัดสินใจ 3 ข้ันตอนคือ

ข้ันตอนคนหา (Search and Agenda Setting)  ขั้นตอนวิเคราะหปญหาและหาทางเลือกในการแกไข 

(Analysis and Alternatives) และขั้นตอนของการเลือกและตัดสินใจ (Choice  and  Dicision 

Agendas) โดยผูวิจัยมีสมมติฐานวาพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับ

นโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจของไทยนั้นสามารถอธิบายไดอยางแจมชัดผานกรอบการวิเคราะห

กระบวนการตัดสินใจที่ประกอบดวยกลุมปจจัยหลากหลาย  ซ่ึงการตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ ของ

รัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยมิไดเกิดจากเจาหนาที่ระดับกระทรวงที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจนั้นๆ หรือ

คณะกรรมการและผูบริหารขององคการรัฐวิสาหกิจเทานั้น  แตเกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวน

เกี่ยวของหลากหลายกลุม  การศึกษาในเรื่องนี้จะเปดเผยใหเห็นถึงความสําคัญของกลุมตัวแปรอื่นๆ 

ท่ีอยูในพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ

ของไทย ซ่ึงจะทําใหเกิดความรูความเขาใจตอพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจ

ระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจของไทยเปนอยางดี 

กรอบแนวคิดเพื่อการวิเคราะหดังปรากฏในภาพที่ 3.1 จึงพัฒนาขึ้นเพื่อใชตอบคําถามวิจัย

ดังกลาว โดยมีกลุมปจจัยสําคัญ 2 กลุมปจจัย และตัวแบบการตัดสินใจ 3 ตัวแบบ  ซ่ึงสามารถ

อธิบายในรูปแบบของตาราง  ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1  กลุมปจจัยผูมีสวนรวม 

 

กรณี 

ศึกษา 

กรณีท่ีหนึ่ง  บริษัท ไทย

เดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) 

กรณีท่ีสอง  บริษัท ทาอากาศยานไทย 

จํากัด (มหาชน) (ทอท.) 

1 กลุมนักการเมือง กลุมนักการเมือง 

2 กลุมนักธุรกิจ 

- บริษัทเอกชนเจาของเรือไทย 

กลุมนักธุรกิจ 

- กลุมบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาดานการ

ออกแบบและรับเหมากอสรางสนามบิน 

3 กลุมขาราชการ กลุมขาราชการ 

4 กลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมผูมีสวนไดเสีย 

 
กรณีศึกษากรณีท่ีหนึ่งกรณี  บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) กับการตัดสินใจรวม

ทุนกับกลุมบริษัท เจาของเรือไทยเพื่อจัดตั้งสายการเดินเรือแหงชาติ  กลุมผูมีสวนรวมสามารถระบุ

ออกไดัเปน 4 กลุม ประกอบดวย 1) กลุมนักการเมือง 2) กลุมนักธุรกิจ 3) กลุมขาราชการ  และ4)   

กลุมผูมีสวนไดเสีย สําหรับในกรณีศึกษากรณีท่ีสอง  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

(ทอท.) กับการตัดสินใจสรางทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกลุมผูมีสวนรวมที่มีบทบาทหลัก

ในกระบวนการการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยมีกลุมผูมีสวนรวมที่มีบทบาท

ในกระบวนการตัดสินใจหลายกลุม  ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม ประกอบดวย 1) กลุม

นักการเมือง 2) กลุมบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาดานการออกแบบและรับเหมากอสรางสนามบิน 3) กลุม

ขาราชการ  และ 4)   กลุมผูมีสวนไดเสีย-การทาอากาศยานไทย 
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ตารางที่  3.2  กลุมปจจัยกระบวนการ 

 

กลุมปจจัยกระบวนการ 

ตัวแบบการตัดสินใจ กระบวนการคนหาสาเหตุ

แหงปญหา 

กระบวนการวิเคราะหเพื่อ

หาทางออก 
กระบวนการเลือก 

ตัวแบบการตัดสินใจที่ใชเหตุผลเปน

เครื่องมือไปสูวัตถุประสงค 

(Instrumental Rationality Model) 

คุณลักษณะ 

1.  มุงหวังประสิทธิภาพสูงสุด 

2.  มีการอธิบายเหตุผลชัดเจน 

3.  มีการกําหนดเปาหมายไวกอน

ลวงหนา 

4.  ทางเลือกตองมีความเปนไปได

หรืออาจจะมีการกําหนดวิธีการ

ท่ีจะบรรลุเปาหมายไวแลว 

 

 

1. ละเอียดครบถวน 

2. เปนระบบ 

3. มีเนื้อหา/มีรายละเอียด 

1. ระบุถึงผลที่จะตามมาจากการ

เลือกในแตละทางเลือก 

2. จัดลําดับทางเลือกตามลําดับ

ผลของการเลือกจากลําดับที่ดี

ท่ีสุดและรองๆ ลงไป 

1. เลือกทางเลือกที่ใหคาสูงสุด  
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ตารางที่  3.2  (ตอ) 

   

กลุมปจจัยกระบวนการ 

ตัวแบบการตัดสินใจ กระบวนการคนหาสาเหตุ

แหงปญหา 

กระบวนการวิเคราะหเพื่อ

หาทางออก 
กระบวนการเลือก 

ตัวแบบการตัดสินใจตามความ

พอใจ (Satisficing Model) 

คุณลักษณะ 

  1.  ผูตัดสินใจมีเพียงคนเดียวหรือ    

       มีเพียงกลุมเดียว 

  2.  มุงหวังการเลือกตัวเลือกที่ 

       ใหผลมากที่สุดจากตัวเลือกที่มี 

       อยูและตัวเลือกนั้นมีความ 

       เปนได  มากกวาที่จะเลือก 

       ตัวเลือกที่ใหผลตอบแทน 

      สูงสุดอยางเดียว 

1. เปาหมายไดรับการตกลง

รวมกัน และระบุระดับของ

ความมุงหวัง 

2. องคความรูไมสมบูรณ 

3. ทางเลือกนั้นสะทอนถึง

ความพยายามที่จะประมาณ

การถึงสิ่งหรือมูลคาที่จะได

ในที่สุด 

1. คัดกรองเฉพาะทางเลือกที่

เปนไปได 

2. ระบุรายละเอียดทางเลือกหรือ

กําหนดทางเลือกสําเร็จรุปไว

ลวงหนา 

3. ควบคุมระบบการสื่อสาร

ระหวางผูมีสวนรวมใน

กระบวนการตัดสินใจ 

4. กําหนดมาตรฐานไวกอน

ลวงหนา 

1. มีการสรางโครงสรางพิเศษใน

องคการอันเปนผลมาจาก

เหตุการณแวดลอม ณ เวลา

นั้นๆ 

2. เลือกทางเลือกที่เปนไปไดท่ีสุด

หรือเลือกทางเลือกที่

สมเหตุสมผลที่สุด 

3. เปนการตัดสินใจโดยปจเจก

บุคคล 
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ตารางที่  3.2  (ตอ) 

   

กลุมปจจัยกระบวนการ 

ตัวแบบการตัดสินใจ กระบวนการคนหาสาเหตุ

แหงปญหา 

กระบวนการวิเคราะหเพื่อ

หาทางออก 
กระบวนการเลือก 

ตัวแบบการตัดสินใจแบบคอยเปน

คอย (Incremental Model) 

คุณลักษณะ 

1.   มีคานิยมไมชัดเจน  

2.   วิธีการกับเปาหมายไมอาจ

แยกแยะชัดเจนได 

3.   มีเปาหมายหลากหลายจาก

กลุมทางสังคมหลากหลายกลุม 

1. ลดความขัดแยงลงใหนอย

ท่ีสุด และยอมใหมีการ

ทดสอบความคิดใหมๆ

อยางคอยเปนคอยไป 

2. มีขอบเขตจํากัด 

3. ไมเปนระบบและไมมี

ความละเอียดถวนทั่ว 

4. ถูกควบคุมโดยนักการเมือง

หรือผูมีอิทธิพลภายนอก

มากเกินไป 

1. ใหความสําคัญกับโปรแกรม

หรือโครงการที่มีรูปธรรม 

2. เลือกเฉพาะทางเลือกที่

เบี่ยงเบนจากศูนยกลางอํานาจ

ขององคการนอยที่สุด 

3. ทางเลือกถูกจํากัดโดยความ

เปนระเบียบปฏิบัติท่ีเปน

มาตรฐาน 

 

 

1. เลือกการจัดสรรทรัพยากรที่มี

อยูอยางจํากัดใหแตละกลุมให

มากเพียงพอ 

2. เปนการตัดสินใจโดยกลุม 50 
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กรอบแนวคิดเพื่อการวิเคราะห 

(Conceptual Framework for Analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 3.1   กรอบแนวคิดเพื่อการวิเคราะห (Conceptual Framework for Analysis) 

กลุมนักการเมือง 

ปจจัยดานกระบวนการ 

(Processes factors) 

ตัวแบบ 

(DM Models) 

 ตัวแบบการ      

ตัดสินใจที่ใชเหตุผล

เปนเครื่องมือไปสู

วัตถุประสงค 

ระบุปญหา  เสนอทางแกไข การเลือก การตัดสินใจการตัดสินใจ  

ตัวแบบการ

ตัดสินใจตาม

ความพอใจ 

ตัวแบบการ

ตัดสินใจแบบ

คอยเปนคอยไป 

ปจจัยกลุมผูมีสวนรวม 

(Participants factors) 

กลุมนักธุรกิจ 

กลุมขาราชการ 

กลุมผูมีสวนไดเสีย 
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สําหรับตัวแบบการการตัดสินใจแบบถังขยะ (Garbage Can Model) ของ March and Olsen 

(1979)  ท่ีจะศึกษาผานกระบวนการตัดสินใจแบบถังขยะในสถาบันทางการเมือง (Kingdon’s 

Theory) ท่ีกลาวถึงหนาตางแหงโอกาสที่เกิดจากกระแสทางสังคมและการเมืองที่จะนําไปสูการ

ตัดสินใจในนโยบายสี่กระแส ประกอบดวย  กระแสแหงการเสนอปญหา        กระแสแหงการเสนอแนว

ทางการแกไขปญหา  กระแสการมีสวนรวมในการแกปญหา  และกระแสแหงโอกาสและทางเลือกมา

บรรจบกันเมื่อหนาตางแหงโอกาสเปดออก เปนแนวทางพัฒนากรอบการวิเคราะห (Analytical 

Framework) กระบวนการตัดสินใจขององคการรัฐวิสาหกิจไทย 

คุณลักษณะของตัวแบบการตัดสินแบบถังขยะ (Garbage Can Model)  เปนตัวแบบ

กระบวนการตัดสินใจระดับองคกรที่สะทอนวาความมุงหวังที่จะแกไขปญหาเปนปญหาโดยตัวของ

มันเอง  เพราะความมุงหวังนั้นไมชัดเจน ความเปนสาเหตุและผลมีความคลุมเครือ วกวน ซับซอน   

อธิบายยาก ผูมีสวนรวมลื่นไหล  ไมแนนอน  ไมม่ันคง ไมมีความตั้งใจที่จะตัดสินใจจริงจัง  กิจกรรม

ในกระบวนการคนหาสาเหตุแหงปญหาเปนเพียงเวทีแสดงออกซึ่งความขัดแยง  คานิยม  มายาคติ  

ความรูจักคุนเคยกันและมีความตองการสวนตัวของปจเจกบุคคลและกลุมบุคคลมากกวาที่จะเปน

ความตองการของสวนรวม  ซ่ึงอาจเกิดความคิดเห็นใหมๆ ไดมากขึ้นตลอดเวลา  กระบวนตรวจสอบ

ท่ีมาของปญหานั้นไมแยกจากกระบวนการวิเคราะหและอภิปรายหาทางออกของการแกไขปญหา

และกระบวนการตัดสินใจ  ในกระบวนการวิเคราะหเพื่อหาทางออกนั้นอาจระบุเปาหมายให

เหมาะสมกับขอเสนอเฉพาะเรื่อง และทําการถกเถียงกันเพื่อที่จะรับหรือปฏิเสธเทานั้น ใน

กระบวนการเลือกเพื่อไปสูการลงมือปฏิบัติไมชัดเจน (ไมตัดสินใจ) การตัดสินใจสะทอนถึง

เปาหมาย ความเชื่อ และความสนใจที่เปลี่ยนไปของผูมีสวนเกี่ยวของการคนพบทางเลือกใหมอาจ

นําไปสูการกําหนดเปาหมายใหมการตรวจตราสืบคนปญหานั้นอาจกระทําในกระบวนการของการ

ตัดสินใจเลือก  โดยอาจมีทางเลือกไวกอนแลวคอยมาแสวงหาปญหาเพ่ือดําเนินการตัดสินใจ 
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ภาพที่  3.2  กระแสสังคมและการเมืองที่ส่ีกระแส 
 

3.2  คําอธิบายตัวแปร (Variables Explanation) 

  

 ตัวแปรตางๆ จากกรอบแนวคิดเพื่อการวิเคราะหกรอบแรกจะใชอธิบายถึงปจจัยที่มี

อิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย  โดยไมเพียงอธิบายวา

ประเด็นปญหาใดที่เปนประเด็นปญหาสําคัญๆ ท่ีรัฐใหความสนใจ  แตยังอธิบายดวยวาประเด็น

ปญหานั้นๆ ไดผานกระบวนการผลักดันไปสูการตัดสินใจของรัฐหรือ ดําดิ่งสูกนเหวและไมไดรับ

การตัดสินใจในที่สุด  กรอบแนวคิดเพื่อการวิเคราะหนี้ประกอบไปดวยกลุมตัวแปรหลัก 4 กลุม  

คือ ตัวแปรผูมีสวนรวมในกระบวนการการตัดสินใจ (Decision  Making  Participants) ตัวแปร

กระบวนการการตัดสินใจ ประกอบดวย กระบวนการคนหาและตระหนักถึงปญหา (Search/Problem 

Recognition) กระบวนการวิเคราะหและนําเสนอทางเลือก (Analysis/Alternatives Generation) และ

การเลือก (Choice) 

 ตัวแปรในกรอบเพื่อการวิเคราะหกรอบแรกนี้จะอธิบายถึงความสัมพันธกันระหวางผูมี

สวนรวมในการตัดสินใจ กับ กระบวนการการตัดสินใจซึ่งประกอบดวย  ตัวแปรอิสระสําคัญ ๆ 2 กลุม 

ประกอบดวย ตัวแปรผูมีสวนรวม (Participants  Factor) ในการตัดสินใจขององคการ และตัวแปร
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กระบวนการ (Processes  Factor) การตัดสินใจขององคการ  ประกอบดวยตัวแปรผูมีสวนรวมใน

กระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย  ประกอบดวยตัวแปรกลุมผูมีสวน

รวม 4 กลุม ประกอบดวย 1) กลุมนักการเมือง 2) กลุมนักธุรกิจ 3) กลุมขาราชการ  และ 4)   กลุมผูมี

สวนไดเสีย  ตัวแปรกระบวนการ (Processes  Factor) เปนตัวแปรกระบวนการในการตัดสินใจ  

ประกอบดวยขั้นตอน 3 ข้ันตอนคือ ขั้นตอนการคนหา (Search) ข้ันตอนการวิเคราะหและ

นําเสนอททางเลือก (Amalyse) และขั้นตอนของการเลือกและตัดสินใจ (Choice)  ตัวแบบการ

ตัดสินใจที่ใชเหตุผลเปนเครื่องมือไปสูวัตถุประสงค (Instrumental Rationality Model)  ของ Simon 

(2004)  ตัวแบบการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป (Incremental Model) ของ Lindlom (1959) แบบ

การตัดสินใจตามความพอใจ (Satisficing  Model) ของเฮอรเบิรต ไซมอน  ท่ีพัฒนามาจาก

แนวความคิดทฤษฎีความมีเหตุผลอยางมีขอบเขตจํากัด (Bounded  Rationality)โดยตัวแบบการ

ตัดสินใจ 3 ตัวแบบที่กลาวมาขางตนนี้  ผูศึกษาทําการศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบทั้ง 3 ตัวแบบนี้ผาน

กระบวนการตัดสินใจ 3 ข้ันที่นําเสนอโดย Gortner et al.  (1997) 

 กรอบเพื่อการวิเคราะหกรอบที่สอง  เปนการเสนอตัวแบบการการตัดสินใจแบบถังขยะ 

(Garbage Can Model) ของมารช และโอลเซน เปนการศึกษาผานกระบวนการตัดสินใจแบบถังขยะ

ในสถาบันทางการเมือง (Kingdon’s  Theory) ท่ีกลาวถึงหนาตางแหงโอกาสที่เกิดจากการบรรจบ

กันของกระแสทางสังคมและการเมืองที่จะนําไปสูการตัดสินใจในนโยบายสี่กระแส  ประกอบดวย 

กระแสแหงการเสนอปญหา   กระแสแหงการเสนอแนวทางการแกไขปญหา  กระแสการมีสวนรวม

ในการแกปญหา  และกระแสแหงโอกาสและทางเลือก  เมื่อหนาตางแหงโอกาสเปดออก Kingdon  

(1995: 85)  เปนแนวทางพัฒนากรอบการวิเคราะห (Analytical  Framework) พลวัตรและการ

เคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย 

 

3.3  คําถามวิจัย (Research Questions) 

 
 กลุมปจจัยผูมีสวนรวม ในพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับ

นโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยและกลุมปจจัยกระบวนการ 3 กลุม อันประกอบดวย 

กระบวนการคนหาสาเหตุแหงปญหากระบวนการวิเคราะหหาทางออก และกระบวนการเลือก  มี

ความมีอิทธิพลตอพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอ

รัฐวิสาหกิจไทยอยางไรและภายใตเงื่อนไขใด และตัวแบบการตัดสินใจตัวแบบใดสามารถนํามาใช

อธิบายพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ

ไทยไดชัดเจนที่สุดและสามารถใชคาดการณแนวโนมการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอ

รัฐวิสาหกิจไทยไดแมนยําที่สุด 
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 คําถามวิจัยหลักนี้สามารถแยกเปนคําถามยอย ๆ 5 คําถามคือ 

3.1 โครงสรางและสถาบันทางการเมืองที่มีอิทธิพลในพลวัตรและการเคลื่อนไหวใน

กระบวนการการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยเปนอยางไร 

3.2 กลุมผูมีสวนรวมกลุมใดในพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับ

นโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยมีบทบาทหลัก 

3.3  ปจจัยดานกระบวนการปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย

ของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย 

3.4  ภายใตเงื่อนไขใดที่ทําใหเกิดหนาตางแหงโอกาสที่เกิดจากการบรรจบกันของกระแส

ทางสังคมและการเมืองที่จะนําไปสูการตัดสินใจในนโยบายสี่กระแส ประกอบดวย กระแสแหงการ

เสนอปญห   กระแสแหงการเสนอแนวทางการแกไขปญหา กระแสการมีสวนรวมในการแกปญหา 

และกระแสแหงโอกาสและทางเลือก  เมื่อหนาตางแหงโอกาสเปดออก 

3.5 กรอบการวิเคราะหท่ีนําเสนอในงานวิจัยนี้สามารถอธิบายพลวัตรและการเคลื่อนไหว

ในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยไดในแงมุมใดบาง 
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บทที่ 4 

   

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
วัตถุประสงคของบทนี้คือการนําเสนอระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบวิจัยที่ใชใน

การศึกษานี้และเพื่อใชในการเก็บขอมูลที่จําเปนเพื่อตอบคําถามวิจัยที่นําเสนอไวในบทที่หนึ่ง  และ

ใชดําเนินการวิเคราะหและประเมินผลกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ

ไทยตามกรอบแนวคิดเพื่อการวิเคราะหท่ีพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่สอง โดย

ผูวิจัยตระหนักดีวากลุมปจจัยในพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย

ของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยนั้นมีความซับซอนและยากที่จะแยกแยะเพื่อทําความเขาใจไดอยางถอง

แท  ดังนั้นผูวิจัยจึงตองมีตัวแบบการวิเคราะห (Analytical  Model) ท่ีเหมาะสมเพื่อทําความเขาใจ

และอธิบายผลการวิเคราะหนี้ตามระเบียบวิธีวิจัยที่ดี 

ระเบียบวิธีวิจัยที่เปนที่ยอมรับในหมูนักวิจัยมีสองแบบคือ  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Method) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ซ่ึงในงานวิจัยนี้ผูวิจัย

ไดเลือกที่จะนําระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาใชในการศึกษาครั้งนี้ โดยใชวิธีวิธีกรณีศึกษาเปน

วิธีการหลัก  เหตุผลในการเลือกระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพเปนระเบียบวิธีในการศึกษาในงานนี้ก็

เพื่อใหการพรรณนาและอธิบายปรากฎการณของประเด็นที่ศึกษานั่นคือพลวัตรและการเคลื่อนไหว

ในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยใหมีความเขมขนและลุมลึก 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจะชวยใหผูวิจัยสามารถอธิบายปรากฎการณและขอคนพบซึ่งไมใชเพียง

แคประสบการณ  ความคิด หรือปฏิกิริยาของผูมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย

ของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยเทานั้น  หากยังรวมไปถึงการทําความเขาใจแรงขับเคลื่อนภายใน

กระบวนการตัดสินใจไดอยางถึงแกนอีกดวย  นอกจากนั้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธี

กรณีศึกษายังเปนวิธีการที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงธรรมชาติของคําถามวิจัยประเภท อยางไร และ 

ทําไม  โดยที่ผูวิจัยสามารถควบคุมเหตุการณหรือสถานการณท่ีจะศึกษาไดนอยหรืออาจจะควบคุม

ไมไดเลย Yin (1994: 1)  และประเภทของการเก็บขอมูล  ผูศึกษาเชื่อวาคุณประโยชนจากการเลือก

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพนี้จะทําใหการทําความเขาใจและตอบคําถามวิจัยและอธิบายกรอบ

แนวความคิดและกรอบการวิเคราะหวาสามารถนํามาใชอธิบายปญหาไดอยางเหมาะสมหรือไมและ

เพื่อนําไปสูขอคนที่มีนัยสําคัญในที่สุด 
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บทนี้ประกอบดวยหัวขอสําคัญๆ สามสวนคือ  สวนท่ีหนึ่งจะเปนการกลาวถึงแบบวิธีการ
วิจัย (Research Design)  สวนท่ีสองการเลือกกรณีศึกษา (Case Selection) สวนท่ีสาม องคประกอบ
ของแบบวิจัย กรณีศึกษา (Components of Case Studies Research Designs)  
 

4.1  การออกแบบวิจัย (Research Design) 
 

การออกแบบวิธีการวิจัย (Research Design) เปนเร่ืองท่ีสําคัญยิ่งของการวิจัยเชิงประจักษ 
ทุกแบบ เพราะวาวิธีการวิจัยนั้นถือเปนความตอเนื่องเชิงตรรกท่ีเช่ือมขอมูลเชิงประจักษเขากับ
คําถามวิจัยท่ีผูวิจัยต้ังคําถามไวเม่ือเร่ิมตนการศึกษา (Yin, 1991: 10) แบบวิธีวิจัยนี้จะเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจของผูทําการศึกษาในเร่ืองของหัวขอท่ีจะศึกษา กลุมประชากรท่ีจะศึกษาและระเบียบ
วิธีวิจัย และวัตถุประสงคการศึกษา ซ่ึงแบบวิธีวิจัยนี้เปนการวางแผนเพื่อการรวบรวม การจัด
ระเบียบ และการบูรณาการขอมูล และการประมวลผลขอมูล อันจะนําไปสูผลการวิจัยหรือขอ
คนพบ (Merriam,  1988 : 86)  ดังนั้นการนําเสนอแบบวิธีวิจัยจึงเปนส่ิงจําเปนเพื่อท่ีจะแสดงถึงส่ิงท่ี
ผูศึกษาตองการศึกษาคนควาและเพื่อนํามาใชเปนกรอบแนวทางในการพิจารณาถึงวิธีการท่ีดีท่ีสุด
ในการศึกษาคนควาในเร่ืองดังกลาว  

สําหรับแบบวิจัย กรณีศึกษา นี้จะประกอบดวยองคประกอบสําคัญ ๆ 5 ประการ Yin (1991: 
10) คือ 1) คําถามวิจัย (A Study’s Questions)  2) กรอบแนวความคิดหรือสมมติฐาน Propositions) 3) 
หนวยวิเคราะห (Unit’s of Analysis)  4) ตรรกะในการเช่ือมโยงขอมูลเขากับกรอบแนวความคิด 
(The Logic Linking the Data to the Propositions) และ 5) เกณฑในการอธิบายขอคนพบ (The 
Criteria for Interpreting the Findings) ซ่ึงคําถามวิจัย และกรอบแนวความคิดหรือสมมติฐานน้ันได
กลาวไวโดยละเอียดแลวในบทท่ี 2 และบทท่ี 3 ผูวิจัยจะกลาวถึงหนวยวิเคราะห  ตรรกะในการ
เชื่อมโยงขอมูลเขากับกรอบแนวความคิด และเกณฑในการอธิบายขอคนพบโดยรายละเอียดใน
อันดับตอไป 

 

4.2  การเลือกกรณีที่จะศึกษา (Case Selection) 
 

มีความเขาใจกันอยางผิดๆ วากลยุทธการวิจัยท่ีแตกตางกันนั้นลวนตางกันอยางเปนลําดับ
ข้ันของชวงระยะเวลาการทําวิจัยระยะตางๆ  โดยนักศึกษาและนักวิจัยจํานวนมากถูกสอนมาใหเช่ือ
วาวิธีการกรณีศึกษา (Case Study) นั้นเปนระเบียบวิธีท่ีเหมาะสําหรับระยะการวิจัยเชิงบุกเบิก 
(Exploratory Phase) และวิธีการสํารวจและการสืบคนประวัติศาสตร (Surveys and Histories) นั้น
เหมาะสําหรับระยะการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Phase)  และวิธีการวิจัยเชิงทดลอง (Experiments) 
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นั้นเหมาะสําหรับการวิจัยเชิงอธิบาย (Explanatory) หรือเชิงสาเหตุและผล (Causal Inquiries) 
เทานั้น Yin (1994: 3)  ซ่ึงความเช่ือวาวิธีการวิจัยเหลานี้เปนไปตามชวงระยะการวิจัย  ทําใหเกิด
ความเขาใจกันไปเองวาวิธีการกรณีศึกษาน้ันเปนเพียงเคร่ืองมือวิจัยของการวิจัยแบบบุกเบิกเทานั้น  
และไมสามารถจะนํามาใชศึกษาในเชิงพรรณนาหรือการทดสอบสมมติฐานได Platt (1992 : 17-48)  
ซ่ึงความเขาใจเหลานี้ลวนเปนความเขาใจผิดๆ ความเขาใจท่ีถูกตองควรจะเปนการมองวาความ
แตกตางของกลยุทธการวิจัยนั้นเปนความแตกตางเชิงองครวม  (Pluralistic) โดยท่ีกลยุทธแตละอัน
นั้นสามารถนํามาใชไดเพื่อบรรลุวัตุประสงคของระยะการวิจัยท้ังสามแบบคือแบบบุกเบิก  แบบ
พรรณนา หรือแบบการอธิบาย ไดท้ังส้ิน  ดังนั้นกรณีศึกษาจึงสามารถเปนไดท้ังกรณีศึกษาเชิง
บุกเบิก (Exploratory Case Studies) กรณีศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Case Studies) หรือกรณีศึกษา
เชิงอธิบายสาเหตุและผล (Explanatory Case Sstudies)  Yin  (1981: 97-114) 

 
 4.2.1  กรณีศึกษาในฐานะท่ีเปนกลยุทธวิจัย  (Case Study as a Research Strategy) 

การท่ีผูวิจัยจะเลือกที่จะใชกลยุทธวิจัยใดนั้น  จึงตองประกอบดวยสภาพเง่ือนไข 3 ประการ
คือ  1) ประเภทของคําถามวิจัยท่ีตั้งข้ึน  2) ระดับข้ันความความสามารถท่ีจะผูวิจัยจะควบคุม
พฤติกรรมตางๆในเหตุการณท่ีศึกษา 3) ระดับความเขมของการใหความสนใจกับประเด็นรวมสมัย
ท่ีจะปะทะกับเหตุการณเชิงประวัติศาสตร  ขอมูลท่ีปรากฎในตารางที่  4.1 เปนการแสดงใหเห็นถึงวา
กลยุทธหลักของการวิจัยทางสังคมศาสตร 5 กลยุทธนั้นเกี่ยวพันกับเง่ือนไขท้ัง 3 ประการน้ีอยางไร 

 

ตารางท่ี 4.1  ความเกี่ยวโยงกันของสถานการณในกลยุทธวิจัยแบบตาง ๆ 
 

กลยุทธ รูปแบบของคําถามวิจัย ตองการการควบคุม
พฤติกรรมของเหตุการณ 

ที่ศึกษาหรือไม? 

เนนเหตุการณ
รวมสมัย
หรือไม? 

ทดลอง อยางไร,  ทําไม ใช ใช 
สํารวจ ใคร, อะไร, ท่ีไหน, มาก

เทาใด, มากเทาไหร 
ไมใช ใช 

การวิ เคราะหข อมูล
เอกสารสําคัญ 

ใคร, อะไร, ท่ีไหน, มาก
เทาใด, มากเทาไหร 

ไมใช ใช/ไมใช 

ประวัติศาสตร อยางไร,  ทําไม ไมใช ไมใช 
กรณีศึกษา อยางไร,  ทําไม ไมใช ใช 

 

แหลงท่ีมา:  ดัดแปลงจาก COSMOS คอรปอเรช่ัน 
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เง่ือนไขประการแรกคือคําถามวิจัย Hedrick,  Bickman and Rog (1993)  โดยท่ีหากคําถาม
วิจัยนั้นมุงเนนไปที่คําถาม “อะไร” และคําถามประเภท  มากเทาใด หรือ  มากเทาไหร จะมีความ
เปนไปไดท่ีจะใชกลยุทธวิจัยเชิงบุกเบิก (Exploratory) หรือเชิงสํารวจ (Survey) หรือการวิเคราะห
ขอมูลสําคัญ (Archival)  ตัวอยางท่ีชัดเจนท่ีสุดในกรณีแบบนี้คือ การศึกษาทัศนคติทางการเมือง 
(Prevalent Political Attitudes) หรือการทําโพลสํารวจ (Poll)  สวนคําถามวิจัย “อยางไร” และ 
“ทําไม” นั้นจะใชกลยุทธวิจัยเชิงการอธิบาย (Explanatory) และมักจะนําไปสูการใชกลยุทธวิจัย
แบบกรณีศึกษา (Case Study) ไดในท่ีสุด ท้ังนี้เพราะวาคําถามประเภทนี้มักจะตองมีการจัดการกับ
การเช่ือมตอกับข้ันตอนการเก็บขอมูลท่ีจะตองสืบคนตรวจสอบขอมูลบนชวงเวลาตางๆ กัน 
มากกวาท่ีจะเนนการเก็บขอมูลความถ่ีของเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  ยกตัวอยางเชน หากตองการศึกษาวา
ชุมชนประสบความสําเร็จในการขอเสนอโครงการทางดวนอยางไร  การศึกษาเร่ืองนี้ก็มักจะไมพึ่ง
กลยุทธการวิจัยเชิงสํารวจหรือกการทดสอบเทาใดนัก  แตจะดีกวาหากจะเนนการศึกษาเชิง
ประวัติศาสตรหรือการทํากรณีศึกษา  ซ่ึงก็เชนเดียวกัน  หากตองการจะทราบวาทําไมคนท่ีทําหนาท่ี
สังเกตเหตุดวนเหตุรายจึงลมเหลวในการรายงานอุบัติเหตุภายใตสถานการณหนึ่ง ๆ  ผูวิจัยอาจจะ
ตองออกแบบและดําเนินการวิจัยเชิงทดลองเพื่อหาคําตอบใหกับคําถามวิจัยแบบนี้ (Latane and 
Darley, 1969: 244-268) 

คําถามวิจัยของงานวิจัยนี้มีรูปแบบเปนคําถาม “อยางไร”  โดยผูวิจัยกําหนดคําถามวิจัยวา 
“กลุมปจจัยผูมีสวนรวมในพลวัตรและการเคล่ือนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของ
รัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย และกลุมปจจัยกระบวนการ 3 กลุม อันประกอบดวย กระบวนการคนหา
สาเหตุแหงปญหา  กระบวนการวิเคราะหหาทางออกและกระบวนการเลือก  มีความสัมพันธ มีผล
และมีอิทธิพล ใหเกิดการตัดสินใจอยางไรและภายใตเง่ือนไขใดที่ทําใหเกิดหนาตางแหงโอกาสท่ี
จะนําไปสูการตัดสินใจในนโยบาย  หนาตางแหงโอกาสอันเกิดจากการบรรจบกันของกระแสทาง
สังคมและการเมืองท่ีจะนําไปสูการตัดสินใจในนโยบายส่ีกระแส  ประกอบดวย  กระแสแหงการ
เสนอปญหา      กระแสแหงการเสนอแนวทางการแกไขปญหา  กระแสการมีสวนรวมในการ
แกปญหา และกระแสแหงโอกาสและทางเลือก และตัวแบบการตัดสินใจตัวแบบใด  นาจะสามารถ
นํามาใชอธิบายถึงพลวัตรและการเคล่ือนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอ
รัฐวิสาหกิจไทยไดชัดเจนท่ีสุดและสามารถใชคาดการณแนวโนมการตัดสินใจระดับนโยบายของ
รัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยไดแมนยําท่ีสุด”   

ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกท่ีจะใชกลยุทธวิจัยแบบกรณีศึกษา  โดยมีขอบเขตการทํากรณีศึกษา  
โดยการใหคําจํากัดความเทคนิควิธีท่ีจะใชในการทํากรณีศึกษานั้น  ผูวิจัยจะใหคําจํากัดความตาม
แนวทางของ โรเบิรต เค. ยิน ท่ีกําหนดจาก 2 แนวทางคือ แนวทางแรกการกําหนดขอบเขตของ
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เทคนิควิธีโดยเริ่มตนจากขอบเขตของกรณีศึกษา และแนวทางที่สองคือการการกําหนดเทคนิควิธีท่ี

คํานึงถึงสถานการณในชีวิตจริงของเรื่องที่จะศึกษาและการระบุใหความแปรผัน (Variations) ของ

ตัวแปรตางภายในกรณีศึกษาเปนกลยุทธการวิจัย ท้ังนี้มิไดมุงหวังเพียงแคการใหความสนใจไปที่

การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเทานั้น  หากแตจะตองกําหนดกลยุทธการวิจัยที่ครอบคลุม

รอบดาน (Comprehensive Research Strategy) และใหเปนไปตามสถานการณชีวิจตริงๆ ของ

กรณีศึกษานั้น ๆ   Stoecker  (1991 : 88-112) 

 

4.2.2  ตัวแปรในกรณีศึกษาในฐานะที่เปนกลยุทธวิจัย (Variations Within  Case Study as   

           a Research Strategy) 

งานวิจัยชิ้นนี้จะทําการศึกษากรณีศึกษาแบบกรณีศึกษาหลายกรณี (Multiple-Case Studies) 

โดยวิธีกรณีศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Case Method) ในฐานะที่เปนรูปแบบเฉพาะของแบบ

กรณีศึกษาหลายกรณี ตามการใหคําจํากัดความของ Agranoff and Radin (1991: 203-231) ซ่ึงผูวิจัย

จะพิจารณาขอมูลและหลักฐานเชิงปริมาณ (Quantitative  Evidence) อาทิ ผลประกอบการ จํานวน

โครงการลงทุน ปริมาณเงินลงทุน จํานวนคณะกรรมการ ความถี่ในการประชุม  เปนตน  มาใช

รวมกับการศึกษาวิเคราะหดวย ซ่ึงความแตกตางระหวางขอมูลเชิงปริมาณกับขอมูลเชิงคุณภาพนั้น

มิไดเปนสิ่งที่จะตองนํามาจําแนกความแตกตางของกลยุทธการวิจัย  ตัวอยางที่คลายคลึงกัน อาทิ 

การวิจัยเชิงทดลองบางชิ้นและการวิจัยเชิงสํารวจบางชิ้นใชขอมูลเชิงคุณภาพไมไดมีการใชขอมูล

เชิงปริมาณ เชนเดียวกันการวิจัยเชิงประวัติศาสตรบางชิ้นก็สามารถที่จะใชขอมูลเชิงปริมาณจํานวน

มหาศาลได  ดังนั้นกลยุทธวิจัยจึงไมควรจะถูกเขาใจสับสนกับ “การวิจัยเชิงคุณภาพ”  งานวิจัยเชิง

คุณภาพบางชิ้นยึดแนวทางชาติพันธุวรรณา (Ethnographic Methods) และมุงสูการสรางความนา

พอใจใน 2 เงื่อนไขคือ  ก) การใชการศึกษาแบบใกลชิด (Close-Up) โดยผูวิจัยจะทําการสังเกตอยาง

ละเอียด และ ข) ความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการยึดติดกับตัวแบบทางทฤษฎีไวกอน อยางไรก็ตาม

การวิจัยแนวทางชาติพันธุวรรณาไมจําเปนตองเปนแบบกรณีศึกษาเสมอไปและทั้งยังไมจําเปนตอง

เปนกรณีศึกษาที่จํากัดอยูภายใตเงื่อนไข 2 ประการที่กลาวมานี้ดวย  ในทางตรงกันขาม  กรณีศึกษา

สามารถที่จะศึกษาจากขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดและนอกจากนั้นกรณีศึกษาไม

จําเปนตองใชขอมูลจากการศึกษาทางตรง หรือใชการสังเกตอยางละเอียดเสมอไป 

 งานวิจัยชิ้นนี้เลือกกรณีศึกษาเพื่อทําการศึกษาเจาะลึก 2 กรณี  ขอคนพบที่ไดจากการศึกษา

เชิงลึกจาก 2 กรณีนี้ผูศึกษาจะนํามาเปรียบเทียบความเหมือน (Compared) และความตาง (Contrasted) 

เพื่อที่ะทําความเขาใจปจจัยตางๆ วามีผลตอกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอ

รัฐวิสาหกิจไทยใหแจมชัดขึ้น 



 
61 

4.3  องคประกอบของแบบวิจัย “กรณีศึกษา” (Components of Case Studies  Research 
       Designs) 

 
กรณีศึกษา นี้จะประกอบดวยองคประกอบสําคัญ ๆ 5 ประการคือ 1) คําถามวิจัย (A Study’s 

Questions) 2) กรอบแนวความคิดหรือสมมติฐาน (Propositions) (3) หนวยวิเคราะห Uunit(s) of 
Analysis) 4) ตรรกในการเช่ือมโยงขอมูลเขากับกรอบแนวความคิด (TheLogic Linking the Data to 
the Propositions) และ 5) เกณฑในการอธิบายขอคนพบ Tthe Criteria for Interpreting the Findings) 
ซ่ึงคําถามวิจัย และกรอบแนวความคิดหรือสมมติฐานน้ันไดกลาวไวโดยละเอียดแลวในบทที่ 2 
และบทท่ี 3 ตอไปนี้จะกลาวถึงหนวยวิเคราะห  ตรรกในการเช่ือมโยงขอมูลเขากับกรอบ
แนวความคิด และเกณฑในการอธิบายขอคนพบโดยรายละเอียด  ดังนี้  

 
4.3.1   หนวยวิเคราะห (Unit(s) of Analysis)  
หนวยวิเคราะหเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวเน่ืองตอจากปญหาพ้ืนฐานของการกําหนดวาอะไรคือ 

“กรณีท่ีจะศึกษาซ่ึงคือ “ประเด็นปญหา” หรือ กรณี” ท่ีเปนจุดเร่ิมตนท่ีทําใหผูวิจัยเห็นวามีประเด็น
สําคัญท่ีจะตองหาคําตอบ  ซ่ึงกรณีศึกษาอาจจะเปนไดท้ังท่ีเปน ปจเจกบุคคล (Individual) ดังท่ี
ปรากฎในงานกรณีศึกษาของเจนนิเฟอร แพล็ท ท่ีไดกลาวไวถึงกรณีศึกษาในยุคตนๆ ของภาควิชา
สังคมวิทยาของชิคาโกสคูลวา กรณีศึกษานั้นคือประวัติชีวิตขอเด็กวัยรุนเกเรหรือคนจรจัด ซ่ึง
ปจเจกบุคคลในที่นี้อาจหมายถึงบุคคลท่ีมีสถานะเจาะจงลงไปก็ไดเชน เปนคนไขของคลีนิคนั้นๆ   
หรือเปนนักเรียนท่ีถูกตักเตือน หรือผูนําแบบเฉพาะแบบใดแบบหนึ่งเปนตน Platt  (1992: 7-48)  
หนวยวิเคราะหยังสามารถท่ีจะเปนเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง หรือองคกรใดองคกรหนึ่งก็ได  ซ่ึง
การศึกษาวิจัยในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจของรัฐตอโครงการตางๆ (Decision About Programs) 
การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติใช (Implementation Process) หรือเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงขององคการ (Organizational Change) ซ่ึงงานวิจัยของ Feagen, Orum and Sjoberg 
(1991) ดานสังคมวิทยาและรัฐศาสตรถือเปนกรณีศึกษาตนแบบท่ีด ี  อยางไรก็ตามมีขอควรระวัง 2 
ประการในการระบุหนวยวิเคราะหท่ีเฉพาะเจาะจงในองคการใดองคการหนึ่งหรือโครงการใด
โครงการหนึ่ง  ก) การนิยามตัวแปรขององคการหรือโครงการนั้น ๆ  ข) องคประกอบหรือสภาพ
ขององคการหรือโครงการท่ีดํารงอยูกอนท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีผูวิจัยกําลังศึกษา 

การเลือกหนวยวิคราะห  ผูวิจัยจะตองแยกแยะความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหเพื่อ
การสังเกตและหนวยวิเคราะหเพื่อการอธิบาย  หนวยวิเคราะหเพื่อการสังเกตหมายถึงหนวยท่ีผูวิจัย
ใชเก็บขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูล (Data Category)  ขณะท่ีหนวยวิเคราะหเพื่อการอธิบาย
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หมายถึงหนวยท่ีใชอธิบายปญหาตามกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีตั้งไว (Theoretical Category) งานวิจัยนี้
จะใชหนวยวิเคราะหท้ังสองประเภทนี้   ดังนั้น ในการศึกษาช้ินนี้  หนวยวิเคราะห จึงมาจากคําถาม
วิจัยซ่ึงประกอบดวย  
 4.3.1.1  โครงสรางและสถาบันทางการเมืองที่มีอิทธิพลในพลวัตรและการ
เคล่ือนไหวในกระบวนการการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยเปนอยางไร 
 4.3.1.2  กลุมผูมีสวนรวม ในพลวัตรและการเคล่ือนไหวในพลวัตรและการ
เคล่ือนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยท่ีเปนกลุมท่ีมีบทบาท
หลักในกระบวนการตัดสินใจขององคการ 
 4.3.1.3  ปจจัยดานกระบวนการตัดสินใจ ท่ีมีอิทธิพลตอพลวัตรและการเคล่ือนไหว
ในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย 
 4.3.1.4  เง่ือนไขท่ีทําใหเกิดหนาตางแหงโอกาสท่ีจะนําไปสูการตัดสินใจใน
นโยบายท่ีเกิดจากการบรรจบกันของกระแสทางสังคมและการเมืองส่ีกระแส  ประกอบดวย  กระแส
แหงการเสนอปญหา      กระแสแหงการเสนอแนวทางการแกไขปญหา  กระแสการมีสวนรวมในการ
แกปญหา และกระแสแหงโอกาสและทางเลือก 
 4.3.1.5  พลวัตรและการเคล่ือนไหวในกระบวนการการตัดสินใจระดับนโยบาย
ของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยอธิบายไดอยางชัดเจนดวยตัวแบบการตัดสินใจแบบใด 4 ตัวแบบที่
นําเสนอในกรอบการวิเคราะห 

 
 4.3.2  วิธีการวิเคราะห (Data Analysis Method) และตรรกในการเชื่อมโยงขอมูลเขากับ 
                        กรอบแนวความคิด (The Logic Linking the Data to the Propositions)  

วัตถุประสงคหลักของการวิจัยนั้นคือการเก็บขอมูล  จากนั้นก็ทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อ
ระบุวากรอบแนวความคิดท่ีใชในการศึกษานี้เหมาะสม  ดังนั้นผูวิจัยจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองแจก
แจงวาผูวิจัยจัดระบบ  จําแนก วิเคราะห และนําเสนอขอมูลท่ีไดมาอยางไรและขอมูลเหลานั้นมีการ
คัดกรองและทดสอบความแมนตรง (Data Triangulation) มาอยางไร  กระบวนการวิเคราะหขอมูล
จะเร่ิมต้ังแตเม่ือมีการเก็บขอมูล  ซ่ึงกระบวนการวิเคราะหขอมูลนั้นมีจะรวมทั้งการตีความหมาย 
(Iinterpretation) และการนําเสนอ (Presentation) ขอคนพบดวย  (Patton, 1990: 371) 

การวิเคราะหขอมูลในวิธีการกรณีศึกษานั้นสามารถทําไดหลากหลายวิธี   แตวิธีการท่ี
ไดรับการยอมรับวาสามารถระบุสาเหตุปญหาไดแมนตรงมากท่ีสุดคือการระบุเง่ือนไขและส่ิงท่ีจะ
ศึกษาในการวิจัยเชิงทดลองดานจิตวิทยา (Psychological Experiments) ซ่ึงเปนวิธีการท่ีเช่ือมโยง
สมมติฐาน (Hypotheses) และขอมูล (Data) เขาดวยกันในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับจิตวิทยา Yin (1991: 25)  
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วิธีการวิเคราะหกรณีศึกษาอีกแบบท่ีไดรับการยอมรับวาแมนตรงมากคือแนวความคิด “แบบแผน-
การจับคู” (Pattern-Matching) ซ่ึงอธิบายไวอยาวละเอียดโดยโดนัลด แคมพเบลลวา ขอมูลทุกๆ ช้ิน
ในกรณีศึกษาควรที่จะเชื่อมโยงเขากับกรอบแนวความคิดทฤษฎี Campbell (1975: 178-193) 

การวิเคราะหจะเร่ิมตนท่ีคําถามวิจัย (Research Questions) ท่ีกําหนดข้ึนจากกรอบแนวคิด
เพื่อการวิเคราะห (Analytical Famework) ผูวิจัยจะทําการระบุตัวแปรแตละตัวข้ึนอยางระมัดระวัง  
เพ่ือเช่ือมโยงตัวแปรเหลานั้นเขากับกรอบแนวคิดเพ่ือการวิเคราะห   หนวยวิเคราะหในงานวิจัยนี้  
ประกอบดวย  โครงสรางทางการเมืองและสถาบัน กลุมผูมีสวนรวม และกระบวนการตัดสินใจ  
เง่ือนไขท่ีทําใหเกิดหนาตางแหงโอกาสอันเกิดมาจากการบรรจบกันของกระแสทางสังคมและ
การเมืองส่ีกระแส  ประกอบดวย  กระแสแหงการเสนอปญหา      กระแสแหงการเสนอแนวทางการ
แกไขปญหา  กระแสการมีสวนรวมในการแกปญหา  และกระแสแหงโอกาสและทางเลือก ในพล
วัตรและการเคล่ือนไหวในกระบวนการการตัดสินใจระดับ   นโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย
เปนไปตามตัวแบบการตัดสินใจแบบใดใน 4 ตัวแบบที่นําเสนอในกรอบการวิเคราะห 

การวิเคราะหจะใชวิธีการเวิคราะหขอมูลเชิงนิรนัย (Data Deductive Analysis) ขอมูลนั้น
เก็บมาจากการสัมภาษณบุคคล (In-Depth Interviews) และการทบทวนขอมูลเอกสาร (Document 
Review) ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะสรางแนวความคิดตนแบบจากขอคนพบ (Indigenous Concepts) จากนั้น
ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณและจากการทบทวนเอกสารจะถูกนํามาผสมผสานและวิเคราะหโดย
การตัดทอนขอมูล  ผูวิจัยจะใชวิธีการเลือกสรร (Selecting) ใหความสนใจเฉพาะจุด (Focusing) ทําให
งาย (Simplifying) ทําใหเปนนามธรรม (Abstracting) และแปรผลขอมูลดิบ (Raw Data Transforming)   

นอกจากนั้น  ผูวิจัยจะทําการทบทวนและตีความหมายขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ (Primary 
and Secondary Data) เพื่อท่ีจะอธิบายและวิเคราะหโครงสรางทางการเมืองและสถาบันท่ีมีอิทธิพล
ในพลวัตรและการเคล่ือนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย 
กลุมผูมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยท่ีเปนกลุมท่ีมี
บทบาทหลักในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย ปจจัยดาน
กระบวนการตัดสินใจ ท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ
ไทย  เง่ือนไขท่ีทําใหเกิดหนาตางแหงโอกาสอันเกิดจากการบรรจบกันของกระแสทางสังคมและ
การเมืองท่ีจะนําไปสูการตัดสินใจในนโยบายส่ีกระแส  ประกอบดวย  กระแสแหงการเสนอปญหา 
กระแสแหงการเสนอแนวทางการแกไขปญหา  กระแสการมีสวนรวมในการแกปญหา  และกระแส
แหงโอกาสและทางเลือก ในพลวัตรและการเคล่ือนไหวในกระบวนการการตัดสินใจระดบันโยบาย
ของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย 
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 4.3.3   เกณฑในการอธิบายขอคนพบ (The Criteria For Interpreting the Findings)  

เนื่องดวยการกําหนดแบบวิธีวิจัย (Research  Design) นั้นก็เพื่อใชแทนชุดความคิดที่เปน

สมมติฐานเชิงตรรกของการวิจัย  ดังนั้นงานวิจัยจึงอาจถูกประเมินคุณภาพไดจากการทดสอบเชิง

ตรรก (Logical  Tests) ท่ีงานวิจัยนั้นๆ ใชอางอิง  การทดสอบเชิงตรรกดังกลาวประกอบดวย ความ

นาเชื่อถือได (Trustworthiness) ความนาเชื่อถือ (Credibility) การยืนยัน (Confirmability) และการ

อางอิงขอมูลได (Data Dependability) United State General Accounting Office (1990)  งานวิจัยนี้

คํานึงถึงการทดสอบเชิงตรรกทั้ง 4 ประการนี้อยางเขมงวดเพื่อใหม่ันใจวางานวิจัยนี้มีคุณภาพ

เพียงพอในฐานะงานวิจัยสังคมศาสตรเชิงประจักษ (Empirical Social Research) โดยผูวิจัยคํานึงถึง

องคประกอบสําคัญๆ ท่ีประกอบดวยคุณสมบัติหลัก ๆ 4  ประการคือ 

 4.3.3.1  ความตรงในเนื้อหา (Construct Validity) ท่ีสามารถวัดโครงสรางทฤษฎีหรือ

คุณลักษณะของสิ่งที่จะศึกษาได  โดยแตละโครงสรางไดพัฒนาขึ้นเพื่อ การอธิบายหรือการจัด

กระบวนการสังเกตอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงคนหาไดจากการสรางความสัมพันธรวมกันในการวัด

พฤติกรรม  ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางจะสรุปอางอิงจากการวัดของผูวิจัยไปยังมโนทัศน 

(Concept) ของการวัด  หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางนั้น ประการแรก

เริ่มตนจากคําถามวิจัยที่มาจากสมมติฐานโครงสรางเชิงทฤษฎี (Hypothetical Construct) ประการสอง 

พัฒนาขอคําถามใหวัดตามโครงสราง   

 4.3.3.2  ความถูกตองภายใน (Internal  Validity) คือการสรางความสัมพันธเชิง

สาเหตุและผล  โดยอธิบายประกอบเงื่อนไขเฉพาะหนึ่งๆ และนําไปสูการอธิบายประกอบเงื่อนไข

อ่ืนๆ ท่ีแตกตางไปได  ซ่ึงหมายถึงการสรุปสาเหตุแหงปญหาที่เกิดจากตัวแปรตางๆที่ต้ังสมมติฐาน

ไวในคําถามวิจัยไดถูกตอง  

 4.3.3.3  ความถูกตองภายนอก (External  Validity) คือการสรางขอสรุปเชิงหลักการ

จากขอคนพบที่ไดจากการศึกษา  ท่ีสามารถใชอธิบายเปนกฏทั่วไปได  ซ่ึงจะเปนขอสรุปที่จะ

สามารถใชอางอิงจากการศึกษานี้ไปยังงานชิ้นอื่นๆ ไดท้ังสถานที่และเวลา  

 4.3.3.4  ความเที่ยงตรงนาเชื่อถือ (Reliability) เปนการแสดงวาการดําเนินการศึกษา 

เชนระเบียบวิธีท่ีใชในการเก็บขอมูลนั้นเมื่อทําซ้ําแลวก็จะไดผลเหมือนกัน   
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บทท่ี 5 

 
การวิเคราะห บทสรุป และขอเสนอแนะ 

 
5.1  การวิเคราะหและขอคนพบ 
 
 บทวิเคราะหและขอคนพบท่ีผูศึกษาจะไดนําเสนอตอไปนี้  มาจากการอภิปรายและ
วิเคราะหตัวแปรท่ีมีอิทธิพลในพลวัตรและการเคล่ือนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย
ของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย  โดยผูวิจัยจะทําการวิเคราะหวาประเด็นปญหาใดที่เปนประเด็นปญหา
สําคัญๆ ท่ีรัฐใหความสนใจ  และประเด็นปญหานั้นๆ ไดผานกระบวนการตัดสินใจของรัฐและถูก
ขับเคล่ือนไปสูการนํานโยบายไปปฏิบัติ  หรือประเด็นปญหานั้นๆไมถูกนําไปดําเนินการใดๆ ถูก
ท้ิงลงสูกนเหวและไมไดรับการตัดสินใจเลย  โดยการวิเคราะห สังเคราะห และอธิบายเพื่อตอบ
คําถามวิจัยหกขอ คือ 1) โครงสรางและสถาบันทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลในพลวัตรและการ
เคล่ือนไหวในกระบวนการการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยเปนอยางไร 2) 
กลุมผูมีสวนรวมกลุมใดในพลวัตรและการเคล่ือนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของ
รัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยมีบทบาทหลัก 3) ปจจัยดานกระบวนการปจจัยใดที่มีอิทธิพลในพลวัตรและ
การเคล่ือนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย 4) ภายใตเง่ือนไข
ใดท่ีทําใหเกิดหนาตางแหงโอกาสท่ีเกิดจากการบรรจบกันของกระแสทางสังคมและการเมืองท่ีจะ
นําไปสูการตัดสินใจในนโยบายส่ีกระแส  ประกอบดวย  กระแสแหงการเสนอปญหา      กระแสแหง
การเสนอแนวทางการแกไขปญหา  กระแสการมีสวนรวมในการแกปญหา  และกระแสแหงโอกาส
และทางเลือก  เม่ือหนาตางแหงโอกาสเปดออก 5) พลวัตรและการเคล่ือนไหวในกระบวนการ
ตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยเปนไปตามตัวแบบการตัดสินใจแบบใดในสี่ ตัว
แบบท่ีนําเสนอในกรอบการวิเคราะห และ 6) กรอบการวิเคราะหท่ีนําเสนอในงานวิจัยนี้สามารถ
อธิบายพลวัตรและการเคล่ือนไหวกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย
ไดในแงมุมใดบาง 
 จากการศึกษาประวัติความเปนมาและลําดับเหตุการณของกรณีศึกษาทั้งสองกรณีจะพบวา
พลวัตรและการเคล่ือนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจท้ังสอง
แหงนี้  มีกลุมตัวแปรหลัก ๆ ท่ีมีอิทธิพลในพลวัตรและการเคล่ือนไหวในการกระบวนการกําหนด
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นโยบาย 2 กลุม  คือ กลุมตัวแปรผูมีสวนรวม (Participant Factors) ท่ีมีบทบาทในการขับเคล่ือน
กระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ  กลุมตัวแปรกระบวนการ (Process 
Factors) การตัดสินใจ  ระดับนโยบายของรัฐ โดยผูวิจัยจะทําการวิเคราะหดวยการใชกรอบเพ่ือการ
วิเคราะหท้ังสองกรอบแนวคิดท่ีไดนําเสนอไวในบทที่สามเปนแนวทางในการวิเคราะหพลวัตรและ
การเคล่ือนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย 
 

5.2   การวิเคราะหและขอคนพบกลุมผูมีสวนรวมท่ีมีบทบาทหลักในนโยบายการแปรรูป
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) และการรวมทุนระหวาง กลุมบริษัทเจาของ
เรือไทย เพ่ือจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติผานการอธิบายโครงสรางและสถาบัน
ทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลในพลวัตรและการเคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจ
ระดับนโยบายของรัฐวิสาหกิจไทย 

   
 เพื่อเปนการสํารวจตรวจสอบวาปจจัยดานกลุมผูมีสวนรวมกลุมใดท่ีมีบทบาทหลักใน
กระบวนการการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย  โดยผูศึกษาไดเร่ิมตนงานวิจัยนี้
ดวยการทบทวนทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับกระบวนการกําหนดนโยบายตางๆ  และในท่ีสุดก็เลือกท่ีจะใชตัว
แบบการตัดสินใจแบบถังขยะในสถาบันทางการเมืองตามทฤษฎีของคิงดอนส (Kingdon’s Theory) 
มาเปนกรอบการวิเคราะห  โดยผสมผสานกับการใชตัวแบบกลุม (Truman, 1951: 376-397; Olson, 
1965; Lowi, 1979 and Dye, 1984) และตัวแบบการเมืองรัฐขาราชการ (Burcaucratic Polities 
Model) (Allison and Halperin, 1972: 40-78) เปนจุดเร่ิมตนในการพัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการ
วิเคราะห  งานวิจัยนี้ไดมุงใหความสนใจ  ทําความเขาใจและอธิบายบทบาทของกลุมผูมีบทบาท
หลักเพื่อท่ีจะตรวจสอบไปใหเห็นถึงมิติทางดานการเมืองของการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐตอ
นโยบายการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติโดยการรวมทุนกันระหวางรัฐวิสาหกิจ บทด. กับบริษัท
เจาของเรือไทย  และตอนโยบายการสรางสนามบินสุวรรณภูมิ  งานวิจัยนี้ใหความสนใจเปนพิเศษ
กับบทบาทของผูมีสวนรวมท่ีมีอิทธิพลในการกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอ
รัฐวิสาหกิจท้ังสองแหงน้ี 
 ผูมีสวนรวมท่ีมีบทบาทสําคัญๆ ในข้ันตอนของการกอรูปกระแสแหงการเสนอปญหา
กระแสแหงการเสนอแนวทางการแกไขปญหา และกระแสแหงโอกาสและทางเลือก ในพลวัตรและ
การเคล่ือนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐในเร่ืองการแปรรูปบริษัท ไทย
เดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) และการรวมทุนกับกลุมบริษัทเจาของเรือไทยเพื่อจัดต้ังสายการเดินเรือ



 
67 

แหงชาติพบวามีกลุมผูมีสวนรวมท่ีมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจหลายกลุม   ซ่ึงสามารถแบง
ออกไดเปน 4 กลุม ประกอบดวย 1) กลุมนักการเมือง ผูมีสวนรวมท่ีมีบทบาทหลักของกลุม
นักการเมืองประกอบดวย นักการเมืองจากจากพรรคประชาธิปตย พลตรี สนั่นขจรประศาสน นาย
เอนก ทับสุวรรณ  และนายเผดิมชัย สะสมทรัพย  พรรคชาติพัฒนา  นายสุวัจน ลิปตพัลลภ พรรค
ความหวังใหม นายพินิจ จารุสมบัติ และจากพรรคไทยรักไทยนายภูมิธรรม เวชยชัย 2) กลุมนัก
ธุรกิจ มีกลุมนักธุรกิจ 3 กลุม ประกอบดวย บริษัท ยูนิไทย จํากัด (บริษัท ยูไนเต็ดไทยชิปปง จํากัด) 
บริษัทเรือตางชาติ Cosco และบริษัท Loyd Triestino และกลุมบริษัทเจาของเรือไทย 23 บริษัท ท่ี
เปนสมาชิกสมาคมเจาของเรือไทย  (ภาคผนวก ค) 3) กลุมขาราชการ  5 กลุม ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมเจาทา อธิบดีกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมกิจการพาณิชยนาวี (สพว.) และสํานักงานและแผนการขนสงและ
จราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และ 4)   กลุมผูมีสวนไดเสีย ประกอบดวยผูบริหารและพนักงาน 
บทด.  นักวิชาการและส่ือมวลชน 
 บทบาทของกลุมผูมีสวนรวมเหลานี้แสดงบทบาทผานโครงสรางและสถาบันทางการเมือง
ท่ีมีอิทธิพล ในพลวัตรและการเคล่ือนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอ
รัฐวิสาหกิจบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) ในเรื่องการแปรรูป รวมทุนกับกลุมบริษัท
เจาของเรือไทย เพ่ือจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติท่ีเร่ิมตนนโยบายที่จะแปรรูปบริษัท ไทยเดินเรือ
ทะเล จํากัด ตั้งแตป พ.ศ. 2521 ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษาและจะสรุปผลการวิเคราะหและขอคนพบ
เปน 4 ยุคคือยุคท่ี 1 ระหวางป พ.ศ. 2521-2522  ยุคท่ี 2 ปพ.ศ. 2523-2531 ยุคท่ี 3 ระหวางป พ.ศ. 
2531-2544 และยุคท่ี 4: ปพ.ศ. 2544-2550  โดยการแบงยุคสมัยจะใชเกณฑของการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองคร้ังสําคัญ ๆ เปนเกณฑในการแบงยุค 
 
 5.2.1  ยุคแรกของแนวความคิดในการรวมทุนกับบริษัทเอกชน : กลุมนักธุรกิจเเอกชน 
                       แสดงบทบาทหลักในการขอรวมทุนกับ บทด. ผานการสนับสนุนและใหความรวมมือ 
                       จากกลุมขาราชการจากกระทรวงคมนาคม 
 ยุคท่ีหนึ่ง (พ.ศ. 2521-2523) ในชวงระหวางป พ.ศ. 2520-2524 ซ่ึงอยูในชวงของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 4 โดยเนื้อหาสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจของแผนฯ 4 คือ 
เร่ิมศึกษาวิ เคราะหกฎหมายและระเบียบวิธีตางๆ ท่ีใชควบคุมรัฐวิสาหกิจ เพ่ือสรางความคลองตัว  
ในชวงนี้เปนชวงการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลประชาธิปไตยคร่ึงใบ  มีคณะรัฐบาล 2 คณะ 
ประกอบดวย 1) รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท (1) (12 พย. 2520-12 พค. 2522) พลเอกสุรกิจ 
มัยลาภ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม พลเรือตรีสนอง นิสาลักษณ นาย
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ประสงค สุขุม และ นายประสิทธ์ิ  ณรงเดช ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ  ตอมามีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 ท่ีเรียกกันวา “รัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ท่ีมีสมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงต้ัง และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจาก
การเลือกต้ัง  ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยครึ่งใบนี้ใชมาจนถึงป พ.ศ. 2535 2) รัฐบาลพลเอก
เกรียงศักดิ์  ชมะนันท (2) (12 พค. 2522-3 มีค. พ.ศ. 2523) นายสมพร  บุญยคุปต ดํารงตําแหนงเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม พลอากาศเอก ประสงค คุณะดิลก พลเรือเอกอมร  ศิริกายะ ดํารง
ตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ 
 พัฒนาการทางการเมือง และเศรษฐกิจในยุคนี้เปนผลมาจากแนวทางการพัฒนาแบบไม
สมดุลท่ีดําเนินมาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  1 ความไมสมดุลทาง
เศรษฐกิจกอใหเกิดความไมสมดุลทางการเมือง    และกอใหเกิดแรงปะทุในเหตุการณทางการเมือง
คร้ังสําคัญ ๆ  นับตั้งแตเหตุการณการเดินขบวนประทวงขับไลรัฐบาลจอมพลถนอม    กิตติขจร  เม่ือ
วันท่ี  14 ตุลาคม  พ .ศ   .2516 การเกิดรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองนําโดย  พลเรือเอกสงัด 
ชะลออยู  ในวันท่ี  6 ตุลาคม  พ .ศ . 2519 และการเกิดเหตุการณ “กบฏพลเอกฉลาด  หิรัญศิริ”  ในป 
พ .ศ. 2520 เปนการพยายามยึดอํานาจจากรัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียร  นายกรัฐมนตรีซ่ึงมาจาก
การแตงต้ังและการสนับสนุนของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน เหตุการณเร่ิมข้ึนในตอนเชามืด
ของวันท่ี   26  มีนาคม  พ .ศ. 2520 (สมบูรณ คนฉลาด และคณะ 2524: 1106-1135) มีการเปล่ียนตัว
นายกรัฐมนตรีท่ีแตงต้ังโดยคณะปฏิรูปการปกครอง นายธารินทร  กรัยวิเชียร มาเปนในพลเอก
เกรียงศักดิ์  ชมะนันท ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 จากน้ันมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 ท่ีเรียกกันวา “รัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยคร่ึงใบ” ท่ีมีสมาชิก
วุฒิสภามาจากการแตงตั้ง และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกต้ัง  ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาธิปไตยคร่ึงใบนี้ใชมาจนถึงป พ.ศ. 2535 
 แนวนโยบายในการรวมทุนกับบริษัทเอกชนชวงท่ีหนึ่ง อยูในยุคประชาธิปไตยคร่ึงใบ เปน
ยุคท่ีรัฐบาลทหารปกครองประเทศ  คณะรัฐมนตรีมาจากการแตงต้ังของผูนําทหาร อํานาจการ
ตัดสินใจในเร่ืองของรัฐวิสาหกิจอยูท่ีกระทรวงที่กํากับดูแล  ดังนั้นการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ บทด. 
จึงอยูท่ีกระทรวงคมนคมซ่ึงเปนหนวยงานท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ บทด. มีรัฐมนตรี วาการเปน
นายทหารเชนเดียวกับนายกรัฐมนตรี  คือพลเอกสุรกิจ มัยลาภ  ในยุคนี้  บทด. อยูในชวงท่ีมีกองเรือ
มากท่ีสุดคือมีกองเรือถึง 16 ลํา มีระวางขับบรรทุก 200,000 เดดเวทตัน แตเปนยุคท่ี บทด. ตองการ
เม็ดเงินลงทุนเพิ่มเพื่อนํามาใชปรับปรุงและเสริมสรางกองเรือ  รวมท้ัง บทด. มีสิทธิพิเศษท่ีสามารถ
ไดงานขนสงสินคาของภาครัฐได  ดังนั้นจึงมีขอเสนอจากภาคเอกชนขอเขารวมลงทุนกับ บทด.  
ในยุคนี้รัฐพยายามที่จะขยายกิจการพาณิชยนาวีดวยการรวมทุนกับภาคเอกชนหรือเขาซ้ือหุน แต



 
69 

การตัดสินใจรวมทุนนี้ บทด. มีเหตุผลอีกประการหนึ่งคือการเสริมสภาพคลองใหกับองคกร ดังนั้น
การรวมทุนจึงเปนไปเพื่อแกไขปญหาสภาพคลองของ บทด. เปนหลัก  มิใชการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
อยางแทจริง  กระบวนการตัดสินใจจึงอยูในระดับขององคกร บทด. และขับเคล่ือนจากกระทวง
คมนาคมเปนหลัก เม่ือรัฐบาลมีนโยบายแลวจึงไดส่ังการไปยังกระทรวงคมนาคม และสํานัก
งบประมาณเพ่ือใหดําเนินการตามนโยบายของรัฐมากกวาจะเปนการขอความคิดเห็นหรือใหรวม
พิจารณา  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไมมีบทบาทใด ๆ ในยุคนี้ 
 ป พ.ศ. 2521 สมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท แนวความคิดในการรวมทุนกับ
บริษัทเอกชนในบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัดเกิดข้ึนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2521 โดย บริษัท ไทย
วิสาหกิจสากลเดินเรือ จํากัด (TIME LINE) ขอเขารวมลงทุนกับบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด  ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดวยและอนุมัติใหบริษัทไทยเดินเรือสายประจํากรุงเทพมหานคร ญ่ีปุน 
ไดเขารวมลงทุนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําได รวมท้ังเปดโอกาสใหสามารถแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนไดในโอกาสตอไปและบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ควรจะไดเรงพิจารณาปรับปรุง
กิจการของบริษัทโดยดวน เพื่อใหสามารถดําเนินกิจการดวยตนเองตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึง
เปนเร่ืองท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรรมการบริษัทอยูแลว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  วันท่ี  1 
พฤษภาคม 2522 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด กูเงินจากธนาคารกรุงไทย 
จํากัด จํานวน 20 ลานบาทตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ซ่ึงถาสามารถกูเงินไดโดยไมตองมีผูคํ้า
ประกัน ก็ใหดําเนินการไปไดทันที  แตถาจําเปน ตองให กระทรวงการคลัง คํ้าประกัน มอบให 
กระทรวงการคลังเปนผูพิจารณา เม่ือเห็นวากระทําไดตามท่ีกฏหมายใหอํานาจไว ก็ให
กระทรวงการคลัง คํ้าประกันใหตอไป  ตอมาในวันท่ี  12 มิถุนายน 2522 คณะรัฐมนตรียังมีมติ
อนุมัติในหลักการใหกระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณรวมกันพิจารณาจัดสรรเงิน
งบประมาณ จํานวน 25 ลานบาท เพื่อมาซ้ือหุน บริษัท ยูนิไทย จํากัด (บริษัท ยูไนเต็ตไทยชิบปง 
จํากัด) แทนบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด โดยมอบอํานาจใหกระทรวงคมนาคม เปนผูควบคุมดูแล
การ ดําเนินงานของ  บริษัทยูนิไทย จํากัด และระงับการขอกูเงิน จํานวน 20 ลานบาท ของบริษัท 
ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ไวกอน โดยใหจัดทําแผนการดําเนินงานและพยากรณฐานะการเงิน เพื่อ
กระทรวงการคลัง จะไดวิเคราะหความจําเปนทางการเงินตอไป ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
วันท่ี  24 กรกฎาคม 2522 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงคมนาคมเปนเจาของเร่ือง
พิจารณาปรับปรุงกิจการของบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด ท้ังในดานการบริหารและการเงินรวมกับ
การคลัง แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหนึ่งโดยดวน ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
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 5.2.2   นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกับนโยบายการจัดตั้งสายการเดินเรือแหงชาติในชวง
ท่ี 2 (ปพ.ศ. 2523-พ.ศ. 2531): บทด. อยูในภาวะขาดทุนตอเนื่องอยางหนัก รัฐมี
นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจสูนโยบายรวมทุนกับภาคเอกชน บทบาทการ
ผลักดันนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจมาจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ กระทรวงคมนาคม และผูบริหาร บทด. 

 ในชวงระหวางป พ.ศ. 2523-2531 ซ่ึงอยูในชวงคาบเก่ียวของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 4 และ 5 โดยเนื้อหาสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจของแผนฯ 4 คือการให
ความสําคัญกับวิ เคราะหกฎหมายและระเบียบวิธีตางๆ ท่ีใชควบคุมรัฐวิสาหกิจ เพื่อสรางความ
คลองตัว และสาระสําคัญของแผนฯ 5 คือ เร่ิมวิธีการจางเหมาเอกชน  หรือ  รวมลงทุนกับเอกชน 
หรือใหเอกชนทําบางสวนใน  รสก   .ประเภทท่ีเปนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  และเปนชวง
การบริหารประเทศโดยรัฐบาลพลเอกปรม  ติณสูลานนท เปนรัฐบาลคณะที่ 42 43 และ 44  
ตามลําดับ (3 มีนาคม 2523-19 มีนาคม 2526, 30 เมษายน 2326-5 สิงหาคม 2529 และ 5 สิงหาคม 
2529-3 สิงหาคม 2531) มีคณะรัฐบาล 3 คณะบริหารประเทศ  ประกอบดวย 1) รัฐบาล  พลเอกเปรม  
ติณสูลานนท  (3 มีนาคม พ.ศ. 2523-30  เมษายน พ.ศ. 2523) มีพลเรือเอกอมร  ศิริกายะ ดํารงตําแหนง
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และมี พันเอกพล  เริงประเสริฐวิทย  นาวาอากาศโท ทินกร 
พันธุกระวี และ นายยศ อินทรโกมาลยสุต ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ 2) รัฐบาล  พลเอก
เปรม  ติณสูลานนท (30 เมษายน พ.ศ. 2526-5  สิงหาคม พ.ศ. 2529)  มีนายสมัคร สุนทรเวช ดํารง
ตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และมี นายบุญเทียม  เขมาภิรัตน ดํารงตําแหนงเปน
รัฐมนตรีชวยวาการ ตอมามีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล ใหมแตยังคงมีพลเอก เปรม ติณสูลานนท ดํารง
ตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีตอ  3) รัฐบาลเปรม ติณสูลานนท (5 สิงหาคม พ.ศ. 2529-4   สิงหาคม 
พ.ศ.   2531) มีนายบรรหาร  ศิลปอาชา ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และมี 
พันโทสนั่น ขจรประศาสน และ นายสุรพันธ ชินวัตร ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ  
 ยุคท่ีสอง (พ.ศ. 2523-พ.ศ. 2531) เปนยุคของนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ บทด. กับ
นโยบายการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ ซ่ึงยังอยูในยุคของรัฐบาลทหารหรือเรียกวายุค
ประชาธิปไตยคร่ึงใบ  รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ดําเนินนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจะ
ลแะสังคมแหงชาติ  การดําเนินนโยบายของรัฐในเร่ืองการแปรรูปชวงท่ี 2 เร่ิมตนเม่ือวันท่ี  29 
มกราคม พ.ศ. 2523 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดวยตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอใหใชคําวา สาย
การเดินเรือท่ีเปนรัฐวิสาหกิจหรือสายการเดินเรือท่ีรัฐบาลถือหุนอยูดวย แทนคําวา สายการเดินเรือ
แหงชาติ และจากนั้นในปถัดมาคือวันท่ี 8 กันยายน 2524 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหบริษัทไทย
เดินเรือทะเล จํากัด  ดําเนินการจัดซ้ือเรือเกาท่ีมี อายุในการใชงานไมเกิน 15 ปจํานวน 1 ลํา ภายใน
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วงเงิน 2.25 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 51.75 ลานบาท ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ สําหรับการเงินท่ีจะใชในการจัดซ้ือใหกูจากธนาคารไทยพาณิชย 
ไมเกิน 90% ของราคาเรือท่ีจะจัดซ้ือ  ตอมาในวันท่ี  15 ธันวาคม 2524 ในวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีเร่ือง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินเพื่อจัดซ้ือเรือของ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด นั้น  
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติให บริษัท ไทยเดินเรือทะเลฯ ซ้ือเรือ HORNGOLF ในวงเงิน 2.6 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ จากบริษัท อินเตอรมารไทม ไทยแลนด จํากัด โดยดวน เพื่อใหทันกําหนดเวลาท่ีผู
เสนอขายยืนราคา เพียง 60 วัน และหากไมสามารถจัดซ้ือเรือดังกลาวไดทันทีใหพิจารณาจัดซ้ือเรือ
ลําอ่ืนได ในวงเงินไมเกิน 3.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามท่ี กระทรวงการคลัง เสนอ   
 ในป พ.ศ. 2525 สถานะทางการเงินของ บทด. อยูในภาวะย่ําแย  รัฐบาลจําเปนตองออกมติ
ใหหรวยงานราชการใชเรือ บทด. สงสินคาราชการโดยในวันที่ 30 มีนาคม 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติใหเพิ่มเติมขอความมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนี้เม่ือวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2523ในขอ 2 วา 
สําหรับองคการ ร.ส.พ. และสายการเดินเรือท่ีเปนรัฐวิสาหกิจหรือสายการเดินเรือ ท่ีรัฐบาลถือหุน
อยูดวย นั้น ถาราคาท่ีเสนอสูงกวาราคาของบริษัทเรือเอกชนไมเกินรอยละ 10 ก็ขอใหสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจเปดโอกาสใหองคการ ร.ส.พ. และสายการเดินเรือท่ีเปนรัฐวิสาหกิจหรือสายการ
เดินเรือที่รัฐบาลถือหุนอยู มาเจรจาตอรองราคาได  ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  อยางไรก็ตาม
มตินี้ไดถูกยกเลิกไปตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 22 มกราคม ในป พ.ศ. 2551 เร่ือง การยกเลิกหรือ
ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหนวยงานตางๆ  ระหวางป พ.ศ. 2526-2527 ไมมี
การออกมติใดๆ เกี่ยวกับ บทด. อีกจนกระท่ังวันท่ี  4 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเร่ือง 
การเพิ่มทุนของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด และไดมีมติให กระทรวงการคลังรับเร่ืองการเพิ่ม
ทุนของบริษัทไทย เดินเรือทะเล จํากัดไปพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหนึ่งจากนั้นในวันท่ี 
23 กรกฎาคม 2528 คณะรัฐมนตรียังไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหขายหุนเพิ่มทุน ของบริษัทไทย
เดินเรือทะเลบางสวนใหเอกชนในราคามูลคาหุนละ 1,000 บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
สําหรับการแปรสภาพหนี้สินทั้งหมดท่ีบริษัทฯ จะตองชําระใหแก กระทรวงการคลังเปนหุนนั้น ให
กระทรวงคมนาคมเสนอแผนปรับปรุงกิจการพรอมท้ังโครงสรางของเงินทุนใหกระทรวงการคลัง
พิจารณาและเม่ือกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นดวยกับแผนการปรับปรุงกิจการดังกลาวแลว ให
ดําเนินการแปรสภาพหนี้สินพรอมกับการขายหุนเพิ่มทุนของบริษัท ฯ  นอกจากนั้นในปตอมาวันท่ี 
25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2529 คณะรัฐมนตรียังคงนโยบายท่ีจะสนับสนุนการดําเนินกิจการดานพานิชย
นาวี ตอไป โดยยังคงใหสิทธิพิเศษตามท่ีไดรับอยู และใหกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาในเร่ือง
การเพ่ิมทุน บริษัท ยูไนเต็ดไทยชิปปงตามสัดสวนของกระทรวงการคลังเปนเงิน 25 ลานบาท โดย
ใชงบกลางรายการเงินสํารองจาย ท้ังนี้ภายใตเง่ือนไขในการประนอมหน้ี และแผนการปรับปรุง



 
72 

กิจการ และโครงสรางของเงินทุนตามความเห็นของกระทรวงการคลังและมอบใหรองนายกรัฐมนตรี 
(พล.ร.อ.สนธิ บุณยะชัย) และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี(นายมีชัย ฤชุพันธุ) รับไปศึกษา
ติดตามและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาในการบริหารตอนายกรัฐมนตรี 
 นายอนุศักดิ์  อินทรภูวศักดิ์ (2544) อดีตผูอํานวยการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
ระหวางป พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2528 และป พ.ศ. 2529 ถึงป 2544   กลาวถึงสภาพของ บทด. ในชวง
เวลานั้นวา  

“ระยะนั้น บทด. เหลือเรือเพื่อทําธุรกิจเพียง 3 ลํา คือเรือ “บางกอก” “นครธน” 
และ “นครหลวง” ผลการดําเนินงานประสบกับความลมเหลว  ส้ินป 2529 บทด. มี
ยอดขาดทุนสุทธิประจําป 65.007 ลานบาท ตัวเลขการเงินบงบอกวา บทด. ไม
สามารถอยูรอดไดอีกตอไป  เพราะมียอดขาดทุนสะสมสูงถึง 344.173 ลานบาท  
มากกวา 3 เทาของทุนจดทะเบียน  ซ่ึงมีเพียง 117.612 ลานบาท และมีหนี้สินกวา 
301.392 ลานบาท”  

 
 จากสภาพการณท่ีย่ําแยของ บทด. กระทรวงคมนาคมจึงไดตัดสินใจเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
ของ บทด. ใหมโดยใหนักบริหารมืออาชีพในธุรกิจดินเรือทะเลเพื่อเขามากอบกูสถานการณ  
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมที่ทําหนาท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ บทด. ในขณะน้ันคือ พลตรี  
สนั่น ขจรประศาสน ไดแตงต้ังใหนายอนุศักดิ์  อินทรภูวศักดิ์  เปนผูอํานวยการ บทด. ในวันท่ี 15 
ตุลาคม พ.ศ. 2529 ซ่ึงเปนการเขารับตําแหนงเปนคร้ังท่ีสองของเขา  โดยในคร้ังแรกเขารับตําแหนง
โดยไดรับการแตงต้ังโดยรัฐมนตรีชวยวาาการกระทรวงคมนาคม นายแพทย บุญเทียม เขมาภิรัตน 
เขารับตําแหนงในวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2526 และลาออกจากตําแหนงในวันท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2528 เนื่องจากความขัดแยงในนโยบายการบริหารรัฐวิสาหกิจท่ีขัดแยงกันระหวางรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงคมนาคม (นายแพทย บุญเทียม เขมาภิรัตน) กับประธานกรรมการบริษัท (พลเรือเอก
อดุล ตุลยานนท) 
 ภายหลังการเปล่ียนผูบริหาร  บทด. มีผลประกอบการดีข้ึนเปนลําดับ ส้ินป พ.ศ. 2531 
บทด. มียอดขาดทุนสุทธิประจําปคงเหลือเพียง 19.116 ลานบาท  ในป พ.ศ. 2532 บทด. เร่ิมมีผล
กําไรจากการประกอบการ 32.70 ลานบาท (อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์, 2544: 49) และจากผลประกอบการ
ท่ีดีข้ึนเปนลําดับนี้เอง  ผูบริหาร บทด. จึงเสนอแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานของ บทด. โดย
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อระดมเงินทุนจากภาคเอกชนเขามาชวยพัฒนากองเรือของ บทด. และให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมโดยตรงในฐานะเปนเจาของกิจการ (อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์, 2544: 50) 
แนวทางการปรับปรุงกิจการนี้สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐท่ีตองการแปรรูปบริษัท  ไทย
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เดินเรือทะเลจํากัด  ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม  เร่ิมตนข้ึนเปนคร้ังแรกเม่ือป   2530 
โดยคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นไดมีมติรับทราบการจัดสรรเงินงบประมาณ ใหบริษัทเดินเรือไทย 
จํากัด กูซ่ึงกระทรวงการคลังมีขอสังเกตวาฐานะการเงินของบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด อยูใน
สภาพหนี้สินลนพนตัว มีผลขาดทุนมาโดยตลอดคือส้ินป 2528 มียอดขาดทุนสะสม 190.79 ลาน
บาท และส้ินป 2529 มีหนี้คางชําระแกรัฐวิสาหกิจ และกระทรวงคมนาคม จํานวน 100 กวาลาน
บาท  ควรเรงรัดใหกระทรวงการคลังพิจารณาปรับปรุงกิจการของบริษัทฯ พรอมกันนี้ใดเสนอ
แผนการปรับปรุงกิจการเพ่ือให กระทรวงการคลังพิจารณาโดยดวนในการประชุมคณะรัฐมนตรีใน 
วันท่ี  24 มีนาคม 2530  ตอมา วันท่ี  4  สิงหาคม 2530  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับแผนเฉพาะหนาเพื่อปรับปรุงสถานภาพของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ตามท่ี
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงชาติเสนอ โดยใหกระทรวงคมนาคมรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี
ไปพิจารณาดวยวาการจัดทําแผนปรับปรุงงานของบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด ควรจัดทําเปนแผน
ระยะยาวเพื่อใหสามารถคาดการลวงหนาไดและควรใหรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ใหความรวมมือใชบริการ
จากบริษัทดังกลาวดวย และใหรองนายกรัฐมนตรี(พลเรือเอก สนธิ บุญยะชัย) รับไปจัดต้ัง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาสถานภาพความเปนรัฐวิสาหกิจของ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ให
แลวเสร็จภายใน 1 เดือน แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ประกอบกับชวงเวลานั้นเปนชวงท่ี
การดําเนินการในเร่ืองการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ เปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 2 แผนคือ แผน  6 (ป พ.ศ. 2530-2534) รัฐมีนโยบายอํานวยความสะดวกใหเอกชนเขามามี
สวนรวมในการรวมการงานหรือรวมทุนกับ  รสก. ภายใตรูปแบบการใหเชา  การจางเหมา  กับให
สัมปทาน  แผน 8 (ป พ.ศ. 2540-2544) รัฐมีนโยบายท่ีจะดําเนินการให  รัฐวิสาหกิจเปนบริษัท
มหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  และลดสัดสวนการถือหุนของภาครัฐลงโดยจัดต้ัง
องคกรกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจข้ึน ดังนั้นผูบริหารของบริษัทจึงไดนําเสนอแนวนโยบายดังกลาวของ
บริษัท  ไทยเดินเรือทะเล  จํากัด  ตอคณะรัฐมนตรี    และจากนั้นก็มีความพยายามในการดําเนินการใน
เร่ืองดังกลาวนี้เร่ือยมา     แตไมเคยประสบความสําเร็จ ดร   .จุฬา  สุขมานพ (2552) ในฐานะกรรมการ
ผูอํานวยการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ไดกลาวถึงเร่ืองนี้กับผูวิจัยวา 
 

 “เร่ืองแนวความคิดท่ีจะแปรรูปนี้มันมีมาตั้งแตสมัยป  2530 ซ่ึงเปนสมัยท่ีผมได
เขาไปทํางานท่ีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมพาณิชนาวีใหมๆ    ซ่ึงมันก็จะมี
ประเด็นเร่ืองสายการเดินเรือแหงชาติ    กองเรือแหงชาติอยูตอนนั้น    ซ่ึงในเร่ือง
แนวความคิดในเร่ืองนี้  ปจจุบันรัฐก็ยังคิดอยางนั้นอยูก็คือวา  ธุรกจิเดนิเรือทะเลนี ้
 ภาครัฐไมนาจะเปนคนดําเนินการเองนาจะเปนกรณี ท่ีใหเอกชนดําเนินการไป
การแปรรูปหรือการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติหรือกองเรือแหงชาตินั้น ก็เปน
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แนวความคิดท่ีวา ทําอยางไรท่ีจะใหเอกชนเขามาดาํเนนิการ  ตอนแรกเขาจะใชคําวา 
“แปรรูป”  แแคือทําอยางไรท่ีจะใหเอกชนเขามาซ้ือหุนของไทยเดินเรือทะเลไปให
หุนสวนใหญถือโดยเอกชนและใหรัฐเปนผูถือหุนจํานวนนอย   นั่นคือการ 
Privatization ตัวจริง”  

 และมุมมองจากผูบริหาร บทด. ในขณะน้ันท่ีมองเห็นความจําเปนท่ีจะตองผลักดันให
รัฐวิสาหกิจแหงนี้มีการบริหารจัดการแบบธุรกิจเอกชน  ท่ีปลอดจากการแทรกแซงของนักการเมือง
และระบบราชการท่ีมีระเบียบข้ันตอนมากและทําใหเกิดความลาชาในการตัดสินใจดําเนินการ 
 ความพยายามของรัฐบาลในการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีนั้นปรากฎผลในเร่ืองของการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีเร่ืองการเพ่ิมทุนบริษัท ยูไนเต็ด ไทยชิปปง จํากัดและการพิจารณา
ทบทวนนโยบายสายการเดินเรือแหงชาติ  โดยในวันท่ี  8 เมษายน พ.ศ. 2529 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
อนุมัติการเพิ่มทุนบริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิปปง จํากัดและการพิจารณาทบทวนนโยบายสายการ
เดินเรือแหงชาติ ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ) ไดรายงานและ
พิจารณารวมกับผูแทนของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ยูนิไทย ไมอาจดําเนินการใหได ตามท่ี
บริษัทฯ ขอรองสวนการกํากับดูแลบริษัท ฯ รัฐบาลสามารถแตงต้ังบุคคลเขาเปนกรรมการของ
บริษัทฯ ได 4 คน โดยใหกระทรวงคมนาคมประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อแตงต้ังผูแทน
รวมเปน กรรมการของบริษัทตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ตอจากนั้นใน
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2529 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด กูเงินจาก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด หรือ ธนาคารสยามหรือธนาคารออมสิน เพื่อชําระหนี้คืนใหแก บริษัท
แคปปตัล โปรฟต อินเวสเมนส โดยไมตองใหกระทรวงการคลังคํ้าประกัน ตามท่ีกระทรวง
คมนาคมเสนอ และวันท่ี  13 พฤษภาคม 2529 ก็ไดเห็นชอบใหเรงรัดกระทรวงคมนาคมพิจารณาถึง
ความอยูรอดของบริษัทฯ และนโยบายท่ีจะคงธุรกิจของบริษัทตอไปในอนาคตวาจะเปนในรูปใด 
หากมีนโยบายท่ีจะคงบริษัทฯ ไวก็ขอใหรับดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงกิจการพรอมท้ัง
โครงสรางโดยดวน จึงขอกูเงิน  100 ลานบาท จากธนาคารของรัฐบาลหรือสถาบันการเงินอ่ืนท่ี
รัฐบาลเห็นสมควรโดยมีระยะเวลาชําระคืนเงินกูและดอกเบ้ียภายใน 5-10 ป ตามท่ีกระทรวงการคลัง
เสนอ 
 ติดตามมาดวยการออกมติใหคงถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมใหสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจตาง ๆ ท่ีจะจางบริการสายการเดินเรือ สนับสนุนใหบริการสายการเดินเรือของบริษัท 
ไทยเดินเรือทะเล จํากัด เปนอันดับแรก เพื่อใหการขยายและปรับปรุงกิจการพาณิชยนาวีของรัฐบาล
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2529 ในการประชุมเร่ือง ขอใหสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจสนับสนุนการใชบริการของ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ซ่ึงมตินี้ไดถูกยกเลิกไป
โดยมติ ครม. เม่ือวันท่ี 22 มกราคมในป พ.ศ. 2551 เร่ือง การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหนวยงานตาง ๆ 
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 ป พ.ศ. 2529 ถือเปนปท่ีรัฐบาลมีการเรงรัดนโยบายพัฒนาพาณิชยนาวีและใหความสําคัญ
กับการพัฒนาและปรับปรุง บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม 
โดยใน วันท่ี  15 กรกฎาคม 2529 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการใหขอรับความชวยเหลือใน
รูปการบริหารจาก DEUTSCHE AFRI KA LINIEN ของเยอรมัน ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
เพื่อแกปญหาการขาดทุนของ บริษัทไทยเดินเรือทะเล และใหกระทรวงคมนาคมสงรางสัญญาให
กรมอัยการตรวจพิจารณาดวยโดยใหมีเง่ือนไขเพิ่มเติมในสัญญา ดังนี้ บริษัทจะตองฝกและให
ความรูทางการบริหารใหแกคนไทย ใหสามารถบริหารงานเองไดภายใน 10 ป ถาหากบริษัทฯ
บริหารขาดทุนใหรับผิดชอบในผลขาดทุนนั้นแตเพียงผูเดียว และการซ้ือเรือใหมเพื่อใชในกิจการ 7 
ลําใหบริษัทฯเปนผูลงทุนจัดซ้ือ และผูกพันท่ีจะตองชําระหนี้อันเกิดจากการซ้ือเรือใหมจนหมดส้ิน 
โดยใหบริษัทฯ รับผิดชอบแตเพียงผูเดียวเร่ือง การแกปญหาของ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
 ในยุคนี้อาจถือไดวาเปนยุคท่ีขาราชการประจําโดยเฉพาะสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และกระทรวง  การคลังมีบทบาทในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก รัฐบาลใน
ยุคนี้มีแนว ความคิดท่ีจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจหลายแหงท่ีไมทํากําไร หรือรัฐวิสาหกิจท่ีจําเปนตอง
เพิ่มทุน แนวความคิดในการแปรรูป บทด. ในยุคนี้เปนแนวความคิดท่ีนําเสนอมาจากองคกรรัฐวสิาหกจิ
เอง  ดวยเหตุผลเพ่ือความอยูรอดขององคกรเปนเหตุผลหลัก โดยผูบริหาร บทด. ไดนําเสนอแผน
ปรับปรุง บทด. ดวยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ บทด. ใหเอกชนเขามารวมทุน  บทบาทหลักในการผลักดัน
การแปรรูปอยูท่ีผูบริหารของ บทด. โดยนําเสนอแผนการแปรรูป ผานกระทรวงคมนาคมเพื่อ
นําเสนอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติ แตแผนการแปรรูปในชวงรัฐบาลพลเอกเปรมไมคืบหนาเทาท่ีควร 
อันเนื่องมาจากการปรับคณะรัฐมนตรี และเปล่ียนตัวรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมท่ีกํากับดูแล 
บทด. โดยชวงระยะเวลาเพียง 8 ป มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 3 คน และชวยวาการ 3 คน 
 
 5.2.3  นโยบายการจัดตั้งสายการเดินเรือแหงชาติในชวงท่ี 3 (พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2544) : การ

ดําเนินแนวนโยบายของรัฐในการจัดตั้งสายการเดินเรือแหงชาติเพื่อความม่ันคง
ของชาติ นักการเมืองแสดงบทบาทหลักในการผลักดันนโยบายทามกลางความ
เปล่ียนแปลง-รัฐบาลเปล่ียน  นโยบายเปล่ียน-ดึงทุนตางชาติรวมการจัดตั้งสายการ
เดินเรือแหงชาติ และออกมาตรการจูงใจใหเอกชนเขารวมทุน : ใหสิทธิประโยชน
และเพิ่มสัดสวนการถือหุน 

 ระหวางป พ.ศ. 2530-2544 เปนชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  6 
(พ.ศ. 2530-2534)  ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) และฉบับท่ี  8 (พ.ศ. 2540-2544)   สาระสําคัญของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 6 ท่ีเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจคือ นโยบายอํานวย
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ความสะดวกใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการรวมการงานหรือรวมทุนกับรัฐวิสาหกิจ  ภายใต
รูปแบบการใหเชา  การจางเหมากับใหสัมปทาน   สวนสาระของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 7 ท่ีเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจคือ  รัฐมีนโยบายลดการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในดาน
การบริหาร  คงเหลือเฉพาะงานสําคัญๆ เชน ควบคุมดูแลในเร่ืองการกอหนี้  การนําสงรายได การ
ตรวจสอบงบการเงิน การกําหนดขนาดและลักษณะการลงทุน สวนการบริหารใหเปนเร่ืองของฝาย
บริหารรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงกฎระเบียบภายในของรัฐวิสาหกิจใหเอ้ืออํานวย
ตอการดําเนินงาน อางอิงระเบียบราชการนอยลง การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญทางดานบทบาท
ภาคเอกชน ไดแก 1) เอกชนเร่ิมเขามาดําเนินการในกิจการซ่ึงเดิมรัฐทําในลักษณะผูกขาดแตผูเดียว 
2) รวมทุนกับเอกชน 3) ทําสัญญาจางดําเนินกิจกรรมบางอยางของรัฐวิสาหกิจ  หรือทําสัญญาจาง
เอกชนมาบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ  รวมถึงใหเอกชนมาลงทุนและบริหารงานในโครงการใหมๆ 
ในลักษณะ BOT (Build-Operate-Transfer) 4) แกไขกฎหมายบางฉบับท่ีเปนอุปสรรคตการลงทุน
ขอเอกชนในกิจการบางประเภท  ลดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และเร่ิมมีการเปล่ียนสถานะของ
รัฐวิสาหกิจใหอยูในรูปบริษัทจํากัด  
 ในชวงป พ.ศ. 2531-2544 เปนชวงท่ีประเทศไทยอยูในยุคสมัยของการเปล่ียนผานจาก
ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยคร่ึงใบมาสูระบอบประชาธิปไตยเลือกต้ังแบบ
นายกรัฐมนตรี “คนนอก” และการรัฐประหารยึดอํานาจโดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ 
(รสช.) ในชวงนี้เปนชวงระยะเวลาท่ีมีการผลัดเปล่ียนคณะรัฐบาลมากท่ีสุด  มีคณะรัฐบาลท่ีบริหาร
ประเทศ 8 คณะ  มีนายกรัฐมนตรีดํารงตําแหนงในชวงเวลานี้ท้ังส้ิน 6 คน ประกอบดวย พลเอกชาติชาย 
ชุณหะวัณ  นายอานันท  ปนยารชุน พลเอกสุจินดา  คราประยูร  นายชวน  หลีกภัย นายบรรหาร   
ศิลปอาชา และ พลเอกชวลิต    ยงใจยุทธ แตคณะรัฐบาลท่ีเกี่ยวของกับการออกมติในเร่ืองการจัดต้ัง
สายการเดินเรือแหงชาติและ บทด. ในชวงระเวลาดังกลาวนี้  มี  6 คณะเทานั้น  ประกอบดวย  1)  
รัฐบาลพลเอกปรม  ติณสูลานนท (5 สิงหาคม พ.ศ. 2529-4 สิงหาคม พ.ศ. 2531)  มี นายบรรหาร
ศิลปอาชา ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และมีพันโท  สนั่น  ขจรประศาสน 
และนายสุรพันธ  ชินวัตร ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ  2) รัฐบาลพลตรีชาติชาย  ชุณหะวัณ  
(สิงหาคม พ.ศ. 2531-9  ธันวาคม พ.ศ. 2533)  มีนายมนตรี  พงษพานิชดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม และมี นายนิคม แสนเจริญ นายประทวน  รมยานนท นายเอนกทับสุวรรณ ดํารง
ตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ และมีการปรับคณะรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2533 (9  ธันวาคม 
พ.ศ. 2533-23  กุมภาพันธ พ.ศ. 2534) มีนายสมัคร  สุนทรเวช ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม และมี นายประทวน  รมยานนท นายเจริญ  เชาวประยูร นาย สุวัจน  ลิปตพัลลภ 
ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ 3) รัฐบาลนายชวน  หลีกภัย (23   กันยายน พ.ศ. 2535  -23 
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กรกฎาคม พ.ศ. 2538) มีนายจรัส พั้วชวย เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและมี นายไสว 
พัฒโน  นายทวี ไกรคุปต และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน เปนรัฐมนตรีชวยวาการ 4) รัฐบาลนาย
บรรหาร  ศิลปอาชา (13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539)  มีนายวันมูหะมัดนอร มะ
ทา เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและมี นายสมบัติ อุทัยสาง นายพีระพงศ ถนอมพงษพันธ 
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน และนายชูชีพ หาญสวัสดิ์เปนรัฐมนตรีชวยวาการ 5) 
คณะรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 -8 พฤศจิกายน พ.ศ.  2540 ) มีนายสุวัจน 
ลิปตพัลลภ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและมี นายดิเรก เจริญผล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
และนายพินิจ จารุสมบัติ เปนรัฐมนตรีชวยวาการ และสุดทายคือ 6) รัฐบาลนายชวน  หลีกภัย (14 
พฤศจิกายน พ.ศ.2540-9 พฤศจิกายนพ.ศ. 2543) มีนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมและมี นายประดิษฐ  ภัทรประสิทธ์ิ นายสนทยา  คุณปล้ืม และ นายเผดิมชัย 
สะสมทรัพย เปนรัฐมนตรีชวยวาการ 
 ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาแนวนโยบายของรัฐในขณะน้ันมาจากพื้นฐานดานการสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ  ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ ดร. 
รุทธ์ิ พนมยงค  (2552) ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม นายภูมิธรรม  เวชยชัย (2552) 
รัฐมนตรีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจแหงนี้ท่ีมีนโยบายไมยุบบริษัท ไทยเดินเรือทะเล และนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีใหอนุมัติการจัดต้ังกองเรือแหงชาติโดยการรวมทุนกับบริษัทเจาของเรือไทย 23 
บริษัท ดังนี้  
 

“หากคิดวามันมีความจําเปนท่ียังจะทําอะไรไดบาง  ผมก็เลยทําการศึกษา  มองดูวา
จริงๆ  แลวไทยเดินเรือทะเลมันมีประเด็นอะไรบางโดยยอนกลับไปดูบทบาท
หนาท่ีของรัฐวิสาหกิจ    แลวก็มองยอนกลับไปวาเรามีรัฐวิสาหกิจดวยวัตถุประสงค
อะไร    และเทาท่ีคนหามาไดมันก็มี  2  วัตถุประสงค    วัตถุประสงคอันแรกก็คือ
สมัยกอนท่ีเรามีรัฐวิสาหกิจข้ึนมาก็เพราะวาในภาคเอกชนไมมีใครทําเลย    รัฐตอง
ทําเอง    เพื่อเปนแมแบบใหภาคเอกชน    ดึงเขาเขามาเกี่ยวของกับการใหบริการ
สาธารณะ    เหตุผลอันท่ีสองคือเร่ืองของความม่ันคง    ผมก็ยอนกลับมาดูไทย
เดินเรือทะเล  ภายใตกรอบอันนี้    ไทยเดินเรือทะเลสามารถเปนแมแบบให
ภาคเอกชนไดม้ัย  ไมไดหรอก  กินแตหัวคิว  ใชสิทธิพิเศษอะไรอยางนี ้ เรือกไ็มมี 
 เร่ืองของความม่ันคง    ความม่ันคงทางดานพาณิชยนาวีก็คือเรือท่ีชักธงไทยไมใช
หรือ    ซ่ึงเม่ือมีวิกฤติการณทางทหารเกิดข้ึน    รัฐบาลก็สามารถเรียกเรือเหลานี้กลับมา
ได    แตท่ีเรารูกันในวงการพาณิชยนาวีเปนอยางดีวาเวลาท่ีเราดูลักษณะของเรือเรา
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จะเห็นวาตลาดมันมีหลายกลุมดวยกัน  คอนเทนเนอรก็แบบหนึ่ง    ของ  พรีเชียสก็อีก
แบบหนึ่ง    แตเม่ือศึกษาดูใหดีเราจะเห็นวามันมี  Gap  อยู    คือถาเราพูดถึงความ
ม่ันคง    ประเด็นหนึ่งของความม่ันคงคือความมั่นคงดานพลังงาน    ซ่ึงเม่ือมาถึง
ประเด็นนี้เราก็มาคนพบวาเรือ Tanker บานเราน้ี    เราไมมีเรือธงไทยท่ีวิ่งจากแหลง
ผลิตน้ํามันมาเมืองไทย    โดยเฉพาะอยางยิ่งในตะวันออกกลาง    เราไมมีเลยดังนั้น
ถาผมมองจากเหตผุลของรัฐตรงนี้    อาจจะพอเปนเหตุผลไดในระดับหนึ่ง    คือ
ความม่ันคงทางดานพลังงาน  ก็เลยเปนท่ีมาท่ีวาง้ันเราลองศึกษาความเปนไปไดดู”   

 
 รวมถึงในมุมมองของภาคเอกชน ก็มองวาการรวมทุนคร้ังนี้มาจากนโยบายการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจของรัฐ  โกวิท กุวานนท (2552) ท่ีปรึกษาประธานสมาคมเจาของเรือไทยกลาวกับผูวิจัยวา  
 

“ผมคิดวานโยบายการรวมทุนใดๆ ของรัฐวิสาหกิจ บทด. นั้น  ไมไดเร่ิมตนมาจาก
ตัวรัฐวิสาหกิจเองเปนผูตัดสินใจ    แตมันเร่ิมตนมาจากฝายรัฐบาลท้ังนั้นแหละ  ไม
วาจะเปนในแงของแปรรูป  หรือการขายหุน  บทด  ดั้งแตตน    ท่ีคุณบอกวาเปนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายขององคกรรัฐวิสาหกิจนั้น    ผมคิดวานโยบายนี้มันตัดสินใจ
มาจากระดับรัฐบาลแลว  เชนสนามบินสุวรรณภูมินั่นก็ใช    นโยบายท่ีจะสรางมีมา
ตั้งแตสมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัตน  ท่ีมีนโยบายที่จะสรางสนามบินแหงใหมและ
เร่ิมมีการเวนคืนท่ีดินท่ีบริเวณหนองงูเหา    ผมคิดวารัฐบาลเปนผูทําการติดสินใจท่ี
จะเดินหนา    มันไมใชการทาอากาศยานเปนผูบอกวาผมจะไปสรางสนามบินแหง
ใหม” 

 
 การดําเนินการของรัฐบาลตอ บทด. ในชวงท่ี 3 นี้เร่ิมในชวงปลายป  พ .ศ .  2531 ซ่ึง เปน
ชวงปลายๆ ของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท (2) ท่ีมีนายบรรหาร ศิลปอาชา ดํารงตําแหนงเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และมี พันโท  สนั่น  ขจรประศาสน และ นายสุรพันธ  ชินวัตร 
ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ  คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติใหแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงโครงสราง และการบริหารกิจการบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด ประกอบดวยรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงคมนาคม (นายเอนก ทับสุวรรณ) เปนประธานกรรมการ และกรรมการรวมอีก 
8 คน โดยใหมีอํานาจหนาท่ีศึกษา และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงโครงสรางและการบริหาร
กิจการของบริษัท ฯ ใหเปนสายการเดินเรือแหงชาติ และเจรจาประนอมหน้ีกับเจาหนาท่ีรายใหญ
ตาง ๆ ของบริษัทไทยเดินเรือทะเลและแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติหนาท่ีตามความ
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จําเปน ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อฟนฟูกิจการเดินเรือพาณิชยระหวางประเทศของบริษัท ฯ 
อยางจริงจังและใหเกิดผลตามเปาหมายม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2531   แตคณะกรรมการดังกลาวได
ถูกยกเลิกไปโดยมติของคณะรัฐมนตรีของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ซ่ึงเปนรัฐบาลชุดตอมา โดย 
ในวันท่ี  31 มกราคม 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2531 เนื่องจากอาจเปนการซํ้าซอนกับคณะทํางานเพื่อเจรจาทําสัญญากําหนดเงื่อนไข และ
รายละเอียดการให บริษัท ไอ. เอ็ม. เอ็ม. เขารวมทุนกับบริษัท ไทยเดินเรือ ทะเล จํากัด โดยให
คณะทํางานดังกลาวรับหนาท่ีของคณะกรรมการท่ีไดยกเลิก ไปเก่ียวกับการศึกษา และเสนอแนะ
แนวทางพิจารณาปรับปรุงโครงสราง และปรับปรุงการบริหารกิจการของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล 
จํากัด ใหเปนสายการเดินเรือแหงชาติกับเจรจาประนอมหน้ีกับบรรดาเจาหนี้รายใหญตาง ๆ ของ
บริษัท ฯ เพื่อดําเนินการตอไปดวย ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 
 การดําเนินการในเร่ืองการใหเอกชนเขารวมลงทุนและบริหารงานใน บริษัท  ไทยเดินเรือ
ทะเล จํากัด ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งในรัฐบาลชุดตอมาคือรัฐบาลของพลเอกชาติชาย     
ชุณหะวัณ  2) โดยในวันท่ี 17 ธันวาคม 2534 โดยคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติตามมติ คณะกรรมการ
กล่ันกรองฯ ฝายเศรษฐกิจ ใหยกเลิกมติ คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2532 ซ่ึงอนุมัติใน
หลักการให บริษัท ไอ เอ็ม เอ็ม เขารวมลงทุนกับบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด ตามกระทรวง
คมนาคม เสนอ และเห็นชอบแนวทางปรับปรุงการ ดําเนินงานของ บริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
ตามท่ี กระทรวงคมนาคม เสนอ โดยหลังจากท่ีบริษัท ไอ เอ็ม เอ็ม เปล่ียนสภาพเปน บริษัทเอกชน
รวมทุนแลวใหตั้งคณะกรรมการข้ึนชุดหนึ่ง โดยให กระทรวงคมนาคมเปนผูช้ีแจงในท่ีประชุม  ซ่ึ ง
มตินี้นับเปนการยุติความพยายามในการดําเนินการรวมทุนกับเอกชนลง  ซ่ึงถือเปนการออกมติครั้ง
เดียวของรัฐบาลนี้ กอนท่ีจะถูกยึดอํานาจโดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ในวันท่ี 23 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 
 ในชวงท่ีประเทศไทยวางเวนจากการมีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง รัฐบาลท่ีแตงต้ังจาก
คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติใหทําการบริหารประเทศต้ังแตวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 ถึง
วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2535 ประกอบดวยรัฐบาลของนายอานันท ปนยารชุน (1) รัฐบาลของพลเอก  
สุจินดา คราประยูร และรัฐบาลของนายอานันท ปนยารชุน (2) นั้น  ไมมีการออกมติหรือพิจารณา
ใหมีการดําเนินการใดๆ ในเร่ืองของการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ หรือการดําเนินงานของ
บริษัท บทด. 
 ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย (23 กันยายน พ.ศ. 2535 ถึง 13 กรกฎาคม 2538) นายสุเทพ 
เทือกสุบรรณ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และไดผลักดันเร่ือง การพัฒนา
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหนึ่ง โดยในวันท่ี  28 
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ธันวาคม 2536 คณะรัฐมนตรีไดออกมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2534 เร่ือง 
การใหเอกชนเขารวมทุนและบริหารงานในบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด และเห็นชอบแผนพัฒนา
บริษัท ไทยเดินเรือทะเลจํากัด พ.ศ. 2537-2541 กับอนุมัติใหสนับสนุน/ชวยเหลือและดําเนินการ
ตอไปได ตามท่ีกระทรวงคมนาคม เสนอ สําหรับรูปแบบในการแปรรูปบริษัท ฯ นั้น ใหดําเนินการ
ตามแนวทางของรองนายกรัฐมนตรี (นายบุญชู โรจนเสถียร) ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ
บริษัทท่ีปรึกษาดีคอนส และแนวความคิดของฝายบริหารบริษัท ไทยเดินเรือทะเลในเวลานั้น โดย
ใหคงรูปบริษัท ฯ ใหเปนรัฐวิสาหกิจ เพ่ือพัฒนากิจการใหมีประสิทธิภาพ แลวคอยแปรรูปไปสูการ
เปนบริษัทมหาชนตอไป โดยใหกระทรวงคมนาคมรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณา
ดําเนินการดวย  และยังไดมีการรับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี(เกี่ยวกับการพัฒนา
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด) อีกในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2537 โดย 
คณะรัฐมนตรีมีมติใหกระทรวงคมนาคม (บริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด) ดําเนินการจัดทํารายละเอียด
โครงการตามแผนพัฒนา บริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด พ.ศ. 2537-2541 เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี
ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจท่ัวไปถือปฏิบัติตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการและสังคมแหงชาติ และนํารายงานความกาวหนา ฯ เสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบ ตามความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 ตอมาในวันท่ี  23 สิงหาคม 2537 คณะรัฐมนตรีไดทําการอนุมัติใหการปโตรเลียมแหง
ประเทศไทยถือหุนเพิ่มทุนในบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด เทากับหนี้ท่ีบริษัท ฯ คงคางอยูท่ีการ
ปโตรเลียม ฯ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2537  จํานวน 4.231 ลานบาท ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม 
เสนอ และตอมาในวันท่ี   18 ตุลาคม 2537 ไดใหกระทรวงการคลังเรงรัดพิจารณาเสนอความเห็น 
เกี่ยวกับการแกไขอุปสรรคท่ีขัดขวางการเติบโตของกองเรือพาณิชยไทยและการพัฒนาบริษัท
เดินเรือทะเล จํากัด  ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และใหสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการ
รวมกับกระทรวงการคลังและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใน
สัปดาหตอไป พรอมกับการแกไข ฯ  และในอาทิตยตอมา คณะรัฐมนตรีก็ยังมีวาระการประชุม
ในเร่ืองดังกลาวตอโดยในวันท่ี  25 ตุลาคม 2537 ไดรับทราบรับทราบขอเสนอเกี่ยวกับการแกไข
อุปสรรคท่ีขัดขวางการเติบโตของกองเรือพาณิชยไทยและการพัฒนาบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รายงานโดยให
กระทรวงการคลังรับขอเสนอของกระทรวงคมนาคมและขอเสนอของรองนายกรัฐมนตรี (นายบุญชู 
โรจนเสถียร) ไปพิจารณารวมกับกระทรวงคมนาคม (บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด) แลวเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง ภายใน 2 สัปดาห โดยใหรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไป
พิจารณาดวย 
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 ในชวงป พ.ศ. 2538 จนถึงกลางป พ.ศ. 2540 ซ่ึงเปนชวงของรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา 
คณะรัฐมนตรีไมมีการพิจารณาใดๆ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ หรือเร่ือง
ของ บทด.  ภายหลังท่ีนายบรรหาร  ศิลปอาชา  นายกรัฐมนตรีตัดสินใจประกาศยุบสภาเพราะแรง
กดดันทางการเมือง เม่ือวันท่ี  27 กันยายน พ.ศ. 2539  ทําใหเกิดการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี   21  ของไทย
ซ่ึงกําหนดใหมีข้ึนในวันท่ี  17   พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 หลังการเลือกต้ังพรรคความหวังใหมไดเปน
แกนนําจัดต้ังรัฐบาล และ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ  หัวหนาพรรคไดข้ึนดํารงตําแหนง  นายกรัฐมนตรี 
รัฐบาลพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ (25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539-9 พฤศจิกายน พ.ศ.  2540)  มีนายมนตรี 
พงษพานิช  ดํารงตําแหนงเปนรองนายกรัฐมนตรี  และมี  นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ ดํารงตําแหนงเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  และมี  นายดิเรก  เจริญผล  นายอราม  โลหวีระ  นายสมศักดิ์  เทพสุทิน 
และนายพินิจ จารุสมบัติ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 
 ในชวงระยะเวลาของรัฐบาลพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ เปนชวงเวลาท่ีเศรษฐกิจของประเทศ
เร่ิมเขาสูภาวะวิกฤติ และในกลางป พ.ศ. 2540 คือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ประเทศไทยก็
ประกาศลดคาเงินบาท  และถือเปนจุดเร่ิมตนของวิกฤติเศรษฐกิจ “ตมยํากุง” มีการสั่งปดสถาบัน
การเงิน 58 แหง  เพื่อแกปญหาหนี้เนา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมในขณะน้ันคือนายสุวัจน 
ลิปตพัลลภ  โดยมีนายดิเรก เจริญผล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และนายพินิจ จารุสมบัติ เปนรัฐมนตรี
ชวยวาการ  การดําเนินนโยบายจัดตั้งสายการเดินเรือแหงชาติดวยการแปรรูป บทด. จําเปนตองมอง
หาเม็ดเงินลงทุนจากตางประเทศท่ีเปนพันธมิตรธุรกิจทางดานการเดินเรือทะเล 
 

“เพราะวาในตัวธุรกิจเดินเรือมันไมมีความนาสนใจเลย  และโดยตัวของไทยเรือ
ทะเลเองมันไมมีความนาสนใจเลย  เพราะมันมีอะไรซับซอนอยูภายในองคกร  อีก
อยางในภายหลังก็ทราบกันดีวาไทยเดินเรือทะเลไมมีเรือเลย  ทําหนาท่ีเปนเหมือน 
Broker เรือมากกวา    ทําธุรกิจแบบ  NVOCC ดังนั้นโดยสภาพท่ีมันลาชา    ก็
เพราะวามีความยากลําบากในการหาคนมารวมทุน    และต้ังแตป  2530 ตนมามันก็
มีความพยายามท่ีจะเอาประเทศจีนเขามา    เพราะมันเร่ิมมาจากท่ีเห็นวาเม่ือคนไทย
ไมตองการเขารวม    ก็อาจจะลองเอาตางชาติเขามาบาง    เอาจีนเขามาบาง    อยางท่ี
คุณก็พอจะรู    หรือเอาประเทศอิตาลี  เขามาบาง    เร่ืองนี้ก็ใชเวลากันหลายป”  
(โกวิท กุวานนท, 2552) “เร่ืองแนวนโยบายท่ีจะขายหุนของ  บทด  ใหกับภาคเอกชน 
นี้ผมคิดวามันเร่ิมจริงๆ  จังๆ  ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  ท่ีเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมหรือประทรวงตางประเทศนี่แหละ    เปน
การพยายามชักนําใหบริษัทเพื่อนของทานท่ีประเทศสวิสเซอรแลนด  เขามารวม
ทุน  แตตอนนั้นก็ไมสําเร็จ และยกเลิกโครงการซ้ือหุนนี้ไปในท่ีสุด” 



 
82 

 ในรัฐบาลพลเอกชวลิต  มีการรายงานผลการเจรจาเกี่ยวกับความรวมมือในการพัฒนาและ
สงเสริมกิจการพาณิชยนาวีระหวางไทย-สาธารณะรัฐประชาชนจีนใหคณะรัฐมนตรีรับทราบใน
การประชุมเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2540  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการเจรจาเก่ียวกับความ
รวมมือในการพัฒนาและสงเสริมกิจการพาณิชยนาวีระหวางไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
อนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการ เพื่อเจรจาและพิจารณากําหนดแนวทางในการอนุวัตรการหนังสือแสดง
เจตจํานง และพิจารณาในรายละเอียดสําหรับการใหความชวยเหลือในการจัดต้ังสายการเดินเรือ
แหงชาติของไทย ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2540 คณะรัฐมนตรียังได
เห็นชอบใหดําเนินการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ ดวยการปรับปรุงบริษัท ไทยเดินเรือทะเล
จํากัด โดยการเพิ่มทุนใหภาครัฐถือหุนสวนนอยและภาคเอกชนถือหุนสวนใหญเพ่ือเปนการ แปร
รูปบริษัท ฯ ใหพนจากการเปนรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2540 เร่ือง 
แนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ กับเห็นชอบใหสายการเดินเรือแหงชาติ ท่ีจัดต้ัง
ไดรับสิทธิประโยชนในระยะเร่ิมตนไมเกิน 5 ป รวม 8 ประการ ท่ีคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีไดเห็นชอบแลว และอนุมัติใหแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการปรับปรุงบริษัทไทย
เดินเรือทะเล จํากัด ตามท่ีกระทรวงคมนาคม เสนอ โดยใหมีผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเปนกรรมการเพิ่มอีก 1 คน  โดยรายละเอียดของการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ  ตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ ประกอบดวย 1)  อนุมัติใหจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติดวยการปรับปรุง
บริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด)  โดยการเพิ่มทุนใหภาครัฐถือหุนสวนนอย และภาคเอกชนถือ
หุนสวนใหญ เพื่อเปนการแปรรูป  บทด . ใหพนจากการเปนรัฐวิสาหกิจ 2) สนับสนุนสิทธิ
ประโยชนแกสายการเดินเรือแหงชาติ ในระยะเร่ิมตน 5 ป รวม 8 ประการ ประกอบดวย  1) ใหสิทธิ
ขนสินคาท่ีอยูในความดูแลของกระทรวงพาณิชย 2) ขนสงน้ํามันและผลิตภัณฑของ ปตท . 3) รัฐจะ
หาแหลงเงินกูดอกเบ้ียตํ่าให ใหสิทธิเชาทาเทียบเรือแหลมฉบัง  1 ทา (5) ใหสิทธิเชาทาเรือของการ
รถไฟที่สงขลา ใหสิทธิเชาสถานีบรรจุสินคา  ICD 1 แหง  ของการรถไฟแหงประเทศไทย และให
เปนผูประกอบสถานีบรรจุสินคา  ICD ในแมน้ําเจาพระยา ในระยะเร่ิมตน  ใหเชาระวางเรือมาเสริม
ระวางเพื่อขนสินคาของทางราชการได 3) อนุมัติใหแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการประเมิน
ราคาทรัพยสิน  บทด .    จัดทําแผนเพิ่มทุน  แนวทางการจัดสรรและกระจายหุนใหแกภาครัฐและ 
เอกชนตาง  ๆ รวมท้ังกําหนดราคาหุนท่ีจะเสนอขายและวิธีจําหนายหุน  ฯลฯ  ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และดําเนินการใหแลวเสร็จโดยดวนสําหรับวัตถุประสงคและประโยชนในการ
จัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ  ประกอบดวย 1) เปนกลไกเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน และเปน
ผูนําในการกําหนดคาระวางการขนสง 2) ลดการพึ่งพาเรือตางชาติ 3) เสถียรภาพและความม่ันคงใน
การขนสงและเศรษฐกิจการเมือง 4) สรางความแข็งแกรงแกการคาระหวางประเทศได 5) ให
สามารถแขงขันกับตางประเทศ 
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 เปนท่ีนาสังเกตวา นอกเหนือจากการมีมาตรการเพื่อการพัฒนาแผนการจัดต้ังสายการ
เดินเรือแหงชาติอยางเปนรูปธรรมแลว  คณะรัฐมนตรียังไดออกมาตรการเสริมสรางศักยภาพของ
กิจการพาณิชยนาวีของไทยดวย  โดยในวันท่ี  15 กรกฎาคม 2540 คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
มาตรการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับผูประกอบการขนสงทางทะเลท่ีใชเรือไทยของตนเอง 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  ท้ังนี้ เนื่องจากเห็นวาจะเปนการลดภาระตนทุนดําเนินงานของ
ผูประกอบการและเปนแรงจูงใจใหมีผูลงทุนพัฒนากองเรือพาณิชยไทย รวมท้ังเปนการลดการ
พึ่งพาการขนสงสินคาโดยเรือตางชาติ โดยเฉพาะในสวนของการสูญเสียคาระวางในการขนสง
สินคาใหกับเรือตางชาติ ซ่ึงปจจุบันมีมูลคานับแสนลานบาท    นอกจากนั้นในวันท่ี 7 ตุลาคม 2540 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติแตงต้ังผูแทนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และผูแทนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมเปนกรรมการเพ่ิมเติมในคณะกรรมการดําเนินการปรับปรุงบริษัท ไทย
เดินเรือทะเล จํากัด เปนบริษัทสายการเดินเรือแหงชาติ ตามท่ีกระทรวงคมนาคม เสนอ 
 ในชวงปลายของรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  ไดมีการออกมติคณะรัฐมนตรีท้ิงทวนไว
ในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2540 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบองคประกอบและสัดสวนผูถือหุนของ 
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัดตามโครงสรางใหมท่ีคณะกรรมการดําเนินการปรับปรุงบริษัท ฯ ได
พิจารณาเห็นชอบแลว สําหรับรายช่ือเอกชนท่ีจะเขามารวมลงทุนเพิ่มเติม ใหกระทรวงคมนาคม
พิจารณาในแตละกลุมตามความเหมาะสมตอไป กับอนุมัติใหกระทรวงคมนาคมดําเนินการแปรรูป
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด  โดยการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาหุนละ 15 บาท ภายหลัง
การปนผลแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวนรอยละ 90 ของกําไรสุทธิป 2540 และกําไรสะสมป 2539 
หลังหักเงินสํารองตามกฎหมายแลว หรือราคาตอรองสูงกวามูลคาหุนตามบัญชี (Book Value) 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคม เสนอ และใหดําเนินการตอไปได ท้ังนี้ ใหรับขอสังเกตของกระทรวงการคลัง
ท่ีเห็นควรพิจารณาความเปนไปไดในการออกหุนกูแปลงสภาพซ่ึงอาจทําใหราคาหุนสูงข้ึน ไป
พิจารณาดําเนินการดวย 
 แตดูเหมือนวาไมไดมีการดําเนินการตามมติแตอยางใด  และเร่ืองการจัดต้ังสายการเดินเรือ
แหงชาติก็ยังเปนเพียงแคแผนการในหนากระดาษเทานั้น  ซ่ึงเม่ือมีการเปล่ียนรัฐบาลใหมมาเปน
รัฐบาลนายชวน  หลีกภัย (14 พฤศจิกายน 2540-9 พฤศจิกายน 2543) ท่ีมีนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ 
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและมี นายประดิษฐ ภัทรประสิทธ์ิ นายสนทยา คุณปล้ืม และ 
นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย เปนรัฐมนตรีชวยวาการนั้น ในวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2542 หลังจากเขา
บริหารประเทศไดไมถึงป  คณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบใหกระทรวงคมนาคมขยายระยะเวลาการ
ใหสิทธิพิเศษในการขนสงสินคาทางเรือ แกบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ซ่ึงจะตองถูกยกเลิกเม่ือ
พนระยะ 5 ป ตามแผนพัฒนาบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด พ.ศ. 2537-2541 ตามมติคณะรัฐมนตรี



 
84 

เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2536 ตอไปอีกจนกวาการแปรรูปบริษัท ไทยเดินเรือทะเล ฯ เปนสายการ
เดินเรือแหงชาติแลวเสร็จ สําหรับในสวนของมติณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2540 เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชนในระยะเริ่มตนของการเดินเรือแหงชาตินั้น เปนกรณีท่ีเมื่อไดมีการจัดต้ังสายการ
เดินเรือแหงชาติข้ึนมาเสร็จส้ินแลว จึงจะมีผลในเร่ืองของการไดรับสิทธิประโยชนในระยะเร่ิมตน
ไมเกิน 5 ป นับแตจัดต้ังแลวเสร็จ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และยังไดมีการรายงานเร่ืองการ
แปรรูปบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ใหคณะรัฐมนตรีไดรับทราบดวยในวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2543 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงคมนาคมรายงานผลการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแปรรูปบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด สรุปไดวา ไดดําเนินการลงนามใน
สัญญาวาจางบริษัทบัญชีกิจ จํากัด ใหเปนบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือกําหนดราคาหุนเพิ่มทุน (Due 
Diligence) บริษัทไทยเดินเรือทะเลจํากัดสําหรับการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ ซ่ึงมี
สมาชิกสมาคมเจาของเรือไทยสนใจจะลงทุนในสายการเดินเรือแหงชาติจํานวน 24 ราย และมีความ
ประสงคจะถือหุนในอัตรารอยละ 70 เพื่อใหสามารถบริหารกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพและเปน
เอกภาพ และใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เกี่ยวกับการให
กระทรวงคมนาคมเรงดําเนินการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนตามวิธีการที่กําหนดไวในมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี31 สิงหาคม 2542 และรายงานผลการดําเนินการใหคณะรัฐมนตรีทราบโดย
ดวน ภายหลังจากการจัดทํา Due Diligence แลวเสร็จ) ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 ขณะท่ีการผลักดันเร่ืองการแปรรูป บทด. ดวยการขายหุนรวมทุนกับกลุมบริษัทเจาของเรือ
ไทยท่ีเปนสมาชิกสมาคมเจาของเรือไทยนั้นไดรับการสานตออยางจริงจัง รัฐบาลก็ไดออกมติเร่ือง
แผนหลักการพาณิชยนาวีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2543 โดยคณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบแผนหลักการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2542-2549 และอนุมัติใหดําเนินการตอไปไดตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นและขอสังเกตของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (เกี่ยวกับมาตรการดานภาษี ดานการเงิน 
ดานกฎระเบียบวิธีปฏิบัติ ขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศตาม
แผนพัฒนากําลังคน การกําหนดใหสาขาวิชาดานพาณิชยนาวี เปนสาขาวิชาขาดแคลน การผลักดัน
แผนหลักการพาณิชยนาวีใหสัมฤทธ์ิผลอยางจริงจังและเปนระบบ การแตงต้ังคณะกรรมการนโยบาย
ระดับชาติเพื่อผลักดันแผนหลักการพาณิชยนาวีไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง การกําหนด
มาตรการใหเจาของเรือไทยท่ีไดรับประโยชนดานการสงเสริมการลงทุนใช บริการอูตอเรือ และ
ซอมเรือของไทย การเรงรัดปรับแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหสอดคลองกับภาวะปจจุบัน และ
เปนไปตามมาตรฐานสากล รวมท้ังการนําแผนหลักไปเปนกรอบในการปฏิบัติอยางแทจริงเพื่อให
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เกิดการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีได) ไปพิจารณาดําเนินการ และใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของใชเปน
กรอบนโยบายในการพัฒนาการขนสงของประเทศตอไป  
 กลางป พ.ศ. 2543 ถือเปนการส้ินสุดการดําเนินการใดๆ ในเร่ืองของการจัดต้ังสายการ
เดินเรือแหงชาติและการแปรรูป บทด. เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลใหมอันเปนผลมาจากการ
เลือกต้ังท่ัวไปในชวงตนป พ.ศ. 2544 โดยพรรคไทยรักไทยท่ีมีพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร 
ไดรับการเลือกตั้งมาดวยจํานวนเสียงขางมากและจัดต้ังรัฐบาลเขาบริหารประเทศ   
 ในท่ีสุดความพยายามท่ีไมสําเร็จยุติลงดวยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2543 
อนุมัติใหบริษัท ไทยเดินเรือทะเล สามารถขยายการดําเนินธุรกิจไดอีกคร้ังตอไป 1 ป จนถึงวันท่ี 31 
ตุลาคม 2544 และใหรัฐบาลพิจารณาเพราะวาเปนปญหานโยบาย  ระหวางนี้ใหเรงขายหุนเพิ่มทุน
หรือเตรียมแปรรูปซ่ึงเม่ือครบกําหนดก็ยังไมสามารถหาขอยุติในการแปรรูปได  คณะรัฐมนตรีจึงมี
มติใหตออายุออกไปอีก 1 ปและในวันที่ 20 สิงหาคม 2545 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบขอเสนอ 
3 ขอของคณะกรรมการกํากับนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงใหยุบเลิกบริษัท ไทยเดินเรือทะเลหากแปรรูป
ไมแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และเม่ือใกลครบกําหนดคือ ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2545
คณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติอนุมัติใหขยายเวลาการดําเนินการใหพนสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจออกไป
อีก 6 เดือนจนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2546  อยางไรก็ตามในวันท่ี 17 มิถุนายน 2546 กอนท่ีจะครบ
เวลาท่ีกําหนดไว  คณะรัฐมนตรีก็ไดออกมติใหกระทรวงคมนาคมรับเร่ืองการแปรรูปบริษัท ไทย
เดินเรือทะเล ใหเปนสายการเดินเรือแหงชาติ  ซ่ึงบริษัท ไทยเดินเรือทะเลไดเจรจากับพันธมิตร
ธุรกิจไดขอยุติระดับหนึ่ง  และไดจัดทําแผนธุรกิจขนสงสินคาทางทะเลดวยระบบคอนเทนเนอร  ท่ี
เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ไปพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินการ  และในระหวาง
ท่ีการดําเนินการดังกลาวยังไมแลวเสร็จคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให บริษัท ไทยเดินเรือทะเล ขยาย
เวลาดําเนินการใหพนสภาพรัฐวิสาหกิจและอนุมิตใหขยายเวลาการเชาระวางเรืออ่ืนท่ีอนุญาตไว
ตอไป 
 ซ่ึงความลมเหลวในการรวมทุนกับภาคเอกชนในยุครัฐบาลชวน  มีสาเหตุมาจากความ
พยายามของฝายรัฐบาลท่ีจะใหภาคเอกชนชําระคาหุนในทันที  ในขณะท่ีทางภาคเอกชนเห็นวาควร
จะผอนผันชําระคาหุนใหเปนการชําระตามความจําเปนท่ีจะตองการใชเม็ดเงินลงทุนมากกวา  เร่ือง
นี้นายกสมาคม และท่ีปรึกษาสมาคมเจาของเรือไทยใหความเห็นวา 
 

“ความจริง (โครงการรวมทุน) เร่ิมมาต้ังแตสมัยรัฐบาลชวน  ป  พ .ศ   .2543  แลว    คือ
สมัยรัฐบาลชวน  เหมือนกับวามีการตกลงกันไดแลวเพียงแตติดอยูนิดเดียววาหาก
จะมีการนําเงินเขาไปลงทุนในบริษัทรวมทุนนั้น    ทางกระทรวงคมนาคมขอให
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เอกชนตองชําระคาหุนท้ังหมดเลยรอยเปอรเซ็นต  ซ่ึงตอนนั้นตกลงกันท่ี  1,000 
ลานบาท    คือเอกชนลงหุน  700  ลานบาท  และ  รัฐลง 300  ลานบาท    ซ่ึงทางสมาคมฯ 
ก็เสนอไปวา    ขอใหการชําระเงินลงทุนนั้นเปนไปตามความจําเปนในจัดซ้ือเรือ 
ซ่ึงกระทรวงคมนาคมก็นําขอเสนอนี้เขาสูการพิจารณาของ  ครม   .แตในท่ีสุด  ครม.
ก็มีมติออกมาวาตองใหเอกชนท่ีเขารวมทุนจายเงินลงทุนท้ังหมดเลย  ก็เลยตองยุติ
ไป” (โกวิท กุวานนท, 2551)  “ตอนน้ันเราก็มีเหตุผลวา    บริษัทรวมทุนใหมนี้ยัง
อยูในระหวางการกอต้ังกรรมการผูจัดการก็ยังไมมี    direction  ของบริษัทก็ยังไม
ชัดเจน    ในสวนของคนบริหารก็ยังไมรูวาจะเปนใคร    บริษัทเจาของเรือท่ีเขารวม
โครงการรวมทุนท่ีเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยก็ไมสามารถไปแจงรายละเอียด
การรวมทุนใหกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อออกมติในการรวมทุนเพื่อแจงไปยัง
ตลาดหลักทรัพยฯเพื่อแจงตอไปยังผูถือหุนตอไปได    ดังนั้นเม่ือพิจารณาใน
ภาพรวมแลว    การกําหนดแบบนี้ทางเราก็ทําไมได    ก็เลยตองปลอยใหมันเลิกรา
กันไป” (ภูมินทร หะรินสุต, 2552) 
 

 ยุคท่ีสาม (พ.ศ. 2531-2544) นโยบายการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ มีการปรับเปล่ียน
มากท่ีสุด อันเนื่องมาจากการเปล่ียนรัฐบาลและการปรับคณะรัฐ มนตรีบอยคร้ัง โดยทุกคร้ังท่ีมีการ
เปล่ียนรัฐบาลหรือปรับคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีชวยวาการ 
จะมีการเปล่ียนแปลงตามไปดวย  และเม่ือเปล่ียนรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ บทด. นโยบาย
ในเร่ืองการแปรรูปก็จะเปล่ียนไปดวย  และในยุคท่ีสามนี้ บทบาทของกระทรวงคมนาคมยังคงเปน
บทบาทหลักในการขับเคล่ือนนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ บทด. และนโยบายการจัดต้ังสายการ
เดินเรือแหงชาติและนโยบายในของรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  บทด. ก็มักจะมีการ
เปล่ียนแปลงเสมอ  โดยเปนการเปล่ียนแปลงในรายละเอียด อาทิ  สัดสวนการรวมทุนระหวางภาครัฐ
และภาคเอกชน  องคประกอบของผูถือหุนในฝายรัฐที่เพิ่มจากกระทรวงการคมนาคมและ
กระทรวงการคลังมาสูรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ท่ีมีผลประโยชนรวมในธุรกิจขนสงสินคาทางทะเล  อาทิ 
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย และบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) และในสวนของฝายเอกชน 
มีการพิจารณาใหบริษัทเจาของเรือตางชาติเขารวมทุนดวยในขณะที่บริษัทเจาของเรือไทย ภายใต
การรวมตัวกันในฐานะสมาชิกสมาคมเจาของเรือไทย ก็เร่ิมเขามามีบทบาทในการตอรองในเร่ือง
การจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติและการรวมทุนมากข้ึน  ในยุคท่ีสามน้ีจึงเปนชวงท่ีเกิดกลุม
ผลประโยชนหลายกลุม เขามามีบทบาทในการผลักดันนโยบายการแปรรูป บทด. และนโยบายการ
จัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติของรัฐดําเนินไปตามนโยบายการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ บทด. ของ
รัฐมนตรีแตละคนท่ีไดรับการแตงต้ังใหเขามารับตําแหนง 
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 5.2.4   นโยบายการรวมทุนกับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย 23 บริษัทท่ีเปนสมาชิกสมาคม
เจาของเรือไทยในชวงท่ี 4: ปพ.ศ. 2544-พ.ศ. 2550: ยุคแหงการขับเคล่ือนนโยบาย
สูความสําเร็จไมใชการแปรรูป แตเปนการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการบริษัทให
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพนโยบายการจัดตั้งกองเรือแหงชาติโดยตั้งบริษัทรวม
ทุนระหวางบริษัท  ไทยเดินเรือทะเล  จํากัด  กับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย   23  บริษัท
การผนึกกําลังกันระหวางนักการเมือง กลุมธุรกิจ และกลุมขาราชการกระทรวง
คมนาคม 

 ยุคท่ีส่ี (พ.ศ. 2544-2550) เปนชวงท่ีการผลักดันนโยบายแปรรูป บทด. ดําเนินไปในทิศทาง
ท่ีมุงสูความสําเร็จ  โดยเปนการสานตอการดําเนินการที่ริเร่ิมมาต้ังแตในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย 
(14 พฤศจิกายน 2540-9 พฤศจิกายน 2543)  ประกอบกับการท่ีกระทรวงคมนาคมไดจัดทําแผน
หลักการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2542-2549 ท่ีผานการพิจารณาเห็นชอบจากหลายหนวยงาน อาทิ สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และแผนธุรกิจของ
บทด. เอง รวมท้ังการผลักดันอยางจริงจังของสมาคมเจาของเรือไทยท่ีรวมกลุมบริษัทสมาชิก
สมาคมเจาของเรือไทย 23 บริษัทเสนอรวมทุนกับ บทด. ในสัดสวนรอยละ 70 ของทุนจดทะเบียน 
 ในยุคท่ีส่ีนี้อยูในชวงของการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2 แผนคือ แผน  9 (ป พ.ศ. 2544-2549) และระยะตนๆ ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (ป พ.ศ. 2550-2554) โดยสาระสําคัญของแผน 9 
ท่ีเกี่ยวกับเร่ืองนี้ปรากฎอยูในรายละเอียดของแผนขอท่ี 3.2 เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดบั
คุณภาพโครงสรางพื้นฐานท้ังดานระบบการขนสง ส่ือสารโทรคมนาคม พลังงาน และสาธารณูปการ
เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะภาคการผลิตและบริการ โดย 1) ใชประโยชนจากระบบโครงสราง
พื้นฐานที่ไดพัฒนาขึ้นแลวใหคุมคา โดยใหความสําคัญกับการจัดการดูแลบํารุงรักษาที่มี
ประสิทธิภาพและการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย มีราคาท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของระบบเศรษฐกิจโดยรวม 2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงขาย
โทรคมนาคม ทาอากาศยานและทาเรือหลัก รวมท้ังกิจการพาณิชยนาวี ใหมีคุณภาพอยูในระดับ
มาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการเพ่ิมสมรรถนะของภาคการผลิตและบริการของ
ประเทศ 3) จัดหาพลังงานใหเพียงพอกับความตองการอยางมีคุณภาพ มีความม่ันคงในระดับราคาท่ี
เหมาะสม และพัฒนาการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย  4) ปรับปรุง
กระบวนการจัดเตรียมโครงการใหมีความสมบูรณโดยคํานึงถึงผลกระทบดานเศรษฐกิจ ภาระหน้ี
ของประเทศ ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและวิถีชีวิตของชุมชน และสนับสนุนใหมีการสราง
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งมีการ
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ดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด เพื่อใหการบริหารจดัการ
ดานโครงสรางพื้นฐานมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเกิดการยอมรับจากประชาชน และ 5) ดําเนินการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางเปนข้ันตอน โดยใหความสําคัญในการเตรียมความพรอม ท้ังในดานการ
ปรับองคกรและการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดี สนับสนุน
บทบาทการลงทุนของภาคเอกชน ท่ีคํานึงถึงประสิทธิภาพการใหบริการเพื่อลดภาระการลงทุน
ภาครัฐ และเปนทางเลือกใหประชาชนไดรับบริการท่ีดีมีคุณภาพดีข้ึน ขณะเดียวกันมีการจัดต้ัง
องคกรกํากับดูแลโครงสรางพื้นฐานรายสาขาใหไดมาตรฐาน ท้ังในดานคุณภาพและอัตราคาบริการ 
เพื่อใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเกิดความเปนธรรมตอผูใหและผูใชบริการ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนโดยสวนรวม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) 
 สาระสําคัญของแผน 10 ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี ปรากฎอยูในขอท่ี 4.3 
เร่ือง ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับ 1) การปรับ
โครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและ บริการบนฐานความรูและความเปน
ไทย โดยใชกระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทานรวมทั้งเครือขายชุมชนบนรากฐาน
ของความรูสมัยใหม ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อ
สรางสินคาท่ีมีคุณภาพและมูลคาสูง มีตราสินคาเปนท่ียอมรับของตลาด รวมท้ังสรางบรรยากาศการ
ลงทุนท่ีดี เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ตลอดจน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิส ติกส การปฏิรูปองคกร การปรับปรุงกฎระเบียบ และ
พัฒนาระบบมาตรฐานในดานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2537) 
 ชวงท่ี 4   ระหวางป พ.ศ. 2544-2550 ถือเปนยุคแหงขับเคล่ือนนโยบายสูความสําเร็จ นโยบาย
การจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติไดถูกปรับไปสูการแปรรูปบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด สูการ
รวมทุนกับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย 23 บริษัทท่ีเปนสมาชิกสมาคมเจาของเรือไทย  ชวงระยะเวลา
นี้เปนชวงการบริหารประเทศของคณะรัฐบาลเสียงขางมากพรรคเดียว คือ พรรคไทยรักไทย ของ 
พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร 2  คณะ โดยเปนรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังและบริหารประเทศจน
ครบเทอม และเม่ือมีการเลือกต้ังท่ัวไปก็สามารถรักษาท่ีนั่งเสียงขางมากในสวนผูแทนราษฎรได
และมีโอกาสจัดต้ังรัฐบาลอีกคร้ัง ในชวงนี้มีคณะรัฐบาลปกครองประเทศ 2 คณะประกอบดวย 1) 
รัฐบาลพันตํารวจโท  ดร   .ทักษิณ  ชิณวัตร (   17  กุมภาพันธ พ.ศ.  2544-11 มีนาคม พ.ศ. 2548) มีนาย
วันมูหะมัดนอร  มะทา ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และมี นายประชา  มาลีนนท 
และนายพงศกร เลาหะวิเชียร ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ  2) รัฐบาลพลตาํรวจโท ดร .ทักษณิ 
ชิณวัตร (11 มีนาคม พ.ศ. 2548-19 กันยายน พ.ศ. 2549) มีนายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ ดํารงตําแหนง
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และมีนายอดิศร เพียงเกษและนายภูมิธรรม  เวชยชัย ดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ 
 เม่ือคณะรัฐมนตรีรัฐบาล  พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตรเขารับตําแหนงและเร่ิมบริหาร
ประเทศก็ไดเร่ิมดําเนินการในเรื่องการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติทันที ดวยการพิจารณาเร่ือง 
การแปรรูปบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ใหเปนสายการเดินเรือแหงชาติ ในวันท่ี 24 ธันวาคม 
2545 โดย คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอใหบริษัท ไทยเดินเรือทะเล 
จํากัด (บทด.) ขยายระยะเวลาการดําเนินการ ใหพนสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจจากเดิมตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2545 ซ่ึงกําหนดใหส้ินสุดภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 
ออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2546 โดยให บทด. เรงรัดการดําเนินการเจรจากับ
พันธมิตรธุรกิจ (บริษัท COSCO และบริษัท Lloyd Triestino) หรือ พันธมิตรธุรกิจตางชาติรายอ่ืนท่ี
มีศักยภาพ ภายใตเง่ือนไขท่ีเปนประโยชนกับ บทด. มากท่ีสุด ใหไดขอยุติ แลวดําเนินการตอไป
โดยเร็ว ภายในกรอบระยะเวลาดังกลาว ท้ังนี้ ให บทด. รายงานความคืบหนาของการดําเนินการ
ตางๆ ขางตนใหคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ทราบเปนระยะ ๆ ดวย และ
อนุมัติให บทด. ขยายระยะเวลาการเชาระวางเรืออ่ืนท่ีอนุญาตไวเดิมตอไปจนกวาการแปรรูปจะ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน (ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2546) เพื่อให บทด. มีศักยภาพ
ในการเจรจากับผูรวมทุนและสามารถใหบริการลูกคาไดตอไปอยางตอเนื่อง  และตอมาในวันท่ี 17 
มิถุนายน 2546 คณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเกี่ยวกับการแปรรูปบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) ให
เปนสายการเดินเรือแหงชาติ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ โดยเห็นวา ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2540 วันท่ี 31 สิงหาคม 2542 และ วันท่ี 20 สิงหาคม 2545 ให บทด. ดําเนินการ
แปรรูปใหพนสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ  หากดําเนินการไมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ใหนํา 
บทด. เขาสูกระบวนการยุบเลิกตอไป แตขอเสนอของกระทรวงคมนาคมคร้ังนี้ ขอความเห็นชอบ
ให บทด. ดําเนินการพัฒนากิจการ เพื่อขยายขีดความสามารถและเพ่ิมศักยภาพองคกร และ
ดําเนินการใหเปนสายการเดินเรือแหงชาติ เปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญและเปนนโยบายซ่ึงควรตองมี
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาอยางรอบคอบ จึงใหกระทรวงคมนาคมรับเร่ืองนี้ไปพิจารณา
แนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินการ โดยวิเคราะหในภาพรวมท้ังระบบ และใหจัดทําแผนการ
ดําเนินการโดยละเอียด แลวนําเสนอคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ และ
คณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 2 กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป ท้ังนี้ 
ในระหวางท่ีการดําเนินการดังกลาวยังไมแลวเสร็จ ให บทด. ขยายเวลาการดําเนินการใหพนสภาพ
การเปนรัฐวิสาหกิจ และขยายระยะเวลาการเชาระวางเรืออ่ืนท่ีอนุญาตไวตอไป 
 ในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2546 กระทรวงการคลังไดรายงายผลการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี (เร่ือง ระบบการคมนาคมของประเทศ และ เร่ือง การแปรรูปบริษัท ไทยเดินเรือทะเล 
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จํากัด ใหเปนสายการเดินเรือแหงชาติ ตอคณะรัฐมนตรี รับทราบตามท่ีกระทรวงคมนาคมรายงาน
ผลการดําเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีรวม 2 เร่ือง ไดแกเร่ือง ระบบการคมนาคมของประเทศ ซ่ึง
ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เพ่ือกําหนดวันและเวลาใน
การประชุมเร่ืองดังกลาว และเร่ือง การแปรรูปบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ใหเปนสายการ
เดินเรือแหงชาติ สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ไดพิจารณาขอเสนอของบริษัท ฯ 
และนําเสนอกระทรวงคมนาคมเรียบรอยแลว ขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณาของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีมีขอสังเกตดวยวา กรณีเร่ืองเกี่ยวกับ บริษัท ไทยเดินเรือ
ทะเลจํากัดมิไดเปนการแปรรูป แตเปนการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการบริษัทใหเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพเทานั้นจึงควรหลีกเล่ียงการใชคําวา "แปรรูป" เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน 
 รัฐบาลซ่ึงมี  พ .ต .ท .ทักษิณ  ชินวัตร  เปนนายกรัฐมนตรี   ไดเขาบริหารราชการแผนดินถึง
วันท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีเร่ิมตนจากวันท่ี  6  มกราคม  2544 ถึงวันท่ี  5 
มกราคม  2548   และส้ินสุดลงในวันท่ี   6   มกราคม  2548    ซ่ึงทําใหสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงดวย
และคณะรัฐมนตรีท้ังคณะตองพนจากตําแหนง แตยังคงตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาวันท่ีคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหม การเลือกต้ังวันท่ี  6  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548  พรรคไทยรักไทย
ชนะการเลือกต้ังอยางทวมทนทุกภาคของประเทศและไดกลับเขามาบริหารประเทศอีกคร้ังหนึ่ง 
การดําเนินการผลักดันนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทยเดินเรือทะลท่ีเร่ิมตนมาต้ังแตป พ.ศ. 2521 
ตอไป  และไดสําเร็จสมบูรณในป พ.ศ. 2548 เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดต้ังกองเรือ
แหงชาติโดยต้ังบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด กับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย 
23 บริษัท  เม่ือวันท่ี   15  พฤศจิกายน   2548    โดยมีเนื้อหาระบุไววา  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ เร่ืองการจัดต้ังบริษัทรวมทุนระหวาง บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) 
กับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย จํานวน 23 บริษัท โดยใหมีสัดสวนการรวมทุนของบทด. และกลุม
บริษัทเจาของเรือไทย เปนรอยละ 30 และ 70 ตามลําดับ และให บทด. ลงทุนในบริษัทรวมทุนเปน
เงินจํานวน 200 ลานบาท โดยใชเงินของ บทด. ท่ีมีอยูภายหลังหักคาใชจายและภาระผูกพันท่ีคาดวา
จะเกิดข้ึนในอนาคต และใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังความเห็นของคณะรัฐมนตรี โดยในสวนของ
คณะรัฐมนตรีเห็นวาบริษัทรวมทุนท่ีจัดต้ังข้ึนจะตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม และจูงใจ
ใหผูรวมลงทุนทุกฝายรวมกันผลักดันการดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุดและไมเกิดปญหาผลประโยชนขัดกัน (Conflict of Interest) ของเอกชนผูรวมทุน ซ่ึงยังคง
ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันในบริษัทของตนท่ีมีอยูแลว และการประกอบการของบริษัทรวมทุน
ตองมุงสรางเครือขายเพื่อใหบริษัทรวมทุนสามารถใหบริการท้ังการสงออกและนําเขาสินคาทางเรือ
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จากแหลงตาง ๆ ไดอยางครบวงจรอันเปนการสรางรายไดใหแกบริษัทรวมทุน ไปพิจารณาดําเนินการ
ดวยท้ังนี้ ใหพิจารณาดวยวาจะตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐดวยหรือไม 
 มติคณะรัฐมนตรีเร่ือง (2548) การรวมทุนระหวางรัฐบาลบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
กับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย 23 บริษัทท่ีเปนสมาชิกเจาของเรือไทยคือการสานตอและผลักดัน
นโยบายการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติท่ีมีมาต้ังแตป พ.ศ. 2530 สูความสําเร็จ โดยเร่ืองนี้ไดรับ
การยืนยันจาก ดร. จุฬา สุขมานพ (2552) วา 
 

“ผมคิดวามันเช่ือมโยงกัน  เร่ิมจากท่ีนโยบายของรัฐท่ีชัดเจนวา  ตอไปน้ี  บทด   .จะ
เปนกองเรือแหงชาติ    นโยบายรัฐชัดเจนวาจะสรางกองเรือแหงชาติ    จะสราง
อยางไร    ก็คือการแปรรูป  บทด    .  แปรรูปอยางไร    ก็ชัดเจนวาใหตั้งบริษัทข้ึนมา    มี
เรือเปนของตัวเองจริงๆ    ไมใชเปน  NVOCC ไมไดทําหนาท่ีเปนแค  Broker   อันนี้
นโยบายชัด  ในขณะเดียวกันผมคิดวาจุดท่ีสําคัญอีกจุดหนึ่งคือคนท่ีจะมาลงทุนรัฐ
มีความเช่ือวาจะทําจริง    แลวก็ไมไดมาเพ่ือวัตถุประสงคอะไรอยางอ่ืน    เพราะผู
รวมทุนท่ีเปนสมาชิกเจาของเรือไทยท้ัง  23 รายนั้นมีความเช่ือวาการรวมทุนนี้มี
ความจริงจัง    และก็มีความเช่ือในฝายการเมืองเชนกัน    แลวก็ในขณะเดียวกันตัว
องคกรท่ีจะไดรับผลจากความเปล่ียนแปลง  เขากไ็มไดคัดคาน  ดงันัน้ในระยะยาว 
 ตัวบริษัทก็จะเห็นถึงความสําคัญวาการดําเนินธุรกิจโดยมีเรือเปนของตัวเองนั้น
นาจะ Work กวา” 

 
 แตในมุมมองของที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการ ภูมิธรรม เวชยชัย  รัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ ไทยเดินเรือทะเล  ดร. รุทธ์ิ พนมยงค (2552) ใหความเห็นตอการตัดสินในรวมทุนกับ
บริษัทเจาของเรือไทย 23 บริษัท เห็นวาเหตุผลเชิงนโยบายของการรวมทุนกับภาคเอกชนน้ัน มี
ประการเดียวคือนโยบายการสรางความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ โดยเนนการทําธุรกิจเรือขนสง
น้ํามันเปนหลัก 
 

“ทาน (รัฐมนตรีชวยวาาการฯ ภูมิธรรม เวชยชัย) จะไดกํากับดูแล   รสพ. และ  ไทย
เดินเรือทะเล  ทานก็ถามความคิดของผม  ผมก็บอกวาในความจริงแลว    จาก  Portfolio 
ท่ีมีอยู    แนะนําเลยนะควรยกเลิก    รสพ . และ  ไทยเดินเรือทะเล  ทันทีเลย    ผมบอกวา
มันเปลืองภาษีประชาชน    ทานก็ฟงนะ    แตคงยังไมไดตัดสินใจอะไร    แลวจากนั้น
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ก็ไมไดเจอกันอีก  แลวก็วันดีคืนดีก็มีการติดตอมาอีก  มาขอใหผมมาเปนท่ีปรึกษา 
 พอเขามาเปนท่ีปรึกษา    มันก็เหมือนกับนักการเมืองทุกคนแหละครับ    คือเขาก็ไม
รูวาเขาตองทําอะไร    การเปนท่ีปรึกษาของผมเปนท่ีปรึกษาท่ีเขาเรียกวาท่ีปรึกษา
วิชาการ  เราไมไดถูกแตงต้ังโดย ครม .หรืออะไร  เหมือนเปนท่ีปรึกษาสวนตัว ซ่ึง
ผมก็มี  Idea ของผมอยู    เพราะกอนหนานี้ผมเขียนบทความเกี่ยวกับไทยเดินเรือ
ทะเลคอนขางเยอะในกรุงเทพธุรกิจ    คือผมจะบอกวาควรยุบไดแลวไปไดแลว
อะไรอยางนี้    ทานก็บอกวาทานเขามาใหมทานคงตองมาศึกษาดูอีกรอบ    เพ่ือดูวา
แลวมันมีทางออกอะไรอีกม้ัย    ผมก็บอกวา  ทางเลือกทางแรกคือ  ยุบไปเลย
ทางเลือกท่ีสอง    ตองมาคิดกันตอถาหากไมอยากจะยุบ    หากคิดวามันมีความ
จําเปนท่ียังจะทําอะไรไดบาง    ผมก็เลยทําการศึกษา    มองดูวาจริงๆ  แลวไทย
เดินเรือทะเลมันมีประเด็นอะไรบางโดยยอนกลับไปดูบทบาทหนาท่ีของ
รัฐวิสาหกิจ    โดยพ้ืนฐานผมเปนคนเสรีนิยม    ก็คือ    ผมมองวารัฐไมควรจะยุงเกี่ยว
ในการทําธุรกิจที่เอกชนทําได    แลวก็มองยอนกลับไปวาเรามีรัฐวิสาหกิจดวย
วัตถุประสงคอะไร  และเทาท่ีคนหามาไดมันก็มี  2  วัตถุประสงค    วัตถุประสงคอัน
แรกก็คือสมัยกอนท่ีเรามีรัฐวิสาหกิจข้ึนมาก็เพราะวาในภาคเอกชนไมมีใครทําเลย 
 รัฐตองทําเอง    เพื่อเปนแมแบบใหภาคเอกชน    ดึงเขาเขามาเกี่ยวของกับการ
ใหบริการสาธารณะ    เหตุผลอันท่ีสองคือเร่ืองของความม่ันคง    ผมก็ยอนกลับมาดู
ไทยเดินเรือทะเล  ภายใตกรอบอันนี้    ไทยเดินเรือทะเลสามารถเปนแมแบบให
ภาคเอกชนไดม้ัย    บทด. ทําไมได   กินแตหัวคิว    ใชสิทธิพิเศษอะไรอยางนี้    เรือก็
ไมมี    เร่ืองของความมั่นคง    ความมั่นคงทางดานพาณิชยนาวีก็คือเรือท่ีชักธงไทย
ไมใชหรือ     ?แตเม่ือศึกษาดูใหดีเราจะเห็นวามันมี  Gap  อยู    คือถาเราพูดถึงความ
ม่ันคง    ประเด็นหนึ่งของความม่ันคงคือความมั่นคงดานพลังงาน    ซ่ึงเม่ือมาถึง
ประเด็นนี้เราก็มาคนพบวาเรือ Tanker บานเราน้ี    เราไมมีเรือธงไทยท่ีวิ่งจากแหลง
ผลิตนํ้ามันมาเมืองไทย    โดยเฉพาะอยางยิ่งในตะวันออกกลาง    เราไมมีเลย    ดังนั้น
ถาผมมองจากเหตผุลของรัฐตรงนี้    อาจจะพอเปนเหตุผลไดในระดับหนึ่ง    คือ
ความม่ันคงทางดานพลังงาน    ก็เลยเปนท่ีมาท่ีวาง้ันเราลองศึกษาความเปนไปได
ดูซิ    ลองทําเปน  Paper ข้ึนมาวามันควรจะออกมาในลักษณะแบบไหน    ซ่ึงผมก็ 
Focus เลย    เปนเร่ืองของพลังงานอยางเดียว    ไมเคยคิดทํา  Bulk ไมเคยคิดทํา 
Container  เลย    ผมก็เก็บขอมูลเปรียบเทียบดูวามันมีบริษัทอะไรบางในตลาดเรือ
Tanker เขามีการดําเนินธุรกิจกันอยางไรในตลาดเรือน้ํามัน    มีการเปรียบเทียบกับ 
จุฑานาวี  กับอะไร    เพราะวาไทยเดินเรือทะเลเปนบริษัทท่ีไมใหญ    ซ่ึงเราจะมา
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เปรียบเทียบกับบริษัทยักษใหญฮองกงไมได    คือเวลาที่เขาเปรียบเทียบกันเขาบอก
วาเปนสายเดินเรือเหมือนกัน    แตผมคิดวาเอามาเปรียบเทียบกันไมได    หรือจะเอา
RCL มาเปรียบเทียบกับ  PSL  มาเปรียบเทียบกันไมได    มันคนละอยางกัน    มันเปน
เรือเหมือนกันแตประเภทธุรกิจมันคนละอยางกัน    มันเปรียบเทียบกันไมได    พอดู
ตรงน้ีแลวก็เห็นเปนทางเลือกข้ึนมา    ดังนั้นก็ตองดูตอไปวาถาเผ่ือจะทําทางดาน
พลังงาน  ทางดานเรือน้ํามันตรงน้ี  รูปแบบดําเนินการควรจะเปนอยาไร    และท่ีผม
บอกวาผมเปนเสรีนิยม    ผมไมตองการใหรัฐเปนคนทํา    แตบังเอิญท่ีไทยเดินเรือ
ทะเลก็มีแผนการศึกษามาอยางนี้    มีขอเสนอมาเยอะมาก    แลวก็มีอันหนึ่งท่ีเขา
บอกวามันมีวิธีการที่เขาสามารถเขารวมทุนกับภาคเอกชนได    แลวก็บริหารแบบ
เอกชน    ผมยอมรับตรงนี้มันเปนการมองในเชิง  Compromise  เพราะจากเหตุผล
แรก ๆ  ของผมคือยุบกอน    คือไทยเดินเรือทะเลควรทําเรือพลังงาน  แตไมควรจะ
บริหารเอง    ควรจะใหภาคเอกชนบริหาร    แตหากรัฐเห็นวารัฐควรจะมีสวน
เกี่ยวของก็เขามาถือหุน    และลักษณะการถือหุนก็เปน  Minority Shareholder  โดย
ใหมีน้ําหนักพอท่ีจะ Veto ได  ซ่ึงรายละเอียดตรงนี้ก็เปนเร่ืองของการจดัต้ังบริษทั 
 เพราะสุดทายแลวมันก็เปน  เร่ืองของธุรกิจเองซ่ึงรัฐไมมีทางเขาใจในเร่ืองนี้” 
(รุทธ์ิ พยมยงค, 2552) 

 

 นโยบายการรวมทุนท่ีเร่ิมจากท่ีปรึกษารัฐมนตรี  นําสูคณะกรรมการ บทด. เพื่อแปรสูการ
ปฎิบัติอยางรวดเร็ว (สุวภัทร สุวรรณกิจบริหาร, 2552) 
 

“ทานรัฐมนตรีชวยคมนาคม  ทานภูมิธรรม  ทานดูแลรับผิดชอบรัฐวิสาหกิจไทย
เดินเรือทะเล  ก็ใหมีการแตงต้ังบอรดใหม    การแตงต้ังบอรดนั้นจะตองแตงต้ังโดย
ผูถือหุน  ทีนี้เม่ือเขามาแลว    นโยบายที่ไดรับมอบหมายจากทานรัฐมนตรีท่ีกํากับ
ดูแลก็คือใหไปจัดต้ังบริษัทรวมทุนกับภาคเอกชนคือกลุมสมาคมเจาของเรือไทย
ในสัดสวนท่ีนอยกวา 50%  คือบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนอยาใหเปนรัฐวิสาหกิจ    ใหมีการ
บริหารงานแบบเอกชน อันนี้ก็คือนโยบายกอนใหญเลยท่ีใหมา” 

 

 สําหรับมุมมองจากภาคเอกชน  กลับมองวาเหตุผลท่ีการรวมทุนคร้ังนี้สําเร็จลุลวงลงใน
รัฐบาลทักษิณ 2) เปนเพราะภาคเอกชนขอใหเปนการรวมทุนกันจัดตั้งบริษัทข้ึนใหม  แทนท่ีจะเปน
การแปรรูป บทด. เพื่อหลีกเล่ียงการตองเขาไปรับผิดชอบกับการขาดทุนสะสมและปญหาภายใน
ของ บทด.  
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“เม่ือกลับมาใหมในชวงรัฐบาลทักษิณ  2  โดยมีการขอคําปรึกษามาจากฝายรัฐให
เขามาชวยกัน    วาหากจะสงเสริมกองเรือไทยโดยรวมน้ันควรจะทําอยางไร    รัฐ
ควรจะมีมาตรการอยางไร    เสร็จแลวเม่ือพูดคุยกันไปมา    ทางสมาคมฯ  ก็เห็นวา
หากภาครัฐจะเขามาลงทุนในสายการเดินเรือ ก็จะทําใหรัฐมีความเขาใจในปญหา
ของผูประกอบการมากข้ึน    และจะไดมีการออกมาตรการมาสนับสนุนหรือแกไข
ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการเรือไทยตอไป  รัฐพยายามท่ีจะเอาเร่ืองของ
ไทยเดินเรือทะเลกลับเขามาพิจารณาอีกคร้ัง  ดังนั้นเราก็เสนอกระทรวงไปวาหาก
จะมีการพิจารณาเร่ืองการรวมทุนกับ  บทด. กันอีกคร้ัง  อยาเอาบริษัท ไทยดินเรือ
ทะเลเดิมเขามายุง  ใหตั้งเปนบริษัทรวมทุนใหมข้ึนมาเลย  ซ่ึงกอนหนานั้นเขาไมมี
เรือ  แตในชวงรัฐบาลทักษิณ  1    มีการไปเชาเรือ    เรือบรรจงมณี  นั้น  ซ่ึงสัญญาเชา
เรือเราก็ไมรูวา ผูกพันอะไรไวบาง  ถาหากจะมีการเขาไปซ้ือหุนรวมทุนกับบริษัท 
ไทยเดินเรือทะเล  ภาระตางๆ  เหลานี้    Exposure ตางๆ  ในฐานะผูถือหุนรายใหม
นั้น    มันมีขอบเขตกวางข้ึน    หลายเร่ืองท่ีจะตองมีการทํา  Due Diligent ใหชัดเจน   
และมีการวิเคราะหความเส่ียงกันอยางละเอียด      และรัฐบาลก็เปล่ียนแปลงบอย   
เปนไปตามกระแสการเมือง    ดังนั้นเม่ือใดท่ีสมาคมฯ  เขาไปยุงกับไทยเดินเรือ
ทะเลทีไร    สมาคมฯ  ก็มักจะถูกมองวาเปนผูรายทุกที    ไมวาจะเร่ืองเซ็นสัญญากับ 
COSCO  เราไปกันหมด 27 บริษัท  เราไปนั่งรอกันท่ีกระทรวงไมมาแลวมาออก
ขาววาสมาคมเบ้ียวนัด  เราก็เห็นบทเรียนพวกนี้ก็เลยไมอยากเขาไปยุง  เราจงึเสนอ
ไปวาใหจัดตั้งบริษัาทรวมทุนข้ึนใหม  แลวเร่ิมทําธุรกิจกันต้ังแตศูนย  เพื่อวาจะได
ตรวจสอบได    บัญชีก็จะได Clean  เราไมจําเปนตองไปรับผิดชอบวาผูบริหารรุน
กอนๆ  ของบริษัท  ไทยเดินเรือทะเล  เขาไปทําอะไรกันมา    และเราก็เสนอเง่ือนไข
ไปวาใหรัฐเขามาเปนประะธานคณะกรรมการการ  (บอรด)” (ภูมินทร หะรินสุต, 
2552) 
 

 อยางไรก็ตามชวงนี้เปนชวงที่เกิดเหตุการณวุนวายทางการเมืองประทวงขับไลรัฐบาล    
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตรอยางรุนแรงในป พ.ศ. 2548 และการยึดอํานาจโดยคณะปฎิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 
2549 และยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 คณะปฏิรูปฯ ไดแตงต้ังรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 
เขาทําหนาท่ีบริหารประเทศ (1 ตค. 2549-6 กพ. 2551) โดยมี พลเรือเอก  ธีระ  หาวเจริญ ดํารงตําแหนง
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและมี นายสรรเสริญ  วงศชะอุม เปนรัฐมนตรีชวยวาการ 
 เม่ือรัฐบาลพลเอกสุรยุทธเขาบริหารประเทศ  ในวันท่ี 22 มกราคม 2551 กระทรวงการคลัง
ไดเสนอวาระใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการยกเลิก  หรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิ
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พิเศษของหนวยงานตาง ๆ (บริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด และโรงพยาบาลเลิดสิน)  ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีท่ีใหสิทธิพิเศษแก 2 หนวยงาน เนื่องจากไมมี
ภารกิจในการผลิต รับจางทํา จําหนาย ใหบริการ หรือหมดความจําเปนท่ีจะไดรับสิทธิพิเศษตอไป
หรือมีบทบัญญัติท่ีไมสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ไดแก บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด โดย
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2523 วันท่ี 30 มีนาคม 2525 และวันท่ี 3 มิถุนายน 
2529 เร่ือง การจางบริการขนสงสินคาเขาทางเรือของบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด นับเปนการยุติ
การใหสิทธิประโยชนแกรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล อยางถาวร 
 

สรุป 
 
 นโยบายของรัฐในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ บทด. เพื่อใหเปนสายการเดินเรือแหงชาติ นั้นได
เดินมาถึงความสําเร็จไดเพียงคร่ึงเดียว นั่นคือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ บทด.โดยการรวมทุนกับกลุม
บริษัทเจาของเรือไทย 23 บริษัท ในปลายป พ.ศ. 2548 ใหเปนบริษัทรวมทุนและดําเนินกิจการ
ขนสงสินคาทางทะเลตอไป แตแนวนโยบายท่ีจะให บริษัทรวมทุนท่ีจัดต้ังข้ึนใหมในนาม บริษัท 
บทด. จํากัด เปนสายการเดินเรือแหงชาตินั้นยังตองใชเวลาอีกหลายป  โดยเฉพาะอยางยิ่งการระดม
ทุนเพื่อขยายกองเรือของบริษัท บทด. จํากัด ใหมีขนาดและจํานวนท่ีมากเพียงพอท่ีจะรองรับ
ปริมาณความตองการการขนสงสินคาสงออกและนําเขาของไทยไดนั้นเปนเร่ืองท่ียังอยูในชวง
ระหวางการดําเนินการ นอกจากนั้นบริษัทรวมทุนท่ีจัดต้ังข้ึนมาใหมตามมติคณะ รัฐมนตรีในป 
พ.ศ. 2548 ยังเผชิญกับปญหาและอุปสรรคในดานการใชเงินทุนของ บทด. ดวยเนื่องจากถูก
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) กลาวหาและตรวจสอบ กรณีบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
และ นายภูมิธรรม เวชชยชัย อดีต รมช.คมนาคม ใชอํานาจโดยทุจริต และปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
ในการเอ้ือประโยชนใหกับบริษัทเจาของเรือไทย 23 แหง ท่ีรวมกับภาครัฐจัดต้ังบริษัท บทด. ข้ึนมา 
เพื่อตั้งเปนกองเรือพาณิชยแหงชาติ   และนอกจากน้ันรัฐยังไมมีนโยบายท่ีชัดเจนตอการยุบเลิก
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด แตอยางใด  แมวาบริษัทจะไมมีธุรกรรมใดๆ แลวก็ตาม  
 

5.3  การวิเคราะหและขอคนพบกลุมผูมีสวนรวมท่ีมีบทบาทหลักในนโยบายโครงการ
กอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ีสอง (สนามบินสุวรรณภูมิ) ผานการ
อธิบายโครงสรางและสถาบันทางการเมืองที่มีอิทธิพลในพลวัตรและการ
เคลื่อนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐวิสาหกิจไทย 
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 ผูมีสวนรวมท่ีมีบทบาทสําคัญ ๆ ในข้ันตอนของกอรูปกระแสแหงการเสนอปญหากระแส
แหงการเสนอแนวทางการแกไขปญหา  และกระแสแหงโอกาสและทางเลือก ในพลวัตรและการ
เคล่ือนไหวในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐใน นโยบายโครงการกอสรางทาอากาศ
ยานสากลกรุงเทพแหงท่ีสอง (สนามบินสุวรรณภูมิ) สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม ประกอบดวย 
1) กลุมนักการเมือง นักการเมืองประกอบดวย นักการเมืองท่ีเขาสูอํานาจโดยการยึดอํานาจ 9 ราย
ประกอบดวย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จอมพลถนอม กิตติขจร พลตรีพงษ ปุณณกันต พลอากาศเอก 
ทวี จุลละทรัพย พลเอกเปรม ติณสูลานนท นาวาอากาศโท ทินกร พันธุกระวี นายอานันท ปนยารชุน 
หมอมหลวงเชิงชาญ กําภู นายนุกูล ประจวบเหมาะ และนักการเมืองท่ีมาจากการเลือกต้ังจาก 6 
พรรคการเมือง คือพรรคประชากรไทย นายสมัคร สุนทรเวช พรรคชาติไทยนายบรรหาร  ศิลปอาชา 
นายชุมพล ศิลปอาชา พรรคประชาธิปตยนายชวน หลีกภัย พันเอกวินัย สมพงษ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
พรรคความหวังใหม พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายวันมูหะหมัดนอร มะทา นายสุวัจน ลิปตพัลลภ 
พรรคกิจสังคม นายมนตรี พงษพานิช นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และพรรคไทยรักไทย พันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ 2) กลุมกลุมบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาดานการออกแบบและ
รับเหมากอสรางสนามบิน ประกอบดวย 5 กลุมบริษัท คือ กลุมบริษัท อิตัล ไทย จํากัด และบริษัท
นอรทรอป กลุมบริษัท TAMS (TippettsAppett AcCarthy Stratton) กลุมบริษัท NACO (Netherland 
Airport Consultant) กลุมบริษัทหลุยส เบอเจอร อินเตอรเนช่ันแนล (Louis Berger International) 
กลุบริษัท MJTA และกลุมบริษัท PCI (หรือ PMC Project Management Consultant)  3) กลุม
ขาราชการที่มีบทบาทหลักมี 6 กลุม ประกอบดวยกระทรวงคมนาคม กรมการบินพลเรือน (ตอมา
เปล่ียนช่ือเปน กรมการบินพาณิชย และเปน กรมขนสงทางอากาศ ตามลําดับ) การทาอากาศยาน
แหงประเทศไทย (ตอมาจัดต้ังเปนบริษัทจํากัด บริษัท การทาอากาศยานไทย จํากัด (ทอท.) และ
แปลงสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กรมบัญชีกลางตอมาเปล่ียนเปน สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  
4) กลุมผูมีสวนไดเสีย ท่ีมีบทบาทหลักประกอบดวย การทาอากาศยานสากลกรุงเทพ (สนามบิน
ดอนเมือง) การทาอากาศยานไทย (ทอท.) สหภาพรัฐวิสาหกิจบริษัท การทาอากาศยานไทย จํากัด 
(ทอท.) บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.) นักวิชาการและส่ือมวลชน 
 บทบาทของกลุมผูมีสวนรวมเหลานี้แสดงบทบาทในพลวัตรและการเคล่ือนไหวใน
กระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจนโยบายน้ีมาจากนโยบายการสรางทา
อากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 ท่ีเร่ิมตนในป พ.ศ. 2506 และสําเร็จในป พ.ศ. 2549 ใชเวลาในการ
ผลักดันขับเคลื่อนยาวนานถึง 46 ป ซ่ึงสามารถแบงชวงเวลาของกระบวนการตัดสินใจของรัฐ ใน
เร่ืองนี้ เปน 5 ยุค ประกอบดวย โดยการแบงยุคสมัยจะใชเกณฑของการเปล่ียนแปลงทางการเมือง
คร้ังสําคัญ ๆ เปนเกณฑในการแบงยุค 
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5.3.1 นโยบายของรัฐตอการพัฒนาทาอากาศยานสากลในชวงท่ีหนึ่ง: พ.ศ. 2503-2506  
ยุคเร่ิมตนของการพัฒนาประเทศสูความทันสมัยภายใตระบอบการปกครองแบบ
เผด็จการทหาร: ผูนําทหาร (จอมพลสฤษดิ์) คือผูมีบทบาทหลักในการผลักดัน
นโยบายการกอสรางสนามบินผานการใชกลุมเทคโนแครตในสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 ยุคท่ีหนึ่ง (พ.ศ. 2503-2506) ยุคเร่ิมตนของการพัฒนาประเทศสูความทันสมัยภายใต
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการทหาร  รัฐบาลในยุคนี้มาจากการทํารัฐประหารของจอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 การปกครองของจอมพลสฤษดิ์จัดไดวาเปนลักษณะเผด็จการ  
เปนการใชอํานาจเด็ดขาดและเปนการปกครองของทหาร (ทักษ เฉลิมเตียรณ, 2548: 179)  แต
ขณะเดียวกันก็เนนการสรางประเทศใหทันสมัย ในยุคนี้เปนยุคที่โครงสรางทางการเมืองรวมศูนย
อยูที่ ผูนํา ซึ่งก็คือจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ซ่ึงทักษ เฉลิมเตีรณ กลาวไววา เปนความคลายคลึงกัน
อยางนาท่ึงระหวางแบบแผนทางการเมืองสมัยตนๆ ของจอมพล ป. กับแบบแผนทางการเมืองของ
จอมพลสฤษด์ิ ก็คือทาทีท่ีท้ังสองฝายเนนย้ําความเปนผูนําเฉพาะตัว  ท้ังๆ ท่ีการแสดงออกของ   
จอมพล ป. จะมีแนวโนมไปในทางระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก  แตคตินิยมในเร่ืองผูเผด็จ
การในทางท่ีดีและมีอํานาจทุกประการ ซ่ึงมีรากฐานม่ันคงอยูในการเมืองของไทย ก็มีผลกระทบตอ
จอมพล ป. อยางแนนอน ดวยจิตสํานึกแลวจอมพล ป. ไดสนับสนุนลัทธิผูนําซ่ึงปรากฎใหเห็นใน
คําขวัญท่ีวา เช่ือผูนํา ชาติพนภัย” สวนจอมพลสฤษดิ์นั้นโดยภายนอกแลวมิไดสนับสนุนลัทธิผูนํา
เชนนั้น แตออกจะสรางลัทธิเชนนั้นโดยทางการชุมนุมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกันจริงๆ 
มากกวา เม่ือจอมพลสฤษด์ิพูดถึงการเปนผูนํา  ก็จะพูดในเชิงอุดมการณแบบพอปกครองลูกอันเปน
ประเพณีดั้งเดิมซ่ึงชาติก็คือครอบครัวและจอมพลสฤษด์ิก็คือหัวหนาครอบครัว (ทักษ เฉลิมเตียรณ, 
2548: 182) นโยบายการกอสรางสนามบินสากลกรุงเทพแหงใหม เปนแนวความคิดของผูนําท่ี
ตองการนําพาประเทศสูความทันสมัย ตามแบบมหาอํานาจสหรัฐอเมริกา นโยบายการขยาย
สนามบินจึงเปนสวนหนึ่งของการนําพาประเทศสูความทันสมัย ตามการใหคําแนะนํา และเปล่ียน
ถายเทคโนโลยีแหงความทันสมัยจากหนวยงานผูเช่ียวชาญดานการบินและบริษัทปรึกษาจาก
ประเทศตสหรัฐอเมริกา กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐตอการกอสรางสนามบินสากล
กรุงเทพแหงใหม จึงเปนการตัดสินใจจากผูนํา แตเพียงผูเดียว ประกอบกับคุณลักษณะสวนตัวของ
จอมพลสฤษดิ์ท่ีเปนผูนํานักแกปญหาท่ีมุงแกปญหาอยางชํานิชํานาญ และรวดเร็วดวยการใช
หลักเกณฑประกอบกับเนนการใชนักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหมมากกวาผูนําคนกอน ๆ โดย
มีเทคโนแครต จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีจอมพล สฤษดิ์ตั้งข้ึน เปนผู
กล่ันกรองในรายละเอียด การกํากับดูแลกิจการสนามบินในยุคนี้อยูภายใตกองทัพบก  ซ่ึงขณะน้ัน
ยังเปนกองอากาศยาน ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดกองทัพบก 



 
98 

 นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทาอากาศยานนานาชาติเร่ิมจาก ป พ.ศ. 2502 ท่ีรัฐบาล
จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต ตัดสินใจวาจางบริษัท Litchfield Whiting Bowne and Associate ศึกษาวาง
ผังเมืองสําหรับกรุงเทพฯ ในป 2533 (The Greater Bangkok Plan 2533) ในป 2503 บริษัท Litchfield 
ไดเสนอรายงานผลการศึกษา ซ่ึงสวนหนึ่งของรายงานระบุวา กรุงเทพฯ ควรจะมีสนามบินพาณิชยแหง
ใหม  เพ่ือแยกเคร่ืองบินทหารกับเครื่องบินพลเรือนออกจากกัน ซ่ึง สุวัฒน    วาณีสุบุตร (2553) ได
ใหขอสังเกตเก่ียวกับเร่ืองน้ีวาเหตุผลสําคัญ ณ เวลานั้นมาจากแนวความคิดในการแยกสนามบินท่ี
ใชทางการทหารออกจากสนามบินพาณิชย 
 

“สาเหตุท่ี  Litchfield แนะนําใหสรางสนามบินแหงใหมในกรุงเทพ    เหตุผลเดียวก็
คือสนามบินดอนเมืองเปนสนามบินทหาร    เหตุผลของเขาก็คือวาควรแยก
สนามบินขนสงประชาชนออกจากสนามบินทหาร  เทานั้นเอง  ดังนั้นถาเหตุผลใน
วันนั้นไปบอกวามันแออัด  มันเต็ม  ไมมีหรอก  เหมือนคุณสรางถนนไปแมฮองสอน
วันนี้    บอกวาตองสรางถนน    10 เลน    ไมมีหรอก    วันหนึ่งมีรถแค  3-5 คัน    ดังนั้น
ในยุคนั้น    ไมมีใครรูหรอกวาสนามบินจะเต็ม    แตเพราะตองแยกสนามบินทหาร 
(military airport) ออกจากสนามบินพลเรือน  (Civil Airport)  นั่นคือเหตุผล” 
(สุวัฒน วาณีสุบุตร, 2553) 

 
 นโยบายการสรางสนามบินแหงใหมนี้มาจากแนวความคิดในการพัฒนาเศรษฐกจิของจอมพล 
สฤษดิ์ ท่ีศาสตรจารยเสนห จามริก สรุปวา เศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคนั้นเปนไปตาม
คําแนะนําของธนาคารระหวางประเทศเพ่ือการบูรณะและการพัฒนาท่ีเสนอแนะใหรัฐบาลไทย
เปล่ียนแปลงทิศทางนโยบายตอการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใหรัฐบาลหันมาใหการสงเสริมการ
ประกอบการและการลงทุนของภาคเอกชนและจํากัดบทบาทของรัฐบาลใหมุงอํานวยบริการทาง
เศรษฐกิจและสังคม  และเนนการลงทุนพัฒนาเฉพาะกิจการข้ันพื้นฐานอยางเชน การขนสง การ
คมนาคม พลังไฟฟาและการชลประทานเปนตน  จอมพลสฤษดิ์ไดเดินตามคําแนะนํานี้โดยเดิน
แนวนโยบายท่ีนอกจากจะใหการรวมมือและได รับการสงสนับสนุนทางการทหารจาก
สหรัฐอเมริกาแลว  ยังใหการอุปถัมถอุมชูและปกปองคุมครองกลุมผูลงทุนท้ังไทยและตางชาติอัน
เปนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจท่ีผลักดันเศรษฐกิจของประเทศเขาไปผูกพันอยูกับเศรษฐกิจโลกและ
ทุนนิยมระหวางประเทศอยางแนบแนนข้ึนเปนลําดับตลอดมา  
 รายงานของ Litchfield เสนอแนะวาเพื่อใหสอดคลองกับความเจริญเติบโตของตัวเมือง
กรุงเทพฯ ตําแหนงของสนามบินแหงใหมควรเปนทางทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ บริเวณตําบล
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หนองดอกไมและตําบลหนองบอน ซ่ึงก็คือพื้นท่ีระหวางถนนศรีนครินทรกับถนนวงแหวนรอบนอก  
ซ่ึงรายงานผลการศึกษาของ Litchfield ฉบับนี้สอดคลองกับท่ีสํานักงานการบริหารการบินพลเรือน
ของสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration-FAA) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองการสํารวจความ
ตองการพัฒนาระบบการคมนาคมทางอากาศของราชอาณาจักรไทย (Air System Requirement 
Plan and Survey for the Kingdom of Thailand In 1990) ไวในป พ.ศ. 2500 ท่ีไดรายงานไววา 
กรุงเทพฯ จําเปนตองมีสนามบินพาณิชยแหงท่ี 2 ใหทันป พ.ศ. 2533 เพื่อแยกเคร่ืองบินไอพนขนาด
ใหญท่ีจะใชกับการบินพลเรือนออกจากเคร่ืองบินทหารตามความเจริญเติบโตของการบินพลเรือน
และควรสรางทางวิ่งไมนอยกวา 2 เสน  เพื่อรับความเจริญของการบินพาณิชยตอไป ซ่ึงสอดคลอง
กับขอมูลท่ีผูวิจัยไดสัมภาษณ (กุลิศ สมบัติศิริ, 2553) 
 

“การสรางสนามบินแหงใหมปนนโยบายของรัฐบาลมาต้ังแตป 2503  ตามขอมูลท่ี
บันทึกกันไว    โดยรัฐบาลไดวาวาจางบริษัท  Litchfield Whiting Bowne and 
Associate มาศึกษาและวางผังเมืองกรุงเทพมหานครในอีก  30 ปขางหนา    และได
ทําการเปรียบเทียบสถานท่ีกอสรางสนามบินแหงใหมวาจะเปนท่ีไหน    ในท่ีสุดก็
มาตัดสินใจในป  2506  วาจะสรางท่ีหนองงูเหา    การดําเนินการในโครงการ
กอสรางสนามบินแหงใหมนี้ทุกอยางเปนเร่ืองของกระทรวงคมนาคม    เพราะใน
สมัยนั้นเร่ืองนี้ข้ึนอยูกับกระทรวงคมนาคม” (สุวัฒน วาณีสุบุตร, 2553) 

 
 ดังนั้น  แนวนโยบายของรัฐในเร่ืองของการพัฒนาสนามบิน ในชวงนั้น  จึงเปนนโยบายท่ี
เปนเร่ิมจากเหตุผลทางการทหารและความม่ันคงของประเทศมากกวาท่ีจะเปนเร่ืองของการพัฒนา
เพื่อตอบสนองกับการเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของสังคม  
 

“เปนประเทศไทย    หลังจากท่ีท่ัวโลกมีเคร่ืองบิน    ก็สงคนไปเรียนขับเครื่องบิน    ก็
เหมือนท่ีเราสงคนไปเรียนวิชา  Genetic วิชา   Nuclear  คนท่ีไปเรียนก็ไปในสมัย
สงครามโลกท้ังนั้นแหละ  คนท่ีถูกสงไปก็ไมใชพลเรือน   เปนทหาร  กลับมาทหาร
ก็มาสรางสนามบิน    โดยก็ไมรูเร่ืองหรอกวาสนามบินจะเอาไวใชทําอะไร    แตรูวา
ทหารตองมีสนามบิน    ดัวนั้นสนามบินในประเทศไทยมันเกิดข้ึนดวยความมุงม่ัน
ทางทหารทั้งหมด    และสมัยนั้นคําวา  “ทหารอากาศ”  ควรจะมีหรือไมก็ไมมีใครรู
หรอก    มันยัง  Too Early  คนท่ีไปเรียนก็คือทหารบก    และคนท่ีสรางดอนเมืองเม่ือ
เกือบ 100 ปท่ีแลวก็คือทหารบก  กองทัพอากาศตอนน้ันยังไมมี    มันเหมือนตอนท่ี
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ประเทศไทยยังไมมีกระทรวง  ICT เม่ือ  50 ปท่ีแลว    มันไมมีใครรูดังนั้นดอนเมือง
สรางข้ึนมาดวยกิจกรรมทางทหาร  ตอนแรกก็อาจจะมีพันสองพันไร    แลวก็ขยาย
ไปเร่ือยๆ จนกระท่ังวันนี้มี 4,000 กวาไร” (สุวัฒน วาณีสุบุตร, 2553) 

 
 สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ีหนึ่ง ท่ีไดระบุนโยบายตอการ
พัฒนาสนามบินดอนเมืองไววา “นโยบายพัฒนาการบินพาณิชยระหวางประเทศไดแกการดําเนินการ
บูรณะ และกอสรางทาอากาศยานพาณิชยระหวางประเทศใหทันสมัย และปรับปรุงบริการสื่อสาร
และการควบคุมการจราจรทางอากาศใหมีสมรรถภาพสูงยิ่งข้ึน ในฐานะท่ีกรุงเทพฯ  เปนศูนยกลาง
ของสายการบินในภาคตะวันออกไกล สวนท่ีเกี่ยวกับการขนสงทางอากาศภายในประเทศ  เปนการ
ดําเนินงานปรับปรุงบริการและทาอากาศยานพาณิชยในจังหวัดตาง ๆ เพื่อสามารถใชการไดดีทุก
ฤดูกาล”  และนโยบายตอการสรางสนามบินแหงใหม โครงการสํารวจและกอสรางสนามบิน
พาณิชยแหงท่ีสอง เนื่องจากทาอากาศยานพาณิชยระหวางประเทศท่ีดอนเมืองในปจจุบันกําลังเร่ิม
ประสบความคับค่ัง มีเคร่ืองบินพาณิชยข้ึนลงเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก  และยังใชเปนสนามบินทหาร
อีกดวย นอกจากปญหาตางๆ  เกี่ยวกับการใชสนามบินเดียวกันแลวในระยะเวลาอันใกลในอนาคต 
ดอนเมืองอาจไมเหมาะสมสําหรับเปนทาอากาศยานพาณิชยระหวางประเทศ และตองสรางทา
อากาศยานพาณิชยข้ึนใหมเพื่อเปนศูนยกลางของสายการบินทางเอเซียตะวันออกเฉียงใตตอไป 
ฉะนั้นในระยะของแผนพัฒนาจะทําการสํารวจท่ีตั้งสนามบินพาณิชยแหงท่ีสอง ตอจากท่ีได
ดําเนินการไปบางแลวในป  2506 รวมท้ังสถานะของทาอากาศยานดอนเมืองในอนาคต (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2537) 
 ในระหวางป พ.ศ. 2504-2506 รัฐบาลไดพยายามเรงรัดผลักดันใหเกิดการดําเนินการ
กอสรางสนามบินแหงใหมอยางมาก  โดยในป พ.ศ. 2504 ไดใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
แหงชาติ ดําเนินการติดตอขอความชวยเหลือจากองคการใหความรวมมือทางเทคนิค และวิชาการ
ระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา (USOM) เพื่อใหเขามาดําเนินการสํารวจและวางผัง ซ่ึงในท่ีสุด
ปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2505 USOM ไดมีหนังสือถึงสภาพัฒนาฯ วารัฐบาลอเมริกันตกลงจะทํา
การสํารวจสนามบินแหงท่ี 2 ให ตามท่ีรัฐบาลไทยขอความชวยเหลือไป  โดยมีเง่ือนไขวา รัฐบาล
ไทยจะไมดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับกอสรางสนามบินแหงท่ี 2 ของกรุงเทพฯ ในระยะการสํารวจนี้  
รวมท้ังการจัดซ้ือท่ีดินเพื่อการกอสรางดวย  และการชวยเหลือนี้จะสมมติวากองทัพอากาศจะยังคง
ใชสนามบินดอนเมืองเปนฐานทัพตอไป นอกจากนี้ จะศึกษาขอเท็จจริงเร่ืองการจราจรทางอากาศท่ี
กรุงเทพฯ วา ในแตละปจะมีเทาใดในชวงระยะเวลา 10 ปจากน้ีไป และจะหาทางแกไขอันตรายท่ี
เนื่องจากการบินรวมกันระหวางทหารกับพลเรือนท่ีดอนเมือง  ท้ังจะประเมินคาใชจายในการแกไข
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ปญหาตาง ๆ ดังกลาว ไมวาจะเปนจํานวนเงินเทาใดดวย  สวนคาใชจายในการสรางสนามบินแหงท่ี 2 
นั้น  จะไมเปนการผูกพันใหสหรัฐตองทําการกอสรางใหดวย ซ่ึงหลักเกณฑและเง่ือนไขประกอบการ
ใหความชวยเหลือดําเนินการสํารวจและวางผังของ USOM นั้นคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา 
เง่ือนไขท่ีสหรัฐฯ เสนอมานั้นไมอาจปฏิบัติได  เพราะรัฐบาลมีเจตนาที่จะดําเนินการกอสราง
สนามบินแหงใหมเปนการดวน และกอนท่ีจะไดรับหนังสือตอบจาก USOM รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม พลตรี พงษ  ปุณณกันต  ไดเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหบริษัท อิตัลไทย จํากัด ทําการ
สํารวจโดยไมคิดมูลคาและไมมีขอผูกพันใดๆ แลวตั้งแตเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2505  และในอีก 3 
เดือนตอมาคือในเดือนกรกฎาคมปเดียวกัน บริษัท อิตัลไทย จํากัด ไดรายงานผลการสํารวจวาสถานท่ี
ท่ีจะกอสรางสนามบินใหมนั้น  จะไมรบกวนสนามบินดอนเมืองและสมควรจะเปนท่ีหนองงูเหา 
จังหวัดสมุทรปราการ และจากการสํารวจของ บริษัท อิตัลไทย จํากัด ในท่ีสุดการตัดสินใจเพื่อการ
สรางสนามบินแหงใหมของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เกิดข้ึนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2505  
รวมท้ังยังไดรับหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะตองเวนคืนเพื่อ
กอสรางสนามบินใหมและตอมาวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2505  รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ก็ได
ออกพระราชกฤษฎีกา เรียกวา พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีจะเวนคืน ในทองท่ี
ตําบลโฉลง ตําบลราชาเทวะ ตําบลหนองปรือ และตําบลศรีษะ จระเขนอย อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ พ.ศ. 2505 เพื่อประโยชนของรัฐในการจัดสรางสนามบินพาณิชย  ทําการเวนคืน
ท่ีดินเพื่อการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 ในบริเวณคลองลาดกระบัง คลองประเวศ 
และคลองหนองงูเหา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการและไดอนุมัติการจัดซ้ือท่ีดิน  โดย
หนวยงานท่ีดําเนินการคือกรมการบินพาณิชย กระทรวงคมนาคมเปนผูรับผิดชอบในการจัดซ้ือ
ท่ีดิน 
 ในป พ.ศ. 2506 ความพยายามของรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ เกือบจะบรรลุความสําเร็จ  
หลังจากท่ีกระทรวงคมนาคมไดตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาขอเสนอของบริษัท
รับออกแบบ วางผังและกอสราง  และไดทําการพิจารณารางสัญญาสํารวจออกแบบและกอสราง
สนามบินแหงใหมกับ บริษัท อิตัลไทย จํากัดท่ีเสนอรวมกับ บริษัท Companie Industrielle De Paris 
จากประเทศฝร่ังเศสจนเสร็จเหลือเพียงแตรอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและลงนามในสัญญา
เทานั้น แตการดําเนินการในชวงนี้ตองหยุดชะงักลงเนื่องจากนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ได
ถึงแกอสัญกรรมในวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 เปนการปด ฉากโครงการน้ีไปโดยปริยาย 
 บทบาทของผูนําในการผลักดันนโยบายการกอสรางสนามบินแหงใหมในยุคแรกนี้มี
คอนขางมาก  ดังนั้นการถึงแกอสัญกรรมของนายกรัฐมนตรีจึงถือเปนการปดฉากนโยบายนี้ดวย
เชนกัน  ทักษ เฉลิมเตียรณ (2549) กลาวถึงบทบาทผูนําแบบพอขุนอุปถัมถและแบบเผด็จการของ
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชตไวอยางนาสนใจวา ในทางปฏิบัติ จอมพลสฤษดิ์เกิดมาเปนนักแกปญหา
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โดยแทจริง  สัญชาตญาณความคิดของจอมพลสฤษดิ์นั้นมุงท่ีจะหาทางแกปญหาอยางชํานิชํานาญ
และรวดเร็ว  ขณะเดียวกันก็หมายความดวยวา จอมพลสฤษดิ์พยายามท่ีจะแกปญหาดวยการใช
หลักเกณฑและใหความนับถือนักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหมมากกวาจอมพล ป. มากนัก จอม
พลสฤษดิ์มีความสามารถท่ีจะใชประโยชน จากความรูของผูท่ีมีคุณสมบัติดวยการยอมใหบุคคล  
เหลานี้ เขามามีสวนรวมในการปกครองมากกวาแตกอน  จอมพลสฤษด์ิภูมิใจอยางมากใน
ขอเท็จจริงท่ีวาตนเปนนายกรัฐมนตรีไทยเพียงคนเดียว ท่ีสํานึกถึงความสําคัญและใหการยอมรับรับ
ถือนักวิชาการอยางมาก  อยางไรก็ตาม นักวิชาการจะเปนท่ีนานับถือสําหรับจอมพลสฤษดิ์ก็ตอเม่ือ
เปนผูมีประโยชนและมีประสิทธิภาพเทานั้น  และทําใหเห็นชัดเจนถึงลักษณะการกําหนดนโยบาย
เปนลักษณะแบบชนช้ันผูนํา (Elitism) ท่ีเม่ือผูนําลวงลับไป  นโยบายก็จะถูกระงับไปหรือเปล่ียนไป 
 ดังนั้นในวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2506 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาลงมติใหกระทรวงคมนาคม
ระงับการกอสรางสนามบินแหงใหมนี้ไวกอน  สวนคาท่ีดินท่ีเวนคืนไปแลว  ใหจายใหเจาของท่ีดินได  
และสงโครงการสรางสนามบินแหงใหมนี้ใหคณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ 
พิจารณารวมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมตอไป  เปนการปดฉากความลมเหลว
ของการดําเนินการกอสรางสนามบินในชวงท่ีหนึ่ง 
 สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่ง ท่ีทําใหนโยบายการสรางสนามบินแหงใหมในยุคแรกตอง
ยุติไป คือ การท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ไดทําหนังสือ(002) 11232/2506 ถึง
นายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจรท่ีไดเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีสืบตอจากจอมพลสฤษดิ์   
ใหทบทวนการลงนามสัญญากับบริษัท อิตัลไทย กับ บริษัท Companie Industrielle De Paris 
เนื่องจากขอเสนอของบริษัทฯ อาจทําใหรัฐบาลเสียเปรียบอยูมาก และไดแจงใหรัฐบาลทราบถึง
ปญหาในดานประมาณการรายรับรายจายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2507-2509) ท่ี
ผานการเห็นชอบในหลักการจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเม่ือ
วันท่ี 18 ธันวาคม 2506 วาโครงการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 จะตองใชเงินถึง 
1,200 ลานบาทนั้น มีรายจายสูงกวารายได  อีกท้ังขอเสนอของบริษัทอิตัลไทยเปนการสํารวจ
ออกแบบกอสรางและควบคุมงานเองท้ังส้ิน  ซ่ึงอาจทําใหรัฐบาลเสียเปรียบอยูมาก  ท้ังดานการ
ชําระเงินก็เปนลักษณะของการทําโครงการโดยบริษัทท่ีประมูลโครงการไดลงทุนในโครงการไว
กอน  เม่ือโครงการนั้นถูกดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวเจาของโครงการจะผอนชําระเงินท่ีไดลงทุน
ในโครงการแกบริษัทภายหลัง หรือท่ีเรียกกันวาเปน Supppier’s Credit ซ่ึงเปนวิธีการท่ีควร
หลีกเล่ียง  ควรจะไดมีการพิจารณาใหรอบคอบอีกคร้ังหนึ่ง  อีกทั้งโครงการกอสรางสนามบินแหงท่ี  2 
นี้ไมเคยผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการรบริหารสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ
โดยตรงมากอน  จึงขอใหสงโครงการนี้มาใหคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเสนอความเห็น
กอนท่ีจะอนุมัติและลงนามตอไป 
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 การดําเนินการทักทวงของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาตินั้นเปนผลมาจากการปฏิรูป
ระบบราชการเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต ท่ีมีการจดัต้ัง
หนวยงานใหม ซ่ึงทําหนาท่ีกําหนดและบริหารนโยบายการคลังของประเทศ  อันไดแกสํานัก
งบประมาณ ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักเศรษฐกิจการคลัง ในสังกัดกระทรวงการคลัง  
โดยท่ีสํานักเศรษฐกิจการคลังทําหนาท่ีเสนาธิการในการกําหนดนโยบายการคลัง  สวนสํานัก
งบประมาณทําหนาท่ีกําหนดและบริหารนโยบายงบประมาณ พรอมกันนี้ก็มีการตราพระราชบัญญัตวิธีิ
งบประมาณ พ.ศ. 2502  ผลจากการปฏิรูปคร้ังนี้กอใหเกิดนวัตกรรมใหมในกระบวนการงลป
ระมาณของประเทศ  ก็คือ การมีคณะกรรมการเฉพาะกิจ  ซ่ึงทําหนาท่ีกําหนดวงเงินงบประมาณ
รายจายประจําป  คณะกรรมการดังกลาวนี้ประกอบดวยผูแทนจากกระทรวงการคลัง สํานัก
งบประมาณ ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติเดิม) โดยหนวยงานท้ังส่ีตางเสนอประมาณการเก่ียวกับ
สภาวการณทางดานเศรษฐกิจในดานตาง ๆ และแลกเปล่ียนสารสนเทศเพ่ือพิจารณากําหนดวงเงิน
งบประมาณรายจาย   ขอมูลท่ีใชในการนี้ ท่ี สําคัญไดแกประมาณการผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ  สภาพการผลิตในภาคเศรษฐกิจตาง ๆ ภายในประเทศ  สถานการณทางเศรษฐกิจ
ในสังคมเศรษฐกิจโลก  สถานการณทางการเงินท้ังภายในและระหวางประเทศ  ศักยภาพในการหา
รายไดของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี และความตองการใชจายเงินของระบบราชการ (รังสรรค ธนะ
พรพันธุ 2546, 18)   การทักทวงของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติตอโครงการกอสราง
สนามบินแหงใหมจึงมีน้ําหนักอยางมาก  และสงผลใหรัฐบาลตองจํานนดวยเหตุผลในการตอง
ระงับการอนุมัติและลงนามในสัญญา  และใหกระทรวงคมนาคมสงเร่ืองไปใหสภาพัฒนาการฯ 
พิจารณาทบทวนอีกคร้ังกอนการดําเนินการใดๆ ในอนาคต 
    
 5.3.2   นโยบายของรัฐตอการพัฒนาทาอากาศยานสากลในชวงท่ีสอง: พ.ศ. 2506-2519: 

ยุครัฐบาลเผดจ็การทหาร และ แนวการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไมสมดุล : การปะทะ
กันระหวางผูนําทหารกับเทคโนแครตจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และนักวิชาการในนโยบายสาธารณะ 

 ยุคท่ีสอง (พ.ศ. 2506-2519) ยุครัฐบาลเผด็จการทหารและการแนวการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบไมสมดุล ดังท่ี ดร. อํานวย วีรวรรณ (2515) ท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 
หัวหนาคณะปฏิวัติตุลาคม 2501 ไดนํามาถายทอดไว ดังนี้ กระบวนการพัฒนาท่ีแทจริงประกอบดวย
ความรุดหนา หรือความไมสมดุลในภาคหน่ึงของระบบเศรษฐกิจ ความไมสมดุลอันสืบเนื่องมาจาก
การที่ภาคใดภาคหนึ่ง เจริญรุดหนารวดเร็วกวาภาคอ่ืนๆ นั้นจะชวยกระตุน กดดัน และช้ีนําใหภาค
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อ่ืนๆ พยายามจะเจริญรอยตามเพื่อท่ีจะแกไขความไมสมดุลนี้  นี่ก็หมายความวา การรุดหนาในภาค
หนึ่งของระบบเศรษฐกิจจะแผขยายไปยังภาคอ่ืนๆ กระบวนการพัฒนาเชนวานั้นยอมไมราบร่ืน  
หากแตจะประกอบดวยความไมสมดุลตางๆ ซ่ึงจะตามมาดวยความพยายามท่ีจะแกไข (ความไม
สมดุล) ใหดีข้ึน  จอมพลถนอม  กิตติขจรสืบทอดอํานาจ ผูนําตอจากจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต และ
ไดดําเนินการสานตอในโครงการกอสรางสนามบินแหงใหมตอ  ในยุคนี้อํานาจการตัดสินใจในการ
ดําเนินการโครงการอยูท่ีคณะรัฐมนตรี ท่ีมีจอมพลถนอม กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรี โดยมี
กระทรวงคมนาคมเปนผูนําโยบายไปสูการปฏิบัติและในทางกลับกันก็นําเสนอเร่ืองเพ่ือให
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ นอกจาก นั้นผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาล
เผด็จการทหารท้ังรัฐบาลจอมสฤษดิ์ และจอมพลถนอมเปนบุคคลเดียวกันคือ พลตรี พงษ ปุณณ
กันต จึงสามารถสานตอนโยบายการกอสรางสนามบินแหงใหมอยางตอเนื่องได  อยางไรก็ตาม ใน
ยุคนี้สภาพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีกอต้ังข้ึนโดยจอมพลสฤษดิ์พยายามเพิ่มบทบาท
ในการมีสวนรวม ในกระบวนการตัดสินใจ และควบคุมดูแลโครงการขนาดใหญของประเทศ  ได
ทักทวงการลงนามสัญญาวาจางบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาในโครงการกอสรางสนามบินแหงใหม 
เพราะเห็นวาเปนสัญญาท่ีอาจทําใหรัฐบาลเสียเปรียบ  ซ่ึงก็มีผลทําใหโครงการสรางสนามบินชะลอ
ไปช่ัวระยะเวลาหนึ่ง  อยางไรก็ตามโครงสรางอํานาจในการตัดสินใจระดับนโยบาย ตอการ
กอสรางสนาม บินแหงใหมก็ยังอยูท่ีกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรีเชนเดิม และขับเคล่ือน
ไปโดยความพยายามผลักดันโดยกลุมผูมีสวนไดเสียกับการดําเนินโครงการนี้  อาทิ การจัดซ้ือท่ีดิน
เพ่ือใชกอสรางสนามบินแหงใหม และบริษัทผูรับเหมากอสรางสนามบิน  บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา
คณะรัฐมนตรีรัฐบาลจอมพลถนอมอนุมัติใหกระทรวงคมนาคม ดําเนินการจัดซ้ือจัดหาท่ีดินบริเวณ
หนองงูเหา  และอนุมัติการวาจางบริษัทท่ีปรึกษานอรทรอปใหดําเนินการกอสรางสนามบินแหง
ใหม  แตถูกคัดคานอยางหนักจากนักวิชาการดานเศรษฐศาสตร จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  นักวิชาการ ส่ือมวลชน แตรัฐบาลจอมพลถนอมก็ลงนามในสัญญาวาจางในท่ีสุด 
ซ่ึงตอมามีการเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลถนอมจนเกิดเหตุการณนองเลือด 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
เปนผลใหรัฐบาลจอมพลถนอมหมดอํานาจลง รัฐบาลตอมาคือรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ การ
คัดคานสัญญาวาจางบริษัทรับเหมากอสรางสนามบินแหงใหม ยิ่งถูกคัดคานอยางหนักยิ่งข้ึน ในยุค
ท่ีสองน้ี กิจการสนามบินพาณิชยอยูในการกํากับดูแลของกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม  
และมีนายทหารเปนรัฐมนตรีวาการคือ พลตรี พงษ ปุณณกันต (พ.ศ. 2506-2512 และ พ.ศ. 2514-
2516)  และ พลอากาศเอกทวี จุลทรัพย เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2512-2514)  
 ระหวางป พ.ศ. 2506-2519  เปนชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 
(พ.ศ. 2504-2509)  ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2510-2514) และ ฉบับท่ี 3  (พ.ศ. 2515-2519) โดยเน้ือหาสาระสําคัญ
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ท่ีเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจของแผนฯ 1 คือเร่ิมทบทวนความจําเปนของรัฐในการใชประโยชนจาก
กิจการรัฐวิสาหกิจ แผนฯ 2 คือเร่ิมมีการเสนอแนวทางในการรวมทุนระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน
นอกจากแนวทางใหยุบเลิกรัฐวิสาหกิจบางรายท่ีไมมีความจําเปนท่ีรัฐตองบริหารจัดการเอง  แผนฯ 
3 คือ การมีแนวความคิดท่ีรัฐจะไมตั้งรัฐวิสาหกิจท่ีเปนการแขงขันกับเอกชนข้ึนมาใหม  และจะไม
ขยายกิจการที่มีอยูแลวไปในดานแขงขันกับเอกชน  ยกเวน รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการขนาดใหญ  การลงทุนท่ีตองใชเงินลงทุนจํานวนมากแตผลตอบแทนนอย  และ
รัฐวิสาหกิจประเภทยุทธปจจัยเพื่อการทหารและเพื่อความมั่นคงของประเทศ  มีคณะรัฐบาลใน
ชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2506 ถึง 14 ตุลาคมพ.ศ. 2516 มี   5 คณะ  ประกอบดวย 1) รัฐบาลเผด็จ
การทหาร รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร (9  ธันวาคม พ.ศ. 2506 - 14  ตุลาคม พ.ศ. 2516) มีพลตรี
พงษ ปุณณกันต ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2506 - 2512) ตอมา
เปล่ียนเปนพลอากาศเอกทวี จุลทรัพย ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาาการกระทรวงคมนาคม และ
พลเรือตรี ชาลี สินธุโสภณ เปนรัฐมนตรีชวยวาการ (พ.ศ. 2512 - 2514) ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2514 จอมพลถนอมไดทําการปฏิวัติยึดอํานาจรัฐบาลตนเอง  และไดเปล่ียนคณะรัฐมนตรี โดย
แตงต้ัง พลตรีพงษ ปุณณกันต ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมอีกคร้ังหนึ่ง 
และแตงต้ังใหพลเรือตรี ชาลี สินธุโสภณ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ 2)  รัฐบาลนาย
สัญญาธรรมศักดิ์ (14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517) พลเรือตรี ชาลี สินธุโสภณ
ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาาการกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2516 - 2517) ตอมาได
เปล่ียนเปนนายเชาวน ณ ศิลวันต ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หลังและ 
นายศรีภูมิ ศุขเนตร เปนรัฐมนตรีชวยวาการ (พ.ศ. 2517 - 2518) 3) รัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช  
(กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 - มีนาคม พ.ศ. 2518) มีนายสุรัตน โอสถานุเคราะห ดํารงตําแหนงเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และนายอุทัย พิมพใจชน เปนรัฐมนตรีชวยวาการ 4) รัฐบาล ม.ร.ว. 
คึกฤทธ์ิ  ปราโมช (พ.ศ. 2518 - 2519) พลตรีศิริ  ศิริโยธิน ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม และ เรืออากาศตรี บุญยงค วัฒนพงศ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ 5) รัฐบาล ม.ร.ว. 
เสนีย ปราโมช (เมษายน พ.ศ. 2519 - กันยายน พ.ศ. 2518 และ กันยายน พ.ศ. 2519 - ตุลาคม พ.ศ.  
2519) มีนายทวิช กล่ินประทุม ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาาการกระทรวงคมนาคม นายบุญเกิด 
หิรัญคํา และ นายประชุม รัตนเพียร ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ 
 ในชวงเร่ิมตนของยุคท่ีสองน้ี  คณะรัฐมนตรีมีมติใหกระทรวงคมนาคมระงับการกอสราง
สนามบินแหงใหมเม่ือ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ไวกอนและใหคณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติ (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในปจจุบัน) เขามารวมพิจารณา
โครงการกอสรางสนามบินใหมกับกระทรวงคมนาคม  และท้ังสองหนวยงานจึงมีความเห็นรวมกัน
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ในการขอความชวยเหลือใหมจาก USOM โดยสงเร่ืองผานกรมวิเทศสหการ  และไดรับความ
รวมมือจาก USOM ท่ีไดสงผูเช่ียวชาญมาทําการสํารวจและเสนอรายงานตอรัฐบาลไทย  ซ่ึงสรุปได
วาควรปรับปรุงทาอากาศยานดอนเมืองเพื่อใหใชงานไดตอไปไดอีก 15 ป คือจนถึงป พ.ศ.2523 
สวนการกอสรางทาอากาศยานกรุงเทพฯ แหงท่ี 2 ใหจัดทําเปนโครงการระยะยาว  ดังนั้นในปตอๆ 
มาปงบประมาณ พ.ศ. 2507 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2508 รัฐบาลไดมีนโยบายใหระงับการจัดซ้ือ
ท่ีดินไวเปนการช่ัวคราว  ซ่ึงสงผลใหทางอําเภอบางพลี จังหสัดสมุทรปราการ มีหนังสือท่ี สป. 
53/1408 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2507 แจงเร่ืองราษฎรขอเชาท่ีดินท่ีใหกับทางราชการแลวเพื่อ
ทํานาจํานวน 243 ราย ในการนี้กรมการบินพาณิชยไดแตงต้ังเจาหนาท่ีเขาเปนกรรมการรวม
พิจารณากับทางอําเภอบางพลี  และผลจากการพิจารณาของคณะกรรมกรรมมาคือการมิมติให
ชาวบานเชาท่ีนาไดตามท่ีขอมา และในป พ.ศ. 2509 กรมธนารักษและกระทรวงการคลัง ได
พิจารณาเห็นวา ที่ดินท่ีกรมการบินพาณิชยไดจัดซ้ือไวแลวนั้นเปนท่ีดินวางเปลา  และขณะนั้น
รัฐบาลยังไมมีนโยบายท่ีจะสรางทาอากาศยาน  จึงไดสอบถามไปยังกรมการบินพาณิชยในการที่นํา
ท่ีราชพัสดุมาจัดใหเชาหาประโยชนเปนรายไดเขาแผนดิน  และเพ่ือใหผูเชาไดชวยดูแลท่ีดินแทน
ทางราชการตอไป  ซ่ึงกรมการบินพาณิชยไมขัดของแตมีเง่ือนไขวาควรใหผูเชารักษาสถานภาพ
ท่ีดินไวใหเปนไปในลักษณะนาปลูกขาวดังเดิมและเม่ือกรมการบินพาณิชยมีความประสงคจะใช
ท่ีดินเม่ือใด  ผูเชาตองสงมอบทันที 
 ดร. สุวัฒน วาณีสุบุตร (2553) ไดชี้ใหเห็นถึงแนวนโยบายของรัฐตอการสรางสนามบิน
แหงใหมท่ีระบุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 ตอเนื่องถึงฉบับท่ี 3 วา 
แนวนโยบายของรัฐในชวง พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2519 นั้นรัฐบาลยังไมมีนโยบายท่ีชัดเจนท่ีจะสราง
สนามบินแหงใหม  แตใหมีการสํารวจท่ีตั้งและทําการจัดหาที่ดินเตรียมไว 
 

“โครงการสํารวจและกอสรางสนามบินพาณิชยแหงท่ีสอง เนื่องจากทาอากาศยาน
พาณิชยระหวางประเทศท่ีดอนเมืองในปจจุบัน กําลังเร่ิมประสบความคับค่ัง มี
เคร่ืองบินพาณิชยข้ึนลงเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก  และยังใชเปนสนามบินทหารอีก
ดวย นอกจากปญหาตางๆ  เกี่ยวกับการใชสนามบินเดียวกันแลวในระยะเวลาอัน
ใกลในอนาคต ดอนเมืองอาจไมเหมาะสมสําหรับเปนทาอากาศยานพาณิชย
ระหวางประเทศ และตองสรางทาอากาศยานพาณิชยข้ึนใหมเพ่ือเปนศูนยกลาง
ของสายการบินทางเอเซียตะวันออกเฉียงใตตอไป ฉะนั้นในระยะของแผนพัฒนา
จะทําการสํารวจท่ีตั้งสนามบินพาณิชยแหงท่ีสอง ตอจากที่ไดดําเนินการไปบาง
แลวในป 2506 รวมท้ังสถานะของทาอากาศยานดอนเมืองในอนาคต”    เพราะฉะน้ัน   
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ในแผนพัฒนาฉบับท่ีหนึ่ง  ก็กําหนดวา  ใหไปสํารวจและคงหมายถึงใหไปจัดซ้ือ
ท่ีดินดวย  ซ่ึงในป 2506 ก็เร่ิมไปสํารวจอยางจริงจัง  และก็ซ้ือท่ีดินตอเน่ืองกันมา 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ีสอง (2510-2514) แผนนี้ก็บอกวาใหปรับปรุง
ดอนเมือง    การปรับปรุงนี้ก็คือเพราะสนามบินมันเล็ก    มันแคบ    ปรับปรุงรันเวยก็
ใหทําไปเพื่อรองรับการบินท่ีมีอยูแลว  ถึงแมจะรูวาเปนสนามบินทหารก็ใหทําแต 
“โครงการสํารวจและออกแบบสนามบินพาณิชยระหวางประเทศแหงท่ีสอง 
เนื่องจากสนามบินดอนเมืองในปจจุบันมีเคร่ืองบินข้ึนลงเพิ่มข้ึนมากทุกป และ
กําลังประสบความคับค่ังมากข้ึนเปนลําดับ การปรับปรุงสนามบินดอนเมืองตาม
โครงการจะชวยบรรเทาความคับค่ังไปไดเพียงช่ัวคราวเทานั้น ประกอบกับ
วิวัฒนาการทางดานการบินไดเจริญกาวหนาไปเปนอันมาก จึงมีความจําเปนที่
จะตองทําการสํารวจทางวิศวกรรมและออกแบบสนามบินพาณิชยแหงใหม 
บริเวณที่กรมการบินพาณิชยไดจัดซ้ือไวแลวบางสวนใหแลวเสร็จ และทําการ
จัดซ้ือท่ีดินเพิ่มเติมใหครบตามโครงการภายในระยะของแผน เพื่อพิจารณา
กอสรางสนามบินพาณิชยท่ีทันสมัย ใหเคร่ืองบินขนสงประเภทไอพน ขนาดหนัก
และเคร่ืองบินขนสงประเภความเร็วเหนือเสียงข้ึนลงไดโดยสะดวก”    จะเห็นวา
เขียนคลายๆ แผนแรก  “การปรับปรุงสนามบินดอนเมืองนั้น เปนการทําเพื่อใช
เพียงช่ัวคราวตามความเหมาะสม  ประกอบการพัฒนาการบินพาณิชยระหวาง
ประเทศไดเจริญกาวหนาไปมาก  จึงตองดําเนินการสํารวจและออกแบบสนามบิน
พาณิชยแหงใหม ณ บริเวณท่ีไดจัดซ้ือท่ีดินไวแลว”  ดงันัน้พอเร่ิมเขาแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ีสองในป  2510-2514  ก็เร่ิมไปซ้ือท่ีไวแลว  “และทําการจัดซ้ือท่ีดินใหครบ 
“เพ่ือพิจารณากอสรางสนามบินพาณิชยท่ีทันสมัย  ใหเคร่ืองบินขนสงประเภทไอ
พนขนาดหนักและเคร่ืองบินขนสงประเภทความเร็วเหนือเสียงข้ึนลงได
โดยสะดวก”  ก็เขียนไวแคนี้  ดังนั้นชวงแผนฯ สอง ก็เปนชวงของการจัดหาที่ดิน 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ีสาม  (2515-2519)  ในสวนท่ีเกี่ยวของกับ
บริการขนสงทางอากาศระหวางประเทศนั้นให  “มีการปรับปรุงสนามบินพาณิชย
ระหวางประเทศ ตลอดจนระบบบการควบคุมการจราจรทางอากาศใหมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนดวย ท้ังนี้จะมีการสํารวจเพ่ือพิจารณาวาจะสมควรปรับปรุงสนามบินดอน
เมืองตอไปอีกเพียงใด เพ่ือใหใชประโยชนไดดีท่ีสุด และจะมีความจําเปนตองยาย



 
108 

สนามบินพาณิชยระหวางประเทศไปอยูท่ีแหงใหมหรือไม หากผลการสํารวจ
แสดงใหเห็นความจําเปนท่ีจะตองยายสนามบิน ก็จะทําการสํารวจและออกแบบ
แผนแมบทสนามบินพาณิชยแหงท่ีสองเพื่อเตรียมไวกอสรางเม่ือจําเปนดวย”    อัน
นี้มาเกิดคําถามข้ึนแลว    ท่ีดินไดหมดแลว    แตมาเกิดคําถามในแผนฯ  ท่ีเขียนไว   
คือแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ีสาม  ป  2515-2519  แผนเร่ืองการขนสงทางอากาศมีแคนี้
เอง   และมีการตั้งคําามดวยวา  “จะมีความจําเปนตองยายสนามบินพาณิชยระหวาง
ประเทศไปอยู  ณ  ท่ีแหงใหมหรือไม    หากผลการสํารวจแสดงใหเห็นความจําเปน
ท่ีจะตองยายสนามบิน ก็จะทําการสํารวจและออกแบบแผนแมบทสนามบิน
พาณิชยแหงท่ีสองเพื่อเตรียมไวกอสรางเ ม่ือจําเปนดวย”    ถาเขียนแบบนี้
หมายความวารัฐบาลหยุดการสรางสนามบินแหงท่ีสองแลว    ใชม้ัย?  หยุดแลว    ได
ท่ีดินมาไวเฉยๆ  แตหยุดโครงการแลว” ( สุวัฒน วาณีสุบุตร, 2553) 
 

 อยางไรก็ตาม ในชวงรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร กระทรวงคมนาคมซ่ึงขณะน้ันยังมี
รัฐมนตรีวาการเปนคนเดิม คือ พลตรี พงษ ปุณณกันต ยังพยายามหยิบยกโครงการกอสราง
สนามบินแหงใหมข้ึนมาดําเนินการตอก็ยังดําเนินการตอไป ในวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2507 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติในเร่ืองการซื้อท่ีดินเพื่อสรางสนามบินพาณิชยแหงใหม  และตอมาในวันท่ี 
12 ธันวาคม พ.ศ. 2508 กระทรวงคมนาคม  โดยสํานักงานการบินพลเรือน (กรมการบินพาณิชย) 
ไดมีหนังสือถึงสํานักงบประมาณเพื่ออนุมัติการเปล่ียนแปลงงบประมาณ ในการสํารวจระดับ
คุณภาพดินบริเวณท่ีจะกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 และในเดือนถัดมาคือวันท่ี 13 
มกราคม พ.ศ. 2509 กระทรวงคมนาคม ไดทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรีวา 
ประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ เชน มาเลเซีย ญ่ีปุน และฮองกง ตางก็เรงรัดการกอสรางปรับปรุง
และขยายทาอากาศยานของตนอยู เพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาดานการบินพลเรือน  
กระทรวงคมนาคมจึงเห็นสมควรท่ีจะเร่ิมงานสํารวจ ออกแบบ ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 
ทันที ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2523) ก็เห็นดวยกับ
ขอเสนอของกระทรวงคมนาคม  แตยังเห็นวาควรติดตอขอความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเพื่อทํา
การสํารวจกอน (กรมการบินพาณิชย, 2523) 
 การดําเนินการสํารวจ  ออกแบบ และจัดหาจัดซ้ือท่ีดินเพื่อการกอสรางสนามบินแหงใหม  
จึงเร่ิมดําเนินการอีกคร้ังในสมัยของรัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร  เอกสารหลายชิ้นระบุตรงกัน
วา ตั้งแตป พ.ศ. 2506 ถึงป พ.ศ. 2513 กระทรวงคมนาคมไดท่ีดินเนื้อท่ีประมาณ 11,511 ไร จํานวน 
145 แปลง และในป พ.ศ. 2516 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองท่ี



 
109 

ตําบลบางโฉลง  ตําบลราชาเทวะ  ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สําหรับ
การกอสรางทาอากาศยานกรุงเทพแหงท่ี 2 โดยมีการเวนคืนท่ีดินเนื้อท่ี 7,740 ไร  จากเจาของท่ีดิน 
290 รายอีกสวนหนึ่ง และยังมีทีดินท่ีเปนท่ีสาธารณะอีกสวนหนึ่ง ดังนั้นในป พ.ศ. 2516 รวมมีพื้น
ท่ีดินท้ังส้ินประมาณ 20,000 ไร  นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ  (2553) ใหัสัมภาษณกับผูวิจัยวา   
 

“ผมจําไดวาในป 2516 มีการประกาศเขตปลอดภัยตรงบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
แลว    และก็มีการอีกทีในป  2535    คําวาเขตปลอดภัยคืออะไร    คือเขตท่ีมีการ
กําหนดวาบริเวณนี้จะเปนบริเวณสนามบิน  เพราะฉะนั้นใครจะมากอสรางอะไรก็
ดี    มาปลูกไมยืนตนก็ด    กอสรางอาคารอะไรท้ังหลายแหลตองไดรับอนุญาตกอน
ซ่ึงอันนี้ก็จะโยงมาถึงปจจุบันท่ีมีการฟองรองกันวาเสียงดังรบกวน    จริงๆแลวมัน
มีการประกาศเขตปลอดภัยตรงนี้อยูแลว  ซ่ึงทางการทาอากาศยานก็ใชเปนขอตอสู
กันมา ในป  2516 เร่ิมมีการซ้ือท่ีดินแลว    การท่ีประกาศเขตปลอดภัยได    แสดงวา
ไดมีการไปตระเวนซ้ือท่ีดินหรือ  เวนคืนท่ีดินสวนหนึ่งไวเรียบรอยแลว    ประกาศ
นี้เปนการประกาศโดยกระทรวงคมนาคม    โดยเร่ิมตนจากกรมการบินพาณิชย
เสนอมาท่ีกระทรวงคมนาคมออกประกาศ    เรียกวาประกาศกระทรวงคมนาคม
ชวงนั้นพอสรุปวาใหมีการซ้ือท่ี    คนซ้ือท่ีผมก็มีโอกาสไดเจอและไดทํางาน
รวมกันอยู    เขาก็เลาใหฟงวาบางท่ีถึงขนาดท่ีตองพายเรือเขาไปเพื่อท่ีจะซ้ือท่ี
เพราะวาท่ีตรงนั้นเปนท่ีหนอง” 

 
 นอกจากเร่ืองของการเรงจัดซ้ือท่ีดินท่ีจะสรางสนามบินแหงใหมแลว  คณะรัฐมนตรียังได
มีมติใหกรมวิเทศสหการติดตอขอความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา  เพื่อทําการสํารวจ  และหาก
ไมไดรับความชวยเหลือ  ก็ใหติดตอขอความชวยเหลือจากประเทศอ่ืนๆ ตอไป จนกระท่ังในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2510 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ไดตอบมาวาไมอาจใหความชวยเหลือในการสํารวจและ
ออกแบบได  ท้ังในรูปใหเปลาและในรูปแบบเงินกู  ในชวงระหวางป พ.ศ. 2511-2513 รัฐบาล
พยายามติดตอขอความชวยเหลือจากหลายประเทศ เชน แคนาดา เยอรมัน ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด 
และญ่ีปุน  ในหนังสือครบรอบ 40 ปของกรมการขนสงทางอากาศสรุปเหตุการณในชวงนี้วาการ
ติดตอขอความชวยเหลือจากรัฐบาลประเทศตาง ๆ ไมประสบผลสําเร็จ 
 อยางไรก็ตาม  มีหลักฐานตามที่กรมการบินพาณิชยบันทึกไววา ในป พ.ศ. 2511 คณะ
ผูเช่ียวชาญจากกระทรวงการขนสงประเทศ แคนาดา ไดเดินทางเขามาพิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียด
เบ้ืองตนของโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 ตามท่ีกรมวิเทศสหการไดติดตอขอความ
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ชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2510 ซ่ึงคณะผูเช่ียวชาญไดเสนอรายงาน
เร่ือง The Requirement For a New International Airport to Serve Bangkok ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2511 สรุปความวา แมวาทาอากาศยานกรุงเทพซ่ึงในขณะน้ันกําลังไดรับการปรับปรุงซ่ึงสวนใหญ
ประกอบดวยอาคารสถานีการบิน (Passenger Terminal Building) การกอสรางลานจอดสําหรับ
เคร่ืองบินแบบโบอิ้ง (Boewing 747) อาคารคลังสินคา และอ่ืนๆ การปรับปรุงสวนใหญนี้จะทําให
ทาอากาศยานกรุงเทพสามารถรองรับปริมาณการขนสงทางอากาศไดไปอีกจนถึงป พ.ศ. 2518 
เทานั้น  แมวากองทัพอากาศจะใหใชพื้นท่ีดานฝงทางวิ่งเสนตะวันตกไดก็ตาม  ก็เปนการยากท่ีจะ
ปรับปรุงทาอากาศยานกรุงเทพใหไดรับผลประโยชนคุมคากับงบประมาณที่ตองลงทุนไปอีก
จํานวนมาก  การพิจารณาคร้ังนี้จึงมีความเห็นวา  ประเทศไทยจําเปนท่ีตองเรงกอสรางทาอากาศ
ยานสากลกรุงเทพแหงท่ี2 ใหสามารถใชงานไดในป พ.ศ. 2518 แตรายงานไมไดใหความเห็น
เกี่ยวกับสถานท่ีท่ีหนองงูเหาท่ีรัฐบาลเตรียมไวจะใชสําหรับกอสรางทาอากาศยานกรุงเทพแหงท่ี 2 
วาเหมาะสมหรือไม   กอนหนาน้ีในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมปเดียวกัน คณะผูเช่ียวชาญจาก
บริษัท Pacific Consultants K.K. ประเทศญ่ีปุน ไดยื่นขอเสนอท่ีจะสํารวจ  ออกแบบ รายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 ตอรัฐบาลดวยเชนกัน นอกจากนั้นในป พ.ศ. 
2512 ก็ยังมีบริษัท AMY-Architects Engineers Consultants ประเทศอิสราเอลและบริษัท COMTEC 
ประเทศอิตาลี บริษัทเอกชนของสหรัฐอเมริกาไดยื่นขอเสนอผานทูตการคาอีกดวย 3 บริษัท คือ 
บริษัท C.F. Murphy Associated Lavamore, Douglass & Popham บริษัท Airways Engineering 
Corporation และบริษัท Walter Kidds Constructors International Incorporation ไดยื่นขอเสนอขอ
ทําการสํารวจออกแบบทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 ใหรัฐบาลไทยพิจารณาดวยเชนกัน  
คณะกรรมการพิจารณาการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2  และแกไขปรับปรุงทา
อากาศยานกรุงเทพซ่ึงแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี  ก็ไดพิจารณาและมีความเห็นวาขอเสนอของ
ประเทศแคนาดาดีท่ีสุด  กระทรวงคมนาคมจึงเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลแคนาดา  เพื่อจัดทําการศึกษาความเปนไปได (Feasinility Study) และแผน
แมบท (Master Plan) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2513 ใหรัฐบาลต้ัง
งบประมาณของรัฐสําหรับทําการศึกษาความเปนไปไดและการทําแผนแมบทดังกลาว โดยใหมีการ
ประมูลท่ัวไป (International Competition) ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (กรมการบิน
พาณิชย, 2523)  
 มีการตั้งขอสังเกตจากงานวิจัยหลายช้ินถึงการดําเนินโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐบาล
นั้นมิไดเปนไปตามหลักการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือสวัสดิการสูงสุดของสังคม (Social 
Welfare Maximization)โดยรวม  หากแตเปนไปตามโครงสรางอํานาจทางการเมือง ซ่ึงเปนโครง
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ครอบกําหนดกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในสังคมนั้นๆ   หากระบอบการเมืองการ
ปกครองเปนแบบเผด็จการหรือคณาธิปไตย  ประชาชนยอมไมมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ และไมมีปฏิสัมพันธระหวางอุปสงคกับอุปทานในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ  นโยบาย
เศรษฐกิจจะถูกส่ังการจากเบ้ืองบนสูเบ้ืองลาง (รังสรรค ธนะพรพันธ, 2546: 91) และในบริบทของ
สังคมไทยความสัมพันธเชิงอุปถัมถ (Patron-Client Relationship) ถือเปนรากฐานสําคัญของการ
จัดต้ังองคการของสังคมไทย (Social Organization) โครงสรางเพื่อการรักษาอํานาจทางการเมือง  
และเม่ือการสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมถมีความสําคัญตอการขยายและการธํารงไวซ่ึงฐานอํานาจ
ทางการเมือง  ผูนําทางการเมืองจักตองมีทรัพยากรสําหรับการสรางความสัมพันธดังกลาวนี้  ดวย
เหตุนี้เอง  ผูมีอํานานาจทางการเมืองจึงตองแสวงหาฐานอํานาจทางเศรษฐกิจและสรางสายสัมพันธ
กับกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ท้ังนี้เพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยากรเพื่อใชในการอุปถัมถ
ทางการเมือง  การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจและการดําเนินโครงการขนาดใหญของรัฐจึงกลายเปน
กระบวนการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent Seeking) ของผูท่ีมีอํานาจ  การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
กลายเปนกระบวนการแบงปนผลประโยชนเพื่อการอุปถัมถทางการเมือง (รังสรรค ธนะพรพันธ, 
2546: 99) 
 ความขางตนสามารถอธิบายไดชัดเจนถึงสายสัมพันธเชิงอุปถัมถ และการแสวงหาคาเชา
ทางเศรษฐกิจของกลุมผลประโยชนและผูมีอํานาจทางการเมืองในเวลานั้น  ผานกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในโครงการสรางสนามบินแหงใหม 2 ประการ  คือการสะสมท่ีดินและวิ่งเตนหา
ผลประโยชนจากการซ้ือขายท่ีดินในบริเวณท่ีจะกอสรางสนามบินแหงใหม กอนท่ีกรมการบิน
พาณิชยซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจะเขาไปจัดหาท่ีดินเพ่ือใชเปนสถานท่ี
กอสรางสนามบินแหงใหม  และความพยายามของบริษัท อิตัลไทย จํากัด ท่ีเม่ือโครงการหยุดชะงัก
ลงเน่ืองจากการอสัญกรรมของขอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ก็ไดเปล่ียนแนวทางการดําเนินงานจากการ
ออกหนาเปนผูรับเหมา  ออกแบบ และควบคุมการกอสรางท้ังหมดในนามของตนเอง  ไปเปนการ
รวมทุนกับบริษัท นอรทรอป โดยเขาไปถือหุนในบริษัท นอรทรอปไทย    ดังนั้นแมจะมีขอเสนอ
ใหความชวยเหลือเสนอมาจากรัฐบาลแคนาดา  ซ่ึงเปนขอเสนอใหความชวยเหลือท่ีคณะกรรมการมี
มติแลววาดีท่ีสุด  และยังมีบริษัทเอกชนตางประเทศอีก 5 รายยื่นความจํานงคท่ีจะใหรัฐพิจารณา
งานสํารวจ  ออกแบบและกอสราง  รวมท้ังสํานักงบประมาณก็ไดเสนอวาการคัดเลือกบริษัทท่ีจะมา
ทําการศึกษาความเปนไปไดและจัดทําแผนแมบทจะตองมาจากการประมูลเทานั้น  แตรัฐบาลกลับ
พยายามท่ีจะใหผลักดันใหคณะกรรมการรับขอเสนอของบริษัท  นอรทรอป ใหได   โดย
คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึงเพื่อพิจารณา
ขอเสนอของบริษัท นอรทรอป ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน คณะกรรมการประกอบดวย รอง
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นายกรัฐมนตรี (ขณะนั้นคือนายพจน สารสิน ไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัมนาการ
แหงชาติดวย) ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ 
ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และ ผูแทนจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อีกทานหน่ึงเปนกรรมการ
และเลขานุการ  ซ่ึงเปนท่ีนาสนใจวาคณะกรรมการชุดนี้ไดเสนอรายงานตอรัฐบาลในวันท่ี 24 
สิงหาคม พ.ศ. 2514 วาสมควรจะรอผลการออกแบบและวางแผนตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมท่ีใหใช
เงินงบประมาณและเปดประมูลคัดเลือกบริษัทท่ีเหมาะสมกอน  จากเหตุผลนี้จึงทําใหขอเสนอของ
บริษัท นอรทรอป ไมไดรับการพิจารณา (กรมการบินพาณิชย, 2523) 
 ซ่ึงทางบริษัท นอรทรอป ก็ไมลดละความพยายาม  โดยอีก 2  เดือนตอมาในวันท่ี 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2514 บริษัท นอรทรอป ไดยื่นเสนอแผนการดําเนินงานออกแบบกอสรางและติดต้ัง
อุปกรณสําหรับทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 ตอกระทรวงคมนาคมอีกคร้ัง  โดยในคร้ังนี้ได
เสนอวารัฐบาลไทยไมตองรับภาระดานการเงินใดๆ ท้ังส้ินตามท่ีไดเคยเสนอไว  แตคร้ังหลังนี้ได
เพ่ิมเติมอีกวาบริษัทจะชําระคาสิทธิการดําเนินการใหแกรัฐบาลไทยเปนเงินไมตกวา 1,000 ลาน
บาท ในชวงระยะเวลา 20 ท่ีบริหารทาอากาศยานแหงใหม  (กรมการบินพาณิชย, 2523)  ความ
พยายามผลักดันใหรัฐบาลรับขอเสนอและลงนามสัญญาเปนไปอยางตอเนื่อง  แตก็ไดมีกระแส
วิพากษวิจารณและคัดคานในเร่ืองดังกลาวอยางกวางขวาง แตก็ไมอาจตานทานความตองการของ
รัฐบาลได  ในเดือนถัดมาวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 จอมพลถนอม กิตติขจร ไดทําการปฏิวัติ
รัฐบาลของตนเอง  มีสภาบริหารคณะปฏิวัติเปนผูบริหารประเทศ  และไดแตงต้ังคณะกรรมการชุด
ใหมพิจาารณากําหนดเง่ือนไขทําขอตกลงตลอดดจนรางสัญญาของบริษัท นอรทรอป อีกคร้ัง  โดย
ในคร้ังนี้ไดแตงต้ัง ดร. ศิริลักษณ จันทรางศุ ปลัดกระทรวงคมนาคม ขณะนั้นเปนประธาน
คณะกรรมการ  ซ่ึงคณะกรรมการรชุดนี้ไดพิจารณาและสงรายงานยืนยันกลับไปยังจอมพลถนอม 
กิตติขจร ซ่ึงเปนหัวหนาคณะปฏิวัติในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2515 วา รัฐบาลไมสมควรรับขอเสนอ
ของบริษัท นอรทรอป โดยเหตุผลของคณะกรรมการคือเห็นวาเปนขอเสนอท่ีมีลักษณะผูกมัด
เกินไปอาจจะทําใหเกิดภาระดานการเงินแกรัฐบาลตอไปได  และยังมีลักษณะท่ีเล็งผลเลิศมาก
เกินไป  พรอมกันนี้คณะกรรมการยังไดเสนอใหรัฐบาลใชเงินงบประมาณทําการสํารวจออกแบบ
ทาอากาศยานกรุงเทพแหงท่ี 2 เองเสียกอนท่ีจะลงทุนกอสราง  ซ่ึงจะทําใหรัฐมีโอกาสตัดสินใจได
รอบคอบและสามารถคัดเลือกบริษัทท่ีมีความสามารถท่ีจะเขาดําเนินการและใหผลประโยชนแก
ประเทศไทยมากที่สุดได (กรมการบินพาณิชย, 2523)  แตในเวลาเพียง 2 เดือนตอมาสภาบริหาร
คณะปฏิวัติกลับมีมติรับหลักการในการพิจารณาสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 ในวันท่ี 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยมอบหมายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคามนาคมคนใหมคือ พล
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อากาศเอกทวี จุลละทรัพย เปนประธานพิจารณาขอเสนอและเจรจากับบริษัท นอรทรอป  และใน
ตนป พ.ศ. 2516 วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2516 คณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติใหกระทรวงคมนาคมลง
นามในสัญญาท่ีผานการตรวจรางโดยคณะกรรมการจัดทํารางสัญญา ประกอบดวย นาวาอากาศโท
สนั่น สังขจันทร อธิบดีกรมการบินพาณิชยคนแรก เปนประธาน  และมีอธิบดีกรมอัยการ  
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  กระทรวงการ
ตางประเทศ รวมเปนกรรมการ (พจนา สิมะเสถียร, 2534: 6) และกระทรวงคมนาคมไดลงนามใน
สัญญากับบริษัท นอรทรอปในวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2516  การดําเนินการเพื่อใหเกิดการลงนาม
สัญญากับบริษัท นอรทรอป ก็ดําเนินไปทามกลางเสียงวิพากษวิจารณและคัดคานจากอาจารย
มหาวิทยาลัย  นักวิชาการจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ส่ือมวลชนทั้งในประเทศ
และตางประเทศ  ดร. สุวัฒน วาณีสุบัตร (2553) กลาวถึงการท่ีโครงการกอสรางนี้ตองยุติลงวา  
 

“สาเหตุท่ีหยุดโครงการอาจจะเพราะวา    จอมพลถนอม    กิตติขจรถูกขับไลออกไป
ในป  2516    การหยุดโครงการอยูในชวงการเปล่ียนแปลงทางการเมืองนี้ดวย    แต
ผมก็ไมแนใจ    เพราะวาแผนนี้นาจะเขียนข้ึนกอนป  2516  เพียงแตวามันเกิดคําถาม
ข้ึนมา    แตผมคิดวานาจะเกิดข้ึนเพราะมีการเดินขบวนตอตานวาจอมพลถนอม   
จอมพลประภาส    ไดแสงหาผลประโยชนจากการไปเวนคืนท่ีดิน    ไปกวานซ้ือ
ท่ีดินชาวบานและใหรัฐไปเวนคืนในราคาแพง    หรือไปซ้ือท่ีดินโดยรอบเพื่อ
ประโยชนของตัวเอง  ประกอบกบัในปลายๆ แผนพฒันาฯ ฉบับท่ีสอง ราวป 2514 
บริษัท นอรทอรอป แอรปอรต ดีเวลลอปเมนต  คอรปอเรช่ัน  จํากัด  ของอเมริกาได
ยื่นขอเสนอเขามาวา  บริษัทฯ  ขอเปนผูลงทุนกอสราง    ซ่ึงวันนี้ก็คือการขอ
สัมปทาน    บริษัทฯ  จะกอสรางใหท้ังหมด    และบริษัทฯ  ก็จะเก็บประโยชนไป  20  ป
จากน้ันก็จะโอนสนามบินใหรัฐบาล  รัฐบาลจะเอาม้ัย    ซ่ึงรัฐบาลตอนน้ันคือ
รัฐบาลจอมพลถนอม  จอมพลประภาส    ทาทางเขาจะเอา     แลวประชาชนก็ออกมา
ถาไปยอนดูหนังสือพิมพก็จะมีการเขียนวิ  พากษวิจารณไว    นี่คือชวงสมัยป  2513-
2515  มีการโจมตีมากวา    การใหบริษัทอเมริกันเขามารับสัมปทาน    ซ่ึงเปน
สัมปทานท่ีไมไดแขงขันกันกับบริษัทเอกชนรายไหน    เปนเพียงบริษัทเอกชนราย
หนึ่งยื่นขอเสนอเขามาแลวก็ใหเขาก็แยละสิ    ซ่ึงถาเปนวันนี้ก็ทําไมได    เพราะวา
ยื่นเง่ือนไขมาฝายเดียว  เรากําหนดอะไรไมไดเลย  แตเขามาทําประโยชนจากท่ีดิน
ไดมหาศาล  เพราะฉะนันมันจึงมาเกิดคําถามในแผนฯสาม    จึงไดเขียนไวอยางนั้น
วาไมเอาแลว  สนามบินแหงใหมเลิก  แลวก็ใหปรับปรุงดอนเมืองใหมันเพียงพอ” 
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 อยางไรก็ตาม  ในบทความ Bangkok Watergate ท่ีพิมพในนิตยสาร Far Eastern Economic 
Review ฉบับวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2516  ไดรายงานขอมูลอีกดานหนึ่งช้ีวาเม่ือโครงการไดรับ
อนุมัติจากรัฐบาลไทยในตนป พ.ศ. 2516 บริษัท นอรทรอป ตองจัดหาเงินลงทุนข้ันตนสําหรับการ
นี้ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.  2516  และกําหนดการหาเงินลงทุนไดรับการขยายออกไปอีกจนถึง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 และจากน้ันบริษัทก็ยังขอขยายระยะเวลาตอไปอีก   ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา
บริษัทกําลังมีปญหาเร่ืองการระดมทุน  และแหลงเงินทุนสําคัญในโครงการนี้คือธนาคาร U.S. 
Export-Import ท่ีมีนายเฮนร่ี เคอรนส เปนประธานธนาคาร  ใหการสนับสนุนโครงการนี้อยางเต็มท่ี  
โดยใหสัมภาษณกับหนังสือพิมพเดอะเนช่ัน กรุงเทพฯ วา ธนาคาร Exim จะจัดหาเงินสําหรับสินคา
และบริการตางๆ ซ่ึงซ้ือจากบริษัทอเมริกัน  แตเม่ือการลงนามสัญญาเปนท่ีเรียบรอย  นายเคอรนส 
ไดเดินทางมายังกรุงเทพฯ เพื่อขอใหรัฐบาลมีคําม่ันท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับการใชเงินคืน  โดย
กําหนดใหเปนเง่ือนไขสําหรับเงินกูจากธนาคาร Exim ซ่ึงจะคลุมถึงรอยละ 50 ของคาใชจายท้ังส้ิน 
(ดอกเบ้ียรอยละ  6 ใชคืนภายใน 10 ป หลังจากเสร็จส้ินการกอสรางข้ันแรก) รวมท้ังการคํ้าประกัน
เงินกูจากธนาคารตางๆ ของเอกชน  ซ่ึงเปนการเสนอเง่ือนไขท่ีทางฝายรัฐบาลไทยไมตองการจะเขา
ไปผูกพัน  ประกอบกับธนาคารเชสแมนฮัตตันซ่ึงประสงคจะสนับสนุนดานการเงินในโครงการนี้
มาต้ังแตตนก็ไดถอนตัวออกไปในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2516 โดยเหตุผลของธนาคารอางวาบริษัท 
นอรทรอปไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันบางประการซ่ึงธนาคารเรียกรองได (Far Eastern Economic 
Review, 2516: 69-70)   
 ในวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2517 ประธานกรรมการบริษัท นอรทรอป ไทยแลนด  นายแพทย 
ชัยยุทธ กรรณสูตร  ไดออกแถลงการณวาตองระงับการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 
2 ท่ีบริเวณหนองงูเหา  เนื่องจากบริษัท นอรทรอปอเมริกัน ไดขอถอนตัวโดยอางวาไมสามารถ
ลงทุนในสถานการณความไมสงบทางการเมืองขณะน้ันได  (กรมการบินพาณิชย, ม.ป.ป.) ซ่ึงในวัน
เดียวกันนั้นเองคณะรัฐมนตรีมีมติใหบริษัท นอรทรอปอเมริกามีหนังสือยืนยันมาอีกคร้ังหนึ่งพรอม
ท้ังใหระบุอยางชัดแจงวาบริษัทจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ท้ังส้ินและใหกระทรวงคมนาคม
พิจารณาวามีความจําเปนท่ีจะตองสรางตอไปหรือไม  กระทรวงคมนาคมจึงไดบอกเลิกสัญญากับ
บริษัท  เปนการปดฉากโครงการกอสรางสนามมบินแหงใหมลงอีกคร้ังหนึ่ง 
 ศาสตรจารยเสนห  จามริก ไดตั้งขอสังเกตตอสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของ
ประเทศไทยในชวงนี้วา เปนผลพวงมาจากแนวความคิดในการพัฒนาพัฒนาแบบไมสมดุล (เสนห 
จามริก, 2549: 263-264) ท่ีสงผลใหเกิดความไมสมดุลทางการเมืองข้ึนดวย  และแมวาแนวความคิด
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 4 จะเปล่ียนแนวเนนหนักจากเรื่องการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาเปนเร่ืองความเปนธรรมก็ดี  และจากแผนการพัฒนาแบบไมสมดุลมา
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เปนแบบสมดุลก็ดีท่ีเกิดข้ึนในชวงหลังเหตุการณท่ีมีการเดินขบวนประทวงขับไลรัฐบาลตอมพล
ถนอม กิตติขจรและเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 อันเปนผลให
ระบอบเผด็จการทหารตองถูกกําจัดออกไปและเปนชวงของการตื่นตัวในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ 
ประชาธิปไตยและความเปนธรรมทางสังคมอยางกวางขวาง  ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 4 จึงมีสวนท่ีสะทอนสภาพบรรยากาศทางการเมืองในขณะน้ัน  แตยังไมอาจ
กอใหเกิดผลเปนการปฏิรูปเปล่ียนแปลงโครงสรางสัมพันธภาพทางอํานาจ หรือโครงสรางทาง
สถาบันของรัฐบาลไดอยางแทจริง  ในท่ีสุดพลังประชาธิปไตยหลานั้นก็ถูกกําหราบปราบปรามลง
ไปในช่ัวระยะเวลาอันส้ัน (เสนห จามริก 2549: 280) 
     
 5.3.3   นโยบายของรัฐตอการพัฒนาทาอากาศยานสากลในชวงท่ีสาม (พ.ศ. 2520-2530) : 

ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ  บทบาทนักการเมืองและกลุมธุรกิจในการผลักดันโครงการ
กอสรางสนามบิน และ บทบาทของเทคโนแครตจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติในการควบคุมการดําเนินการโครงการขนาดใหญของรัฐ 

 ยุคท่ีสาม (พ.ศ. 2520-พ.ศ. 2530) ยุคประชาธิปไตยคร่ึงใบ (สถาบันพระปกเกลา)  มีคณะ
รัฐบาล 6 คณะ ประกอบดวย 1) การปกครองโดยคณะปฏิรูปการปกครอง  มาจากการรัฐประหาร
โดยคณะปฏิรูปการปกครองนําโดย พลเรือเอกสงัด ชะลออยู ในวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มีรัฐบาล
นายธานินทร  กรัยวิเชียร (8 ตุลาคม พ.ศ. 2519-19 ตุลสคม พ.ศ. 2520) มีคุณหญิงเลอศักดิ์  สมบัติ
ศิริ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  2) รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท 
(12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522) พลเอกสุรกิจ มัยลาภ ดํารงตําแหนงเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม พลเรือตรีสนอง นิสาลักษณ นายประสงค สุขุม และ นาย
ประสิทธ์ิ  ณรงเดช ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ  ตอมามีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 ท่ีเรียกกันวา รัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยครึ่งใบ ท่ีมีสมาชิก
วุฒิสภามาจากการแตงต้ัง และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกต้ัง  ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาธิปไตยคร่ึงใบนี้ใชมาจนถึงป พ.ศ. 2535 3) รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท (12 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2522-3 มีนาคม พ.ศ. 2523) นายสมพร  บุญยคุปต ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม พลอากาศเอก ประสงค คุณะดิลก พลเรือเอกอมร  ศิริกายะ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรี
ชวยวาการ 4) รัฐบาล  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท (3 มีนาคม พ.ศ. 2523-30  เมษายน 2523)  มี พลเรือเอก
อมร  ศิริกายะ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และมี พันเอกพล  เริงประเสริฐวิทย  
นาวาอากาศโท ทินกร พันธุกระวี และ นายยศ อินทรโกมาลยสุต ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ 
5) รัฐบาล พลเอกเปรม  ติณสูลานนท (30 เมษายน พ.ศ. 2526- 5 สิงหาคม พ.ศ.  2529)  มี นายสมัคร 
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สุนทรเวช ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และมี นายบุญเทียม  เขมาภิรัตน 
ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ ตอมามีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล ใหมแตยังคงมีพลเอก เปรม 
ติณสูลานนท ดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีตอ 6) รัฐบาลเปรม ติณสูลานนท : 5 สิงหาคม พ.ศ. 
2529-4  สิงหาคม พ.ศ.   2531)  มี นายบรรหาร  ศิลปอาชา ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม และมี พันโทสนั่น ขจรประศาสน และ นายสุรพันธ ชินวัตร ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรี
ชวยวาการ  
 พัฒนาการทางการเมือง และเศรษฐกิจในยุคนี้เปนผลมาจากแนวทางการพัฒนาแบบไม
สมดุลท่ีดําเนินมาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  1 ความไมสมดุลทาง
เศรษฐกิจกอใหเกิดความไมสมดุลทางการเมือง    และกอใหเกิดแรงปะทุในเหตุการณทางการเมือง
คร้ังสําคัญๆ  นับต้ังแตเหตุการณการเดินขบวนประทวงขับไลรัฐบาลจอมพลถนอม    กิตติขจร  เม่ือ
วันท่ี  14 ตุลาคม  พ.ศ. 2516 การเกิดรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองนําโดย  พลเรือเอกสงัด 
ชะลออยู  ในวันท่ี  6 ตุลาคม  พ .ศ . 2519 และการเกิดเหตุการณ กบฏพลเอกฉลาด  หิรัญศิริ  ในป  พ .ศ. 
2520   ซ่ึงเปนการพยายามยึดอํานาจจากรัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียร  นายกรัฐมนตรีซ่ึงมาจาก
การแตงต้ังและการสนับสนุนของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน เหตุการณเร่ิมข้ึนในตอนเชามืด
ของวันท่ี   26  มีนาคม  พ .ศ.  .2520 (สมบูรณ คนฉลาด และคณะ, 2520: 337-347) มีการเปล่ียนตัว
นายกรัฐมนตรีท่ีแตงต้ังโดยคณะปฏิรูปการปกครอง นายธารินทร  กรัยวิเชียร มาเปนพลเอกเกรียง
ศักดิ์  ชมะนันท ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 จากน้ันมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 ท่ีเรียกกันวา รัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยครึ่งใบ ท่ีมีสมาชิก
วุฒิสภามาจากการแตงต้ัง และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกต้ัง  ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาธิปไตยคร่ึงใบนี้ใชมาจนถึงป พ.ศ. 2535 
 ในยุคท่ีสามนี้โครงสรางอํานาจในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอโครงการ
กอสรางสนามบินแหงใหมยังอยูในมือของผูนํารัฐบาลท่ีเปนนายทหาร ท่ีเขามาสูอํานาจโดยการยึด
อํานาจมาจากผูนําทหารดวยกันเอง จากเหตุการณท่ีเรียกวา กบฎพลเอกฉลาด หิรัญศิริ ในป พ.ศ. 
2520  แมวา จะมีความพยายามขับเคล่ือนใหระบอบการเมืองไทยสูการระบอบการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยโดยการเลือกต้ัง  แตรัฐธรรมนูญในเวลาน้ัน ยังคงเปดโอกาสใหนายกรัฐมนตรีไม
จําเปนตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือเรียกวา คนนอก ได  โดยพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท 
ดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรี ในชวง พ.ศ. 2520-2523  พลเอกปรม  ติณสูลานนท ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีตอจากพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท ตั้งแตป พ.ศ. 2523 จนถึง พ.ศ. 2531 ในยุคนี้
โครงสรางทางการเมืองแบบรัฐบาลเผด็จการทหารยังเปนโครงสรางอํานาจหลักท่ีครอบงําประเทศ
อยู ดังนั้นการตัดสินใจใดๆ ในโครงการขนาดใหญยังคงอยูในมือของคณะผูนําท่ีเปนนายทหาร  
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ประกอบกับในยุคนี้อยูในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแหงชาติฉบับท่ีส่ี ซ่ึงมีแนวนโยบาย
ในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ท่ีใชควบคุมรัฐวิสาหกิจ  รัฐบาลดําเนินนโยบายตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจะลแะสังคมแหงชาติ  โดยยุคนี้กลาวไดวาเปนยุคท่ีขาราชการประจํา 
โดยเฉพาะสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวงการคลังเร่ิมเขามามีบทบาทในการ
บริหารเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก รัฐบาลในยุคนี้มีแนวความคิดท่ีจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจหลาย
แหงท่ีไมทํากําไร หรือรัฐวิสาหกิจท่ีจําเปนตองเพิ่มทุน ดังนั้นในยุคนี้จึงมีการเปลี่ยนสถานะ “การ
ทาอากาศยานไทย” เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมอยางเต็มตัว  โดยใหจดทะเบียนจัดต้ัง
เปนรัฐวิสากิจโดยกฎหมายแหงและพาณิชย  และเปล่ียนสถานะจากการเปนหนวยงานราชการมา
เปนบริษัทจํากัดเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 โดยการเปล่ียนแปลงสถานะของหนวยงาน
ราชการมาเปนรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีลักษณะการดําเนินงานแบบบริษัทเอกชนนี้ ถูกต้ังขอสังเกตโดย
นักวิชาการดานเศรษฐศาสตรการเมืองวา นาจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงสวนแบงผลประโยชน ท่ีได
จากการทุจริตคอรรัปช่ันจากมือขาราชการมาสูมือนักการเมืองท่ีเปนนักธุรกิจเอกชนดวยมากข้ึน  
ซ่ึงในมุมมองของ ดร. สุวัฒน วาณีสุบุตร (2553) รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติท่ีไดใหสัมภาษณกับผูวิจัยสรุปไดวา  บริษัท การทาอากาศยานไทย จํากัด จัดต้ังข้ึนในวนัท่ี 
1 กรกฎาคม  ป  2522 โดยแตเดิมมีทหารอากาศเปนผูดูแล  ตอมาจากกองทัพอากาศคุมท้ังหมดก็
เปล่ียนมาเปนฝายพลเรือนคุมโดยแตกอนนั้นมีกรมการบินพลเรือน  ซ่ึงปจจุบันก็ดูแลสนามบินใน
ประเทศที่อยูในตางจังหวัดคุม ตอมาเนื่องจากการดูแลสนามบินก็เหมือนงานใหบริการ รัฐจึงมี
ความคิดวาควรจะจัดต้ังเปนรัฐวิสาหกิจ  จึงไดจัดต้ังเปนรัฐวิสาหกิจในป  2522  ซ่ึงจุดนี้คือจุดหักเห
ของการขยายดอนเมืองดวย  เพราะพอตั้งเปนรัฐวิสาหกิจแลวคนท่ีเขามาทํางานจะพยายามขยายงาน
ไปเร่ือยๆ    และน่ีเปนตนเหตุท่ีทําใหการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิหยุดไปเกือบ  15-20 ป  ดังนั้น 
การเปล่ียนสถานะการทาอากาศยานไทยเปนบริษัทจํากัด  สงผลใหเกิดความลาชาในการโครงการ
กอสรางสนามบินแหงใหม  เพราะบริษัทการทาอากาศยานไมมีความตองการท่ีจะสรางสนามบินใหม  
แตตองการขยายสนามบินดอนเมืองมากกวา 
 ในยุคนี้ กระทรวงคมนาคมยังคงเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทหลักในการผลักดันโครงการ
กอสรางสนามบินแหงใหม  โดยนโยบายการกอสรางสนามบินแหงใหมมีการปรับเปล่ียนหลายคร้ัง  
อันเนื่องมาจากการเปล่ียนคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจการทาอากาศยาน
ไทย  เร่ิมตนจากป พ.ศ. 2520 ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท เปนนายกรัฐมนตรีผูดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมคือ พลเอกสุรกิจ มัยลาภ ไดนําโครงการกอสราง
สนามบินแหงใหมข้ึนมาพิจารณาอีกคร้ัง  โดยการตกลงวาจางบริษัท TAMS เปนท่ีปรึกษาโครงการ 
และไดเสนอใหรัฐบาลระงับโครงการกอสรางสนามบินแหงใหมไวกอน  โดยใหหันไปขยาย
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สนามบินดอนเมืองใหสามารถใชงานไปไดอีก 10 ป ตอมาในปพ.ศ. 2523 ในรัฐบาลพลเอกเปรมมี
การเปล่ียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเปนพลเรือเอกอมร ศิริกายะ และมีรัฐมนตรีชวยวาการ
ท่ีกํากับกับดูแลรัฐวิสาหกิจการทาอากาศยานไทยคือ นาวาอากาศโททินกร พันธุกระวี ไดนํา
โครงการกอสรางสนามบินแหงใหมข้ึนมาปดฝุนอีกคร้ัง  โดยนําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี ให
พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการโครงการกอสรางสนามบินแหงใหม ตามท่ีกรมการบินพาณิชย 
กระทรวงคมนาคมเสนอตอ  หลังจากท่ีถูกระงับไปในชวงรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์   และใหใชผล
การศึกษาท่ีบริษัทท่ีปรึกษา TAMS ท่ีรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ไดวาจางไวเปนแนวทางในการ
ดําเนินการ  ตอมามีการปรับคณะรัฐมนตรีโดยนายชุมพล ศิลปอาชา ไดรับการแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมแทนนาวาอากาศโททินกร พันธุกระวี  นายชุม
พลได เปล่ียนแปลงมติดังกลาวโดยเสนอคณะรัฐมนตรีใหวาจางบริษัทท่ีปรึกษา  NACO 
ทําการศึกษาและออกแบบข้ันตนทาอากาศยานแหงท่ี 2 แทนบริษัท TAMS  แมวาบริษัท TAMS จะ
เสนอราคาตํ่ากวาก็ตาม  หลังการเลือกต้ังวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2526 มีการเปลี่ยนคณะรัฐบาลอีก
คร้ัง  โดยพลเอกเปรม ยังคงดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเชนเดิม  โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมในรัฐบาชุดใหมนี้คือ นายสมัคร สุนทรเวช โดยทันทีท่ีเขาดํารงตําแหนงไดประกาศ
นโยบายตอการกอสรางสนามบินแหงใหมวา จะพิจารณาขอมูลใหมและไดเสนอใหคณะรัฐมนตรี
รับหลักการแผนการขยายและปรับปรุงทาอากาศยานดอนเมืองโดยทําการศึกษาความเปนไปได ใน
วงเงินงบประมาณ 80-90 ลานบาท โดยจะใชเวลาในการศึกษา 11 เดือน  จากน้ันจะนําผลการศึกษา
นี้มาเปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาของ NACO ในท่ีสุดรัฐบาลก็ไดอนุมัติแผนการปรับปรุงและ
ขยายทาอากาศยานดอนเมืองตามท่ีนายสมัครเสนอ  โดยไมมีการดําเนินการใด ๆ ในโครงการ
กอสรางสนามบินแหงใหมอีกนับต้ังแตป พ.ศ. 2524 เปนตนมา 
 ในชวงระหวางป พ.ศ. 2520 - 2530 ซ่ึงอยูในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 4 และ 5 โดยเนื้อหาสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจของแผนฯ 4 คือ เร่ิมศึกษาวิ 
เคราะหกฎหมายและระเบียบวิธีตางๆ ท่ีใชควบคุมรัฐวิสาหกิจ เพื่อสรางความคลองตัว และ
สาระสําคัญของแผนฯ 5 คือ เร่ิมวิธีการจางเหมาเอกชน หรือ รวมลงทุนกับเอกชน หรือใหเอกชนทาํ
บางสวนใน รสก.  ประเภทท่ีเปนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดร.สุวัฒน วาณีสุบุตร (2553) 
กลาวถึงเนื้อหาในแผนฯ 4 และแผนฯ 5 ท่ีเกี่ยวกับเร่ืองของการกอสรางสนามบินแหงใหมไว ดังนี้  
 

“ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ีส่ี  (2520 - 2524)   “ศึกษาและปรับปรุงทา
อากาศยานดอนเมือง เพื่อรักษาความเปนศูนยกลางในดานการบินพาณิชยของ
ภูมิภาคไว เพราะเปนเคร่ืองสนับสนุนท่ีสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
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พรอมท้ังศึกษาความจําเปนท่ีจะตองมีทาอากาศยานกรุงเทพแหงท่ีสอง เม่ือผล
การศึกษาปรากฏวา ควรจะมีทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ีสองเม่ือใดแลว 
การออกแบบและการกอสรางจะดําเนินการตามข้ันตอนของผลการศึกษา”  และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ีหา  (2525 - 2529) “พัฒนาทาอากาศยาน
กรุงเทพ (ดอนเมือง) แลวเสร็จและเตรียมการกอสรางทาอากาศยานระหวาง
ประเทศสําหรับกรุงเทพแหงท่ี 2”  การทากข็ยายดอนเมืองไปเร่ือยๆ  โดยในแผนฯ 
หาเขียนไวเลยวา  “พัฒนาทาอากาศยานกรุงเทพ   ดอนเมือง  ใหใชบริการไปได
จนถึง  พ .ศ. 2540 รวมท้ังปรับปรุงบริการตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกและความ
รวดเร็วแกกิจการบินท้ังในประเทศและระหวางประเทศ”    แตเขาก็ยังเขียนต่ิงไว
หนอยวาใหเตรียมการกอสรางทาอากาศยานระหวางประเทศสําหรับกรุงเทพแหง
ท่ี 2  เขียนไวอยางนั้น แตไมทําเพราะสนามบินดอนเมืองยังใชไปไดอีกหลายป” 
(สุวัฒน วาณีสุบุตร, 2553)  

 
 นโยบาย ท่ีจะกอสรางทาอากาศยานแหงท่ีสองในยุคหลังการรัฐประหารเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 
พ.ศ. 2519 โดยพลเอกสงัด ชะลออยู ไดถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีกคร้ังในสมัยรัฐบาลพลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันท เลขานุการคณะปฏิวัติท่ีไดข้ึนทําหนาท่ีแทนนายธานินทร กรัยวิเชียร โดยใน
ระหวางป พ.ศ. 2520 - 2521 กระทรวงคมนาคม ไดวาจางบริษัท ทิปเพ็ท แอบเบค แม็คคารตี้ สตาท
ตัน (Tippetts Abbett McCarthy Stratton หรือ TAMS) ทําการศึกษาโครงการลงทุนกอสรางทา
อากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 อีกคร้ัง  โดยใหมีการพิจารณาเลือกพื้นท่ีท่ีจะทําการกอสรางทา
อากาศยานและจัดทําแผนแมบทสําหรับดําเนินการกอสราง  รวมท้ังศึกษาขีดความสามารถของการ
ใชทาอากาศยานกรุงเทพท่ีจะมีการปรับปรุงดวย  ซ่ึงการวาจางนี้รัฐบาลใชงบประมาณไปจํานวน 
12.8 ลานบาท  (พจนา สิมะเสถียร, 2534: 7) ซ่ึงนายเสรีรัตน ประสุตานนท กรรมการผูอํานวยการ
ใหญ บริษัท การทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ใหขอมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาของ TAMS วา 
 

“ตอนน้ันกระทรวงคมนาคม  ไดวาจางบริษัทท่ีปรึกษา  Tippets Abbott Mocarthy 
Aviation (TAMS) ก็มีการพิจารณากันวาสนามบินดอนเมืองมันใกลจะถึงจุดอ่ิมตัว
แลว  จําเปนท่ีจะตองสรางสนามบินแหงใหม    ตอนน้ันคือปประมาณ  2521-2522 
ประมาณนั้น    มีการทํา  Site Selection  ไว  3 ท่ี    ท่ีเมืองนนทท่ีหนึ่ง    ท่ีดอนเมืองเอง
ท่ีหนึ่ง    แลวก็ท่ีสมุทรปราการ    การใหคะแนนเขาใหคะแนนท่ีดอนเมืองท่ี  1    ท่ี
หนองงูเหา  สมุทรปราการท่ี  2   แตปรากฏวาท่ีดอนเมืองถาจะขยายมันตองเวนคืน
ท่ีดินเพิ่ม    ใชเวลามาก    ใชเงินมาก    ก็เลยตัดสินใจไปสรางท่ีหนองงูเหา  เพราะวา
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ในสมัย พ.ศ .นั้น คือประมาณป 2520 กวานัน้  การคมนาคมแถบนีมั้นสะดวกท่ีสุด 
 ถนนหนทางสาธารณูปโภคพื้นฐานสะดวกท่ีสุด    ท่ีเมืองนนทก็ไมสะดวก    ท่ี
หนองงูเหาตอนนั้นก็ไมสะดวก    แตพอมาวิเคราะหในรายละเอียดในเร่ืองของการ
เวนคืนท่ีดินการโยกยายราษฎรและการลงทุนแลว    รัฐบาลในสมัยนั้นก็เลย
ตัดสินใจวาใหไปสรางท่ีสุวรรณภูมิ    เนื่องจากรัฐมีท่ีดินผืนใหญไวแลว    ไม
กระทบกับการโยกยายราษฎร    และรัฐสามารถลงทุนเพิ่มได    ทางเราตอนน้ันเปน
การทาอากาศยานแหงประเทศไทย    ก็ทําเร่ืองไปท่ีกระทรวงคมนาคม    ตอนนั้น
เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม  ก็ไดรับการอนุมัติมา  พรอมๆ  กับอนุมัติ
ใหขยายดอนเมืองเปนการช่ัวคราวออกไปอีก    เสร็จแลวฝายการเมืองในชวงนั้นก็
เสนอใหตั้ง บทม.” (เสรีรัตน ประสุตานนท, 2553) 
   

 การศึกษาของ TAMS ไดพิจารณาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการสรางทาอากาศยานกรุงเทพ
แหงท่ี 2 อยางรอบคอบในแงมุมตางๆ โดยพิจารณาจากองคประกอบตางๆ 6 ประการ คือวงเงินการ
ลงทุนการกอสราง  ส่ิงอํานวยความสะดวก และโครงสรางพื้นฐานท้ังภายในและภายนอกทาอากาศ
ยาน  ความส้ินเปลืองในการเดินทางระหวางตัวเมืองกับทาอากาศยาน คาชดใชในการเวนคืนท่ีดิน
และผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใชพื้นท่ีท่ีจะสรางทาอากาศยาน  ผลกระทบในเร่ืองเสียง
รบกวนจากอากาศยาน  ผลกระทบทางส่ิงแวดลอมของธรรมชาติ ท่ีจะเกิดกับบริเวณโดยรอบทา
อากาศยาน  และการควบคุมการจราจรทางอากาศและการใชรวมกับอากาศยานอ่ืนๆ การพิจารณา
ไดมีการจัดลําดับความสําคัญของแตละองคประกอบและในที่สุดลงความเห็นวาพื้นท่ีท่ีเหมาะสม
นั้นควรจะเปนบริเวณทาอากาศยานดอนเมือง หรือบริเวณหนองงูเหาก็ได  ซ่ึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมในขณะน้ันคือพลเอกสุรกิจ มัยลาภ  ไดรายงานผลการศึกษารวมทั้งขอคิดเหน็ตอ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2521  และตอมาในวันท่ี  2 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติตามขอเสนอของ TAMS โดยใหปรับปรุงทาอากาศยานกรุงเทพใหใชได
ตอไปอีก 10 ป  พรอมกับสรางทางวิ่งข้ึนใหมใหหางจากทางวิ่งเดมไมนอยกวา 150 เมตร ภายใน
วงเงิน 4,000 ลานบาท  ใหกระทรวงคมนาคมรับดําเนินการขยายถนนวิภาวดีรังสิตและถนน
พหลโยธินสองขางของทาอากาศยานกรุงเทพ  ตามท่ีไดรับงบประมาณไวแลวใหเสร็จโดยดวน  
และใหมีการศึกษาเกี่ยวกับทาอากาศยานกรุงเทพแหงท่ี 2 เพิ่มเติมตอไป (กรมการบินพาณิชย; 
2523) 
 แตปรากฎวาในปถัดมาในวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2522 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหระงับ
การศึกษาโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 ท่ีหนองงูเหาตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 และใหกระทรวงคมนาคมรีบจัดทําโครงการปรับปรุงทาอากาศยานอูตะเภา  
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อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซ่ึงสรางเสร็จเม่ือป พ.ศ. 2519 เพื่อใหเปนทาอากาศยานสากลแหงใหม
โดยดวน  ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวนี้ทําใหเกิดขอปญหา เกี่ยวกับการเวนคืนท่ีดินบริเวณหนอง
งูเหาท่ีไดดําเนินการมาโดยตลอดและสําเร็จลุลวงแลว นับเปนมติคณะรัฐมนตรีมติสุดทายของ
รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท  เพราะหลังจากนั้นไดเกิดเหตุการณรัฐประหารโดยกลุมทหาร
ยังเติรก 
 ในการนี้กระทรวงคมนาคมจึงไดหารือเร่ืองนี้มายังคณะรัฐมนตรีในวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 
2522 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหกรมการบินพาณิชยทําการศึกษาเร่ืองนี้ตอไป  ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2523 กรมการบินพาณิชยไดทํารายงานเปรียบเทียบ ความเหมาะสมในการสรางทาอากาศยานสากล
กรุงเทพแหงท่ี 2 เสนอตอคณะรัฐมนตรี โดยรายงานนี้ไดใชผลการศึกษาของ TAMS  เปรียบเทียบ
กับทาอากาศยานอูตะเภา  โดยการพิจารณาไดรวมกันกับหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวง
คมนาคมและกรมผังเมือง (ขณะนั้นคือสํานักผังเมือง) ซ่ึงไดขอสรุปถึงขีดความสามารถของ
สนามบินดอนเมืองท่ีมากกวาเม่ือเทียบกับสนามบินอูตะเภาอยางไรก็กรมการบินพาณิชยยังคงเห็น
วาควรเลือกบริเวณหนองงูเหาเปนจุดกอสรางสนามบินแหงใหม (กรมการบินพาณิชย, 2523) 
 ในชวงเวลานั้นประเทศไทย อยูในชวงของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ีส่ี  ซ่ึงเปน
ชวงท่ีรัฐบาลใหความสําคัญในการศึกษาวิเคราาะหกฏหมายและระเบียบ ตางๆ ท่ีใชควบคุม
รัฐวิสาหกิจ  เพ่ือสรางความคลองตัวใหกับองคกรรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ใหสามารถสราวประสิทธิภาพ
ไดอยางเต็มท่ี  (นันทวัฒน บรมานันท, 2543)  การทาอากาศยานไทย ท่ีเดิมเคยสังกัดอยูในกรมการ
บินพาณิชย ก็ไดรับการเปล่ียนสถานะเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดต้ังข้ึนโดย
กฎหมายแพงและพาณิชย  โดยเปล่ียนสถานะจากการเปนหนวยงานราชการเปนบริษัทจํากัด เม่ือ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522  การเปล่ียนแปลงนี้ นายสมัคร สุนทรเวช ดูจะไมเห็นดวยกับการแยก
การทาอากาศยานไทยออกมาเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  ดวยเหตุผลวาจะทําใหนักการเมืองเขามา
แสวงประโยชนไดอยางเต็มท่ี 
  

“การพัฒนากิจการท้ังการบิน และการบริหารภาคพื้นดินท่ีมีเร่ืองการบริการโดยทา
อากาศยานเปนเร่ืองใหญ การเอากิจการนี้ เขาไปกําหนดไวในรูปแบบของ
รัฐวิสาหกิจ  โดยมีการบริหารกิจการอยูภายใตอํานาจการตัดสินใจของทางการ
เมือง  กวาจะไดตัดสินใจจองเครื่องซ้ือเคร่ือง รวมท้ังเร่ืองการพิจารณาตัดสินใจใน
การปรับปรุงพัฒนาตัวอาคารบริการผูโดยสารท่ีทาอากาศยานดําเนินการอยาง
เช่ืองชาแทบไมทันกิน” (สมัคร สุนทรเวช และดุสิต ศิริวรรณ, 2548: 22) 
 

 อยางไรก็ตาม ในมุมมองอีกดานหน่ึง สังศิต  พิริยะรังสรรค และคณะ เห็นวาในยุคสมัย ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงโครงสรางอํานาจจากขาราชการประจํา มาเปนโครงสรางแบบธุรกิจเอกชน  การ
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ทุจริตคอรรัปช่ันไมแนวาจะลดนอยลงได  ในทางตรงกันขาม อาจกระทําไดงายข้ึน  เพียงแต
เปล่ียนแปลงสวนแบงผลประโยชนท่ีกอบโกยจากสมบัติสาธารณะออกจากมือขาราชการ ไปสูมือ
นักการเมืองท่ีเปนนักธุรกิจเอกชนดวยมากข้ึน (สังศิต  พิริยะรังสรรค และคณะ 2547:13)  และได
อางถึง ผาสุก พงษไพจิตร และ นวลนอย ตรีรัตน ท่ีไดวิเคราะหไววา 
 

“การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจมีอยู 6 ชนิดดวยกัน คือ 1) คาเชาในการผูกขาด 
(monopoly rents) 2) คาเชาจากการโอนยายทรัพยากร (Rents Based on Transfer) 
3) คาเชาจากการผูกขาดทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Rents) 4) คาเชา
จากนวัตกรรม (Schumpeterian Rents) 5) คาเชาเพื่อการเรียนรู (Rents for 
Learning) และ 6) คาเชาจากการกํากับดูแลและการจัดการ (Monitoring and 
Management Rents) โดยสังศิต และ คณะ มองวามีความสมดุลกันระหวางอํานาจ 
3 ฝายคือ ขาราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจทําหนาท่ีถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและ
กันในสังคมและการเมืองไทยในยุคกอนกิดวิกฤติเศรษฐกิจ (ป 2540) โดยพบวามี
นักธุรกิจหลายกลุมแขงขันกันแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจจากทรัพยากร
สาธารณะในหลายวิธีนับต้ังแต การวิ่งเตน การสรางสายสัมพันธกับนักการเมือง 
เงินสินบน ของกํานัล การใชอิทธิพลของเจาพอ กลุมทหาร การตอสูระหวางทุน
ตางจังหวัดกับทุนเมืองหลวง  ตลอดจนการเกิดนักธุรกิจการเมืองในชวงปลาย
ทศวรรษ 2520 ท่ีมีนักธุรกิจผันตัวเองเปน ส.ส. เขาสภา หรือสงตัวแทนเขาสภา ไม
วาดวยวิธีใดท่ีกลาวมา  ลวนพ่ึงพาอาศัยการอุปถัมถขากกลุมขาราชการท้ังส้ิน  การ
แขงขันอยางมีดุลยภาพสรางความเจริญทางเศรษฐกิจใหเกิดแกประเทศได  แตเม่ือ
การแขงขันกันแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจมาถึงระดับหนึ่ง คุณประโยชนจากการ
แขงขันแสวงหาคาเชาเร่ิมลดนอยลง  กลุมทุนท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจเหลือเพียง
ไมกี่ราย  และเปนกลุมทุนขนาดใหญ แตทุนรัฐวิสาหกิจออนเปล้ียลงมากและไม
อยูในสถานะแขงขันไดกับทุนภาคเอกชนอีกตอไป” (สังศิต  พิริยะรังสรรค และ
คณะ 2547:13-14) 

 
 การเปล่ียนสภาพจากหนวยงานราชการ มาเปนรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานไทยกอใหเกิด
ผลตอการพัฒนากิจการการทาอากาศยานของไทย ในยุคตอไปอยางยิ่ง  และสามารถใชอธิบายไดวา
ทําไมกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย ในการพัฒนาและกอสรางทาอากาศยานของประเทศไทย
จึงแปรเปล่ียนกลับไปกลับมา  และใชเวลายาวนานในการแปรนโยบายสูการปฏิบัติ สอดคลองกับ
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ทัศนะของ ดร. สุวัฒน วาณีสุบุตร (2553) ท่ีมองวาการเปล่ียนแปลงนี้ เปนจุดเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ
ของการทาอากาศยานไทยและสงผลตอแนวโนมการพัฒนาในอนาคต โดยเฉพาะในเร่ืองความ
เปนไปไดในการที่จะกอสรางสนามบินแหงใหม 
  

“บริษัท  การทาอากาศยานไทย  จํากัด  จัดต้ังข้ึนในวันท่ี  1 กรกฎาคม  ป  2522 โดย
แตเดิมคนท่ีดูแลสนามบินนั้น    ทหารอากาศเปนผูดูแล    จากกองทัพอากาศคุม
ท้ังหมดก็เปล่ียนมาเปนฝายพลเรือน    แตกอนนั้นเรามีกรมการบินพลเรือน  ซ่ึง
ปจจุบันก็ดูแลสนามบินในประเทศท่ีอยูในตางจังหวัด    ตอมาในแงภาครัฐ
เนื่องจากวาการดูแลสนามบินก็เหมือนงานใหบริการ    เพราะฉะน้ันรัฐจึงมี
ความคิดวาควรจะจัดต้ังเปนรัฐวิสาหกิจ    จึงไดมาจัดต้ังเปนรัฐวิสาหกิจ    จากท่ีเดิม
เปนหนวยงานราชการ  100%  ก็มาเปล่ียนเปนรัฐวิสาหกิจในป  2522  จุดนี้คือจุดหัก
เหของการขยายดอนเมืองดวย    เพราะพอตั้งเปนรัฐวิสาหกิจแลวคนท่ีเขามาทํางาน
เขาจะไมยอมหยุด    เขาจะพยายามขยายงานไปเร่ือยๆ    และน่ีเปนตนเหตุท่ีทําให
การกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิหยุดไปเกือบ  15-20 ป  หยุดไปเฉยๆ    เพราะเมื่อ
ตั้งข้ึนเปนหนวยงานใหม    แลวบอกใหไปพัฒนาสนามบินในกรุงเทพ    เขาก็ไป
ขยายดอนเมืองใหญเลย... พอต้ังการทาอากาศยานฯ  ข้ึนมา    คนท่ีมาดํารงตําแหนง
เปนผูวาการทาอากาศยานคือใคร?   ก็คือทาหารอากาศท้ังส้ิน    ทหารอากาศจะมา
ดํารงตําแหนง  และประธานบอรดของการทาฯ  คือใคร    คือผูบัญชาการทหาร
อากาศ    พื้นท่ีท่ีเขาแบงใหมีพันกวาไร    ตอมาเคร่ืองบินมากข้ึน    มีความจําเปนตอง
ขยายรันเวย  เปนรันเวยท่ีสอง    เดิมมีรันเวยเดียว    การทาอากาศยานก็ตองเจรจากับ
กองทัพอากาศ    เพราะวาแยกกันเปนคนละหนวยงานแลวแตมันก็กวนเดียวกัน
แหละ  ทําใหการเจรจากับทหารอากาศเปนเร่ืองงาย  อยากไดพื้นท่ีเทาไหรก็เอาไป
เลย  แลวรัฐบาลก็ชดเชยใหดวยการยายไปสรางกรมทหารที่ประจวบคีรีขันธบาง   
ท่ีกําแพงแสนบาง    ดังนั้นกองทัพอากาศซ่ึงเคยคุมหมด    เม่ือมีการทาฯ  ก็แบงท่ีดิน
ใหการทาฯ ใช  จนท่ีดอนเมืองมีท้ังหมดสองพันกวาไร  เม่ือการทาฯ ขยายไดงายก็
ขยายไปเร่ือย  เนื่องจากไมตองลงทุนอะไรมาก  แคพูดสองคําก็ไดท่ีมาพันไรแลว   
ดังนั้นความคิดท่ีจะไปสรางสนามบินแหงใหมจึงไมมีอีกเลย    คนการทาฯ  ตั้งแต
เร่ิมมีการต้ังการทาฯ  ไมมีความคิดท่ีจะสรางสนามบินสุวรรณภูมิเลย    ตรงนี้แหละ
ท่ีมีคนมานั่งถามวาทําไมสุวรรณภูมิใชเวลาต้ัง  40-50  ป    ท่ีจริงมันไมไดใชเวลา
หรอก    เพราะกวา  20  ปไมไดดําเนินการอะไรเลยพอบอกใหชะลอก็เลิกไป    แลว
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พอไปต้ังหนวยงานข้ึนมา    หนวยงานก็ไมสนใจ    ประกอบกับการท่ีสามารถขยาย
ดอนเมืองไปไดเร่ือยๆ    เนื่องจากกองทัพอากาศเห็นชอบ    รูเห็นเปนใจ    เม่ือมีแผน
ขยายมา    รัฐบาลก็ใหกองทัพอากาศไปขยายที่ ทําการท่ีอ่ืนๆได     ทุกคนได
ประโยชนหมด  แตถาหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชกองทัพอากาศไปขอไมไดนะ    เชนการ
รถไฟจะไปขอขยายสถานีบางซ่ือ  ยังทําไมไดเลย    ดังนั้นถาพูดกับทหารอากาศไม
รูเร่ืองต้ังแตแรก  สนามบินสุวรรณภูมิคงเกิดข้ึนต้ังแตสมัยเม่ือเร่ิมการทาฯ  แลว    นี่
คือสาเหตุท่ีทําใหสนามบินแหงใหมไมเกิด      และอีกประการหน่ึงการบินใน
กรุงเทพยังไมเปนปญหา    คือจะลงที่ดอนเมืองก็ยังไมมีปญหา” (สุวัฒน วาณีสุบุตร, 
2553) 
 

 ตอมาเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองอีกคร้ังหนึ่ง  โดยพลเอกเปรม  ติณสูลานนท ไดเขา
มาดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีตอจากพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท ในวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 
2523  มีพลเรือเอกอมร ศิริกายะ ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม  และมีนาวาอากาศเอกทินกร พันธกระวี เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม เม่ือ
เขารับตําแหนงส่ิงแรกท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมคนใหมดําเนินการคือการเสนอรายงาน
ผลการศึกษาท่ีกรมการบินพาณิชยจัดทําไวตอคณะรัฐมนตรีใหพิจารณา  ซ่ึงในวันท่ี 21 กันยายน 
พ.ศ. 2521 คณะรัฐมนตรีก็ไดพิจารณาอนุมัติตามขอเสนอของกรมการบินพาณิชยใหกระทรวง
คมนาคมดําเนินการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 ท่ีหนองงูเหาตอไป   โดยมีเหตุผล
วาการปรับปรุงทาอากาศยานกรุงเทพท่ีดอนเมืองท่ีดําเนินการอยูในขณะน้ันยังมีขีดจํากัดอยูและ
สามารถใชงานไดจนถึงป 2535 เทานั้น  และการกอสรางสนามบินแหงใหมท่ีหนองงูเหาจะสามารถ
รองรับความตองการในการใชงานในอนาคตไดอยางสมบูรณ โดยในรายงานไดเสนอประมาณ
การเงินลงทุนประมาณ 21,300 ลานบาทและกําหนดกรอบระยะเวลาในการกอสรางไว 10 ป 
(กรมการบินพาณิชย, มปป: 1-20) 
 เปนท่ีนาสังเกตวาการผลักดันโครงการกอสรางของรัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนทนี้ได
ดําเนินไปดวยความสอดคลองตอนื่องจากรัฐบาลกอนหนานี้คือรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท 
เปนอยางยิ่ง  โดยกระทรวงคมนาคม ไดดําเนินการพิจารณาในเร่ืองการลงทุนโครงการและรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงคมนาคมนาวาอากาศโททินกร พันธกระวี  ไดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีในวันท่ี 
24  มกราคม พ.ศ. 2524 วาในการออกแบบและวางแผนแมบท ของทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหง
ท่ี 2 ท่ีหนองงูเหานี้ควรจะให TAMS ซ่ึงเปนผูสํารวจไวเม่ือป พ.ศ. 2519 เปนผูจัดทําตอไปเพื่อความ
รวดเร็วและประหยัดคาใชจาย  รวมท้ังใหบรรจุโครงการกอสรางทาอากาศยานแหงใหมนี้ลงใน
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) ดวยเพื่อมิใหมีการเปล่ียนแปลง
แผนงานในโครงการน้ีอีก  รวมท้ังเสนอวาควรแยกการดําเนินการโครงการออกเปน 2 ข้ันตอนคือ 
ข้ันการศึกษาและเตรียมงาน กับ ข้ันการออกแบบรายละเอียดและกอสราง  โดยในข้ันการศึกษาและ
เตรียมงานน้ันควรดําเนินการไปโดยใชเงินงบประมาณ  ซ่ึงประกอบดวยคาใชจายเพ่ือการชดเชย
พืชผลและส่ิงกอสราง ร้ือยายอาคาร วัด และการดําเนินการเรื่องการเวนคืนท่ีดินบริเวณหนองงูเหา
ท่ีเหลืออยูอีกประมาณ 51 ไรคิดเปนเงินรวมท้ังส้ิน 50  ลานบาท และข้ันตอนการศึกษาและออกแบบ
เปนเงินประมาณ 60 ลานบาท ซ่ึงจะใชเพื่อการสํารวจรายละเอียดของสภาพดินและออกแบบวิธีการ
ปรับปรุงสภาพดิน  ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2524 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาขอเสนอของ
กระทรวงคมนาคมและมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเสนอมา  และไดอนุมัติงบประมาณ 50 ลานบาท
เพ่ือใชในการเตรียมงานในเร่ืองของการชดเชยพืชผลและส่ิงกอสราง รวมท้ังการเวนคืนท่ีดิน โดย
ใหเปนงบประมาณผูกพันถึงปงบประมาณ 2525 และ 2526 สวนงบ 60 ลานบาทนั้นไมอนุมัติ  โดย
ใหเหตุผลวาควรจะกระทําโดยวิธีรัฐบาลกูเงินมาดําเนินการเองหรือใหเอกชนกอสราง 
 ตอมามีการเปล่ียนแปลงคณะรัฐมนตรี  โดยเปลี่ยนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
จากนาวาอากาศโททินกร  พันธกระวี  มาเปน นายชุมพล ศิลปอาชา แทน  และไดกํากับดูแลโครงการ
ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 ตอจากรัฐมนตรีชวยคนกอน  และไดเสนอขอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติงบประมาณ 60 ลานบาทอีกคร้ังหนึ่งในวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2524  โดยให
เหตุผลวารัฐบาลควรจะแยกการศึกษาในเร่ืองการออกแบบและการวางแผนแมบทเอง  ซ่ึงคณะรัฐมนตรี
ก็ไดอนุมัติเงินงบประมาณ 60 ลานบาทใหในท่ีสุด  จากน้ันกระทรวงคมนาคมไดออกประกาศเชิญ
ชวนใหเอกชนเสนอตัววางแผนแมบทและศึกษาสภาพดินบริเวณหนองงูเหา ภายในวงเงินท่ีไดรับ
อนุมัติคือ 60 ลานบาท ซ่ึงมีบริษัทเอกชนหลายรายเสนอตัว  เปนบริษัทอเมริกัน 10 ราย นอกน้ัน
เปนบริษัทจากประเทศสวิสเซอรแลนด เนเธอรแลนด สิงคโปร ออสเตรเลีย  ญ่ีปุน 3 ราย เยอรมันนี 
3 ราย ฝร่ังเศส 3 ราย และบริษัทคนไทยอีก 3 ราย 
 ในวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2526  คณะรัฐมนตรี (รักษาการณกอนการเลือกต้ังท่ัวไปวันท่ี 18 
เมษายน พ.ศ. 2526) ไดมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอมาใหวาจาง บริษัท เนเธอรแลนด 
แอรพอรต คอนเซาวแตน (Netherland Airport Consultant หรือ NACO) ทําการศึกษาและออกแบบ
ข้ันตนทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2  เปนท่ีนาสังเกตวาในการเลือก NACO นั้นบริษัท TAMS 
ซ่ึงเสนอราคาตํ่ากวาไมไดรับเลือก  และ TAMS ไดรองเรียนไปยังกระทรวงคมนาคมและนายกรัฐมนตรี  
พลเอกเปรม  ติณณสูลานนท  แตไมเปนผลเน่ืองจากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม นายชุมพล  
ศิลปอาชา ไดช้ีแจงวาหลักการเปดซองประกวดราคาไดพิจารณาคุณสมบัติดานความชํานาญทาง
เทคนิคกอนราคางาน  ซ่ึงเปนถือเปนผลการพิจารณาท่ีขัดแยงกับการผลพิจารณาของกระทรวง
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คมนาคมโดยรัฐมนตรีชวยวาการคนกอนหนานี้คือนาวาอากาศโททินกร  พันธกระวี ท่ีเคยเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให TAMS ซ่ึงเปนผูสํารวจไวเม่ือป พ.ศ. 2519 เปนผูจัดทําตอไปเพื่อ
ความรวดเร็วและประหยัดคาใชจาย  นอกจากนั้นนายชุมพล ศิลปอาชายังไดเสนอเพิ่มงานใน
การศึกษาออกแบบรายละเอียดเบ้ืองตนของทาอากาศยานและดานอ่ืนๆ ประกอบเพ่ิมเติม  โดย 
NACO เสนอขอคาจางเปนเงินท้ังส้ิน 190 ลานบาทเศษ  แตไดมีการเจรจาตอรองจนเหลือ 136 ลาน
บาท โดยในวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ.  2526 คณะรัฐมนตรีชุดรักษาการณจึงไดมีมติอนุมัติใหวาจาง 
NACO มาทําการศึกษาและวางแผนแมบทของโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 ใน
วงเงิน 136 ลานบาท โดยมีการลงนามสัญญาวาจางในวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2526 (กรมการบินพาณิชย, 
ม.ป.ป.: 1-20) 
 หลังการเลือกตั้งวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2526 ไดมีการจัดต้ังรัฐบาลใหมโดยพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรีตออีกสมัยหนึ่ง  และในคราวน้ีไดแตงต้ังนายสมัคร สุนทรเวช เปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  ซ่ึงเม่ือเขารับตําแหนงก็ไดประกาศนโยบายเกี่ยวกับโครงการทา
อากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 วาจะพิจารณาขอมูลใหม  จากน้ันในวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2526 ไดเสนอขอมติจากคณะรัฐมนตรีใหรับหลักการแผนการขยายปรับปรุงทาอากาศยานกรุงเทพ 
(ดอนเมือง) เพื่อศึกษาความเปนไปไดในวงเงินงบประมาณ 80-90 ลานบาทในระยะเวลาศึกษา 11 
เดือนนับจากเวลาน้ันและไมใชงบประมาณของรัฐบาล  แตจะขอความชวยเหลือจากประเทศ
อังกฤษหรือสหรัฐอมริกาแทน  และจะไมมีการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 ท่ี
หนองงูเหาอีก  นายสมัครใหเหตุผลวาเพื่อตองการไดขอมูลมาเปรียบเทียบกับขอมูลของ NACO  
ตอมาในวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.  2529 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบการลงทุนท่ีทาอากาศยานกรุงเทพ 
(ดอนเมือง) ตามท่ีนายสมัครเสนอ  และใหกระทรวงคมนาคมทําการศึกษาพ้ืนท่ีบริเวณหนองงูเหา
เพื่อใชประโยชนอ่ืนที่เหมาะสมนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบตอไป 
 ในชวงรัฐบาลพลเอกปรม ติณสูลานนท ระหวาง พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2531 ถือเปนชวงท่ีมี
ความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงโครงการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2  หลังจากที่
คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบการลงทุนท่ีทาอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) ตามท่ีนายสมัครเสนอและ
ใหกระทรวงคมนาคมทําการศึกษาพ้ืนท่ีบริเวณหนองงูเหาเพื่อใชประโยชนอ่ืนท่ีเหมาะสมนําเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบในวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.  2529  แลวนั้นก็ไมมีการดําเนินการ
ใดๆ ตอโครงการหนองงูเหาแตอยางใด  โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม นายสมัคร สุนทร
เวช ไดเสนอแนวคิดตอคณะรัฐมนตรีในเร่ืองการยายท่ีกอสรางทาอากาศยานบริเวณราชาเทวะมา
ดําเนินการขยายและปรับปรุงทาอากาศยานดอนเมืองทางทิศตะวันตกแทน  และขอรับความ
ชวยเหลือโดยไมมีขอผูกพันใดๆ จากบริษัท TAMS แหงสหรัฐอเมริกา และ ADP แหงฝร่ังเศส และ 
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TARMAC จากประเทศอังกฤษ  มติคณะรัฐมนตรีหลังจากน้ีไปจะเปนเพียงมติท่ีเกี่ยวกับการอนุมัติ
ใหใชพื้นท่ีบริเวณหนองงูเหาไปเพื่อกิจกรรมอื่นๆ  และปดทายดวยมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2530  ซ่ึงเปนมติสุดทายท่ีเกี่ยวกับโครงการกอสรางสนามบินแหงใหม ของรัฐบาลพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท โดยมอบใหกระทรวงคมนาคมรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ศึกษาการขยายสนามบินดอนเมืองออกไปทางทิศตะวันออกโดยใหย าย
กองทัพอากาศออกไป  ตลอดท้ังการปรับปรุงเสริมสรางใหทาอากาศยานอูตะเภาเปนทาอากาศยาน
อีกแหงหนึ่ง  สวนท่ีดินบริเวณหนองงูเหา (เนื้อท่ีประมาณ 19,200 ไร) ใหสงวนไวกอนจนกวาจะ
ทราบถึงผลการศึกษาดังกลาว (กามการบินพาณิชย, ม.ป.ป.: 1-20)  ถือเปนการปดฉากโครงงการ
กอสรางสนาบินแหงใหมเปนคร้ังท่ี 3 นับจากท่ีโครงการนี้ไดปดฉากลงไปเม่ือ 2 คร้ังแรกเม่ือป 
พ.ศ. 2506 และ พ.ศ. 2516  
 นายชัยภักดิ์ อังคสุวรรณ รองปลัดกระทรวงคมนาคมใหความเห็นกับผูวิจัยถึงความไม
แนนอนของการดําเนินนโยบายของรัฐในเร่ืองการกอสรางสนามบินแหงใหมนี้วา เปนเพราะ
โครงการมีขนาดใหญและใชเงินลงทุนมากจึงเปนท่ีตองการของหลายๆ ฝายท่ีจะเขามามีสวน
ขับเคล่ือนและตัดสินใจ 
 

“คือตองยอมรับวาโครงการน้ีเปนโครงการใหญ    ผลประโยชนมหาศาล    ดังนั้น
การตัดสินใจอะไรจึงเปนเร่ืองสําคัญ    ดังนั้นจะใหใครเปนคนทํา    ในสวนท่ีเปน
เร่ืองการเมือง    เราก็รูๆ  อยูวามันมีการวิ่งเตนเร่ืองดวย    ดังนั้นการตัดสินใจจึงเปน
เร่ืองคอนขางลําบาก    มันเคาะลําบากเพราะวามันไมไดวิ่งทางเดียว  รัฐมนตรี
คมนาคมอาจจะอยากจะเสนอเจานี้    แตก็อาจจะมีคนวิ่งอีกทางเสนออีกเจา  มันก็
เกิดปญหาตัดสินใจกันไมได  เราตองยอมรับเลยวามันเปนเร่ืองของผลประโยชน” 
(ชัยศักดิ์ ยังคสุวรรณ, 2553) 

 

 ในขณะท่ีนายเสรีรัตน ประสุตานนท  (2553) กรรมการผูอํานวยการใหญบริษัทการทา
อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) มองวาการเปล่ียนแปลงรัฐบาลและรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลบอยเปน
เหตุผลสําคัญท่ีทําใหโครงการตองสะดุดหยุดลง  โดยเห็นวาอายุการทํางานของรัฐบาลแตละชุดท่ี
เขามาทํางานและผลักดันนโยบายกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม ไมตอเนื่อง และมี
การเปล่ียนแปลงในแนวนโยบายบอย เนื่องจากมีการเปล่ียนรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลโครงการ 
  

“เพราะอายุของรัฐบาลไมยาวพอท่ีจะตัดสินใจโครงการใหญๆ  ได    ตลอด
ระยะเวลาที่ชวงนั้น  รัฐบาลไทยไมเคยมีอายุเกิน  2 ป    เพราะฉะนั้นมันตัดสินใจ
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เร่ืองใหญๆ  ไมไดหรอก    เพราะวาพอเปล่ียนรัฐบาลใหม  ก็เปล่ียนนโยบายใหม   
หรือไมก็กลับมา Revise ใหมตลอด” ( เสรีรัตน ประสุตานนท, 2553) 
 

 5.3.4   นโยบายของรัฐตอการพัฒนาทาอากาศยานสากลใน ชวงท่ีส่ี (พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2539) 
: บทบาทนักการเมืองในควาพยายาม เปล่ียนแปลงนโยบาย การสรางวาทะกรรม 
“วาระแหงชาติ” การโอนยายอํานาจการบริหารจัดการโครงการจากเทคโนแครต
ไปสูฝายการเมือง และการพยายามคงอํานาจการควบคุมโครงการขนาดใหญของรัฐ
ไวกับกลุมเทคโนแครต สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 ยุคท่ีส่ี (พ.ศ. 2531-2539) ยุคแหงควาพยายามเปล่ียนนโยบายใหม การสรางวาะแหงชาติ 
การโอนยายอํานาจการบริหารจัดการโครงการไปสูฝายการเมือง  โครงสรางทางการเมืองของไทย
ในยุคนี้ ยังอยูในวังวนของการชวงชิงอํานาจทางการเมืองกันระหวางนักการเมืองเลือกต้ัง กับคณะ
นายทหารที่เปนเสมือนตัวแทนของขาราชการประจําและในระหวางพรรคการเมืองตาง ๆ ท่ี
ผลัดเปล่ียนกันเขาบริหารประเทศ ในยุคนี้มีคณะรัฐบาล 6 รัฐบาล มีการปฏิวัติยึดอํานาจโดยคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (รสช.) และมีการชุมนุมขับไลรัฐบาล คนนอก ในเหตุการณ พฤษภาทมิฬ 
2535 ซ่ึงนําไปสูการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม พ.ศ. 2540 ท่ีกําหนดใหนายกรัฐมนตรีตองเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ในยุคนี้นโยบายการกอสรางสนามบินแหงใหม ปรับเปล่ียนไปตาม
นโยบายของรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจการทาอากาศยานไทย นอกจากนี้ในชวงของรัฐบาล
นายอานันท ปนยารชุนท่ีมาจากการแตงต้ังโดยคณะ รสช. ไดพยายามเพ่ิมบทบาทในการกํากับดูแล
โครงการขนาดใหญของรัฐของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  โดยสาระสําคัญเชิง
นโยบาย ท่ีมีตอโครงการกอสรางสนามบินแหงใหมท่ีผลักดันโดยรัฐบาลอานันท คือการมีมติ
แตงตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึง ท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ีสอง 
และประสานงานดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบขนสงเช่ือมโยงกับสนามบินซ่ึงตอมา ได
ออกประกาศเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 
2  พ.ศ. 2535 ซ่ึงกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารการพัฒนาการทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหง
ท่ี 2 (กทก.) และใหมีการจัดต้ังสํานักงาน คณะกรรมการบริหารการพัฒนาการทาอากาศยานสากล
กรุงเทพ แหงท่ี 2 (สทก.) การจัดต้ัง กทก. และ สทก. ทําใหหนวยงานหลายภาคสวนมีอํานาจการ
กํากับดูแล และควบคุมโครงการกอสรางสนามบินแหงใหมแทนท่ีจะเปนเพียงกระทรวงคมนาคม
แหงเดียว การใหอํานาจการกํากับดูแลแก สทก. ยังเปนการปองกันการเขามามีอํานาจเด็ดขาด ใน
การควบคุมดูแลโครงการขนาดใหญของนักการเมืองท่ีเปนรัฐมนตรีวาการเพียงฝายเดียว  อยางไรก็
ตามรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังภายหลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ 2535 ไดทําการเปล่ียนโครงสราง
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คณะกรรมการอีกหลายคร้ัง  โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางคณะกรรมการคร้ังแรกในป พ.ศ. 2538 
และมีการเปล่ียนแปลงอีกคร้ังในป พ.ศ. 2539 โดยท้ังสองคร้ังอยูในชวงรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา  
การเปล่ียนแปลงโครงสรางคณะกรรมการท้ังสองคร้ังเปนการเพิ่มกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของเขามา  
อาทิ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการบริษัททา
อากศยานแหงประเทศไทย และเพิ่มกรรมการผูจัดการใหญบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหง
ใหม จํากัด เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ    นอกจากนั้นยังเปล่ียนตัวกรรมการบางคน  อาทิ
ผูอํานวยการสํานักผังเมืองเปนอธิบดีกรมผังเมือง และใหเจาหนาท่ีสภาพัฒนฯ ท่ีไดรับแตงต้ังเปน
กรรมการได  นอกจากนั้นในยุคนี้  มีการแกไขแกไขพระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2522 โดยให ทอท. มีอํานาจจัดต้ังบริษัท จํากัด หรือบริษัท มหาชน จํากัด เพื่อประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับกิจการทาอากาศยาน  จากนั้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 กระทรวงการคลังได
ดําเนินการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.)   หรือ  New 
Bangkok International Airport Company Limited (NBIA)  มีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน   10,000  ลานบาท 
จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2539 คณะผูบริหารชุดแรกเขารับตําแหนง โดยมี ประธาน  กทก.
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายมหิดล จันทรางกูร ประธาน บทม.  พล .อ.อ. ประชุม 
ฉายศิริ  กรรมการผูจัดการ นายปรีติ เหตระกูล อดีตผูชวยผูวาการ การส่ือสารแหงประเทศไทย นับเปน
การจัดวางโครงสรางอํานาจใหมใหแกโครงการกอสรางสนามบินหนองงูเหาเพื่อใหอํานาจการ
ควบคุมโครงการหลุดพนจากกองทัพอากาศและการทาอากาศยานแหงประเทศไทย  ใหมาอยูในมือ
ของนักการเมือง การถายเทอํานาจการควบคุมเร่ิมตนข้ึนโดยการจัดการเปล่ียนสํานักงานคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหางท่ี 2 (สทก.) ใหเปนบริษัทจํากัดโดยมีสภาพเปน
นิติบุคคลภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไทยเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 เพื่อ
รับผิดชอบการบริหารโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 โดยตรง 
 ระหวางป พ.ศ. 2531-2539 เปนชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  6 
(พ.ศ. 2530-2534) และฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539)  เนื้อหาสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 6 ท่ีเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจคือ นโยบายอํานวยความสะดวกใหเอกชนเขามา
มีสวนรวมในการรวมการงานหรือรวมทุนกับรัฐวิสาหกิจ ภายใตรูปแบบการใหเชา การจางเหมากับ
ใหสัมปทาน  และสําหรับแผนตอการพัฒนาการบินพาณิชย ไดมีการระบุไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
6 วาใหปรับปรุงและจัดระบบใหบริการผูโดยสารและอากาศยาน  ณ ทาอากาศยานระหวางประเทศ
ใหเกิดความสะดวก คลองตัว ปลอดภัย และประสานกันระหวางหนวยงานท่ีดําเนินการอยู สวนการ
จัดเก็บคาบริการควรจะอยูในระดับคุมทุน ซ่ึงไมเปนภาระตอกิจการตอเน่ือง  สนับสนุนใหเอกชนมี
สวนลงทุนในกิจการสนามบินภูมิภาค และพิจารณาใหมีการใชสนามบินอูตะเภาใหเปนประโยชน
มากข้ึน 
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 เนื้อหาสาระของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 7 ท่ีเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ
คือ รัฐมีนโยบายลดการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในดานการบริหาร  คงเหลือเฉพาะงานสําคัญๆ เชน 
ควบคุมดูแลในเร่ืองการกอหนี้  การนําสงรายได การตรวจสอบงบการเงิน การกําหนดขนาดและ
ลักษณะการลงทุน สวนการบริหารใหเปนเร่ืองของฝายบริหารรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้นยังมีการ
ปรับปรุงกฎระเบียบภายในของรัฐวิสาหกิจใหเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงาน อางอิงระเบียบราชการ
นอยลง การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญทางดานบทบาทภาคเอกชน ไดแก 1) เอกชนเร่ิมเขามาดําเนินการ
ในกิจการซ่ึงเดิมรัฐทําในลักษณะผูกขาดแตผูเดียว 2) รวมทุนกับเอกชน 3) ทําสัญญาจางดําเนิน
กิจกรรมบางอยางของรัฐวิสาหกิจ  หรือทําสัญญาจางเอกชนมาบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ  รวมถึง
ใหเอกชนมาลงทุนและบริหารงานในโครงการใหมๆ ในลักษณะ BOT (Build-Operate-Transfer) 
4) แกไขกฎหมายบางฉบับท่ีเปนอุปสรรคตอการลงทุนของเอกชนในกิจการบางประเภท  ลดเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล  และเร่ิมมีการเปล่ียนสถานะของรัฐวิสาหกิจใหอยูในรูปบริษัทจํากัด สําหรับ
แผนพัฒนาการขนสงทางอากาศในแผนฯ 7 กําหนดไววา สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
ขนสงทางอากาศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ เพิ่มขีด
ความสามารถการใหบริการทาอากาศยานพาณิชยสากลท่ีมีอยู และท่ีกําลังจะพัฒนาข้ึนใหมใหเกิด
ความสะดวกในการใหบริการแกผูโดยสาร และสินคาใหมากข้ึนรวมท้ังยกระดับการใหบริการให
ไดมาตรฐานสากลสงเสริมใหสายการบินตางๆ เพิ่มการบินประจํามาลงในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ทาอากาศยานพาณิชยสากลในภูมิภาคใหมากข้ึน  ท้ังจํานวนสายการบิน และจํานวนเที่ยวบินขยาย 
และปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานท่ีตอเนื่องกับทาอากาศยาน  เชน  โครงขายถนน  รถไฟ ทาเรือ  ระบบ
ทอน้ํามัน  ระบบส่ือสาร ตลอดจนการใหบริการขนสงใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิด
ความสะดวกในการเชื่อมโยงทางเขา-ออกระหวางสนามบินกับตัวเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษ  และ
แหลงทองเท่ียว เพ่ิมประสิทธิภาพดานการจัดการ การบริหารและพัฒนาเสนทางบิน  โดยแสวงหา
ความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคน้ี เพ่ือประสานและเช่ือมโยงระบบอุปกรณควบคุม
จราจรใหพอเพียง และมีความปลอดภัยสูง สนับสนุนและเพิ่มความสะดวกใหมีการเดินทางทาง
อากาศเขาสูประเทศไทยเพ่ือการทองเท่ียว ท้ังแหลงทองเท่ียวภายในประเทศและเช่ือมตอไปยัง
แหลงทองเท่ียวของประเทศใกลเคียงดวย สงเสริมใหมีการขนสงสินคาเช่ือมโยงระหวางทางน้ํา 
และทางอากาศ  ท้ังการสงออก การนําเขา  และสินคาถายลํา  เพื่อจูงใจใหสินคามาผานประเทศไทย
มากข้ึน พิจารณาดําเนินการกอสรางทาอากาศยานพาณิชยสากลแหงท่ี  2 ของกรุงเทพมหานคร เพื่อ
แบงเบาภาระของทาอากาศยานกรุงเทพ  โดยการพัฒนาดังกลาว ตองคํานึงถึงความสอดคลองใน
ดานการพัฒนาเมือง  การพัฒนากิจการตอเนื่องกับการบิน การพัฒนาโครงขายเช่ือมโยงท่ีสะดวก
และเหมาะสม  ตลอดจนควบคุมผลกระทบดานสภาพแวดลอม ใหอยูในระดับมาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเกิดจากเสียงรบกวน นอกจากนั้น รูปแบบในการบริการและพัฒนาดังกลาวควร
ใหเกิดความคลองตัวท้ังดานการดําเนินงานและการลงทุน โดยพิจารณาใหเอกชนไดมีโอกาสเขา
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รวมในการพัฒนาดังกลาวดวย กําหนดใหมีการจัดทําแผนระยะยาว  15 ป ในการพัฒนาและการ
ลงทุนของหนวยงานตาง ๆ  ใหเปนไปอยางมีระบบและไดมาตรฐานยิ่งข้ึน ซ่ึงไมเพียงแตจะครอบคลุม
เร่ืองทาอากาศยานและสายการบินเทานั้น แตใหรวมถึงโครงขายการขนสงและส่ือสาร  ตลอดจน
กิจกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  เชน การสงเสริมการทองเท่ียว  การสงเสริมการลงทุนและการสงออก 
รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับกิจการบิน และการพัฒนาดานเทคโนโลยีการบินท่ี
เปล่ียนแปลงไปดวย 
 ในชวงป พ.ศ. 2531-2539 ประเทศไทยมีรัฐบาลบริหารประเทศ 6 คณะ ประกอบดวย 1)  
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (4 สิงหาคม พ.ศ. 2531-9  ธันวาคม พ.ศ.2533) มีนายมนตรี พงษพานิช 
ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และมี นายนิคม  แสนเจริญ  นายประทวน รม
ยานนท  และ นายเอนก ทับสุวรรณ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ และรัฐบาลพลเอกชาติ
ชาย ชุณหะวัณ (9 ธันวาคม พ.ศ. 2533-23  กุมภาพันธ พ.ศ. 2534) มีนายสมัคร  สุนทรเวช ดํารง
ตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และมี นายประทวน รมยานนท นายเจริญ  เชาวประยูร 
และ นายสุวัฒน  ลิปตพัลลภ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ  ในชวงรัฐบาลชาติชาย 2) มีการ
รัฐประหารยึดอํานาจโดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2534  2) รัฐบาลนายอานันท  ปนยารชุน (2 มีนาคม พ.ศ. 2534-7 เมษายน พ.ศ. 2535) มีนายนุ
กูล  ประจวบเหมาะ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และมี หมอมหลวงเชิง
ชาญ  กําภู พลเอก  วิโรจน  แสงสนิท และ พลอากาศเอก  สุเทพ  เทพรักษ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงคมนาคม 3) รัฐบาล  พลเอกสุจินดา  คราประยูร   (7  เมษายน พ.ศ. 2535-10 
มิถุนายน พ.ศ. 2535) มีนายบรรหาร  ศิลปอาชา ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม และมี นายเสนาะ  เทียนทอง  นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ และ นายกําชัย  เรืองกาญจนเศรษฐ 
ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 4) รัฐบาล  นายอานันท  ปนยารชุน (10 
มิถุนายน พ.ศ. 2535 - 23 กันยายน พ.ศ. 2535) มีนายนุกูล  ประจวบเหมาะดํารงตําแหนงเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และมี หมอมหลวงเชิงชาญ  กําภู  ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงคมนาคม  5) รัฐบาลนายชวน  หลีกภัย (23 กันยายน พ.ศ. 2535 - 13 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2538) มีพันเอก วินัย สมพงษ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและมี นาย
จรัส  พั้วชวย นายไสว  พัฒโน นายทวี  ไกรคุปต และนายสมศักดิ์  เทพสุทิน ดํารงตําแหนงเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 6) รัฐบาลนายบรรหาร   ศิลปอาชา  (13 กรกฎาคม พ.ศ.   2538 - 
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539) มี นายวันมูหะมัดนอร  มะทา ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม และมี นายสมบัติ อุทัยสาง นายพีระพงศ ถนอมพงษพันธ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
และ นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
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 ในระยะตน ๆ ของชวงท่ีส่ีนี้  รัฐมนตรีวาาการกระทรวงคมนาคมนายมนตรี พงษพานิช 
หัวหนาพรรคกิจสังคม ซ่ึงเปนพรรครวมรัฐบาล  ไดมีความพยายามท่ีจะร้ือฟนโครงการกอสรางทา
อากาศยานสากลแหงท่ี 2 ท่ีหนองงูเหาข้ึนมาพิจารณาอีกคร้ัง  แตยังไมไดมีการดําเนินการใดๆ ก็มี
การเปล่ียนแปลงคณะรัฐมนตรีชุดใหมในวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533  โดยไดมีการแตงต้ังใหนาย
สมัคร สุนทรเวช ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม   และเม่ือเขารับตําแหนง
รัฐมนตรี  นายสมัคร  ไดเสนอแนวความคิดของตนตอคณะรัฐมนตรี วาขอเสนอพื้นท่ี 2 แหงเพื่อ
พิจารณาใหเปนสถานท่ีกอสรางสนามบินแหงใหม  คือท่ีอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซ่ึง
นายสมัครเห็นใหเหตุผลวามีทาอากาศยานของกองทัพอากาศอยูแลว  และอีกสถานท่ีอีกแหงหนึ่ง
คือท่ีบริเวณบางขุนเทียน ซ่ึงในเร่ืองนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
หรือสภาพัฒนฯ ไดมีหนังสือลงวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2532 ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
แจงใหทราบวาควรจะรอผลการศึกษาของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดวาจางบริษัท
วิศวกรท่ีปรึกษามาทําการสํารวจและจัดทําแผนแมบทในการพัฒนาการทาอากาศยานในประเทศ
ไทย (ASMPS: Airport System Master Plan Study) 
 นายเสรีรัตน ประสุตานนท (2553) กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัทการทาอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) ใหขอมูลเพิ่มเติมในเร่ืองการศึกษาแผนแมบทนีว้า  
 

“ตอนนั้นมีการทํา  Airport System Master Plan Study มีการจาง Louis Berger 
International เขามาทํา    การศึกษานั้นก็ยังยืนยันวาควรจะสรางสนามบินหนอง
งูเหา  และผลการศึกษาอันนี้แหละท่ีทําใหการทาอากาศยานฯ  ทําเร่ืองไปท่ี
กระทรวงเพื่อเสนอใหมีการสรางสนามบินสุวรรณภูมิ      คือผลการศึกษาชุดกอนท่ี 
TAMS  ทําไวบอกวาใหสรางสนามบินใหมท่ีดอนเมือง    แต    Louis Berger  เขามา 
Revise ของ  TAMS  เขาบอกวาดอนเมืองก็ดี    แตไปท่ีใหมดีกวา  มันถึงไดเกิด  บทม  . 
ข้ึนมา ก็จากการศึกษาของ Louis Berger นี่แหละท่ีทําใหเกิด บทม .ข้ึนมา” 

 

 ในรัฐบาลพลเอกชาติชายจึงไมมีความคืบหนาใดๆ ในการดําเนินการโครงการกอสรางทา
อากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 เนื่องจากระยะเวลาการเปนรัฐบาลเพียงสองปกวา และเปล่ียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมถึง 2 คน ดร. สุวัฒน วาณีสุบุตร (2553) รองเลขาธิการสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกลาวถึงการดําเนินนโยบายตอโครงการกอสรางสนามบินแหงใหมวา 
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“ความคิดของรัฐท่ีทุบโตะสรางสนามบินสุวรรณภูมิ    เร่ิมข้ึนอีกในป  2532 สมัย
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  มีการพูดวาสนามบินดอนเมืองนั้นไมตองไปทํา
อะไรแลว    ใหไปสรางสนามบินหนองงูเหา  ในสมัยนั้นยังไมมีช่ือ    แตเพราะต้ังอยู
บริเวณหนองงูเหา    พอบอกวาสนามบินหนองงูเหา    คนก็รูวาคืออะไร  ซ่ึงช่ือ
ในทางราชการก็ไมเคยเรียกสนามบินหนองงูเหา    ทางราชการเรียกสนามบินพาณิชย
แหงท่ีสอง    สนามบินกรุงเทพแหงท่ีสอง    แตชาวบานเรียกสนามบินหนองงูเหา 
เพราะฉะนั้นพอมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ีหก  (2530-2534)  ก็มีคน
มากระทุงวาไปสรางสนามบินแหงใหมกันเถอะ    ท้ังๆ  ท่ีคนการทาฯ  ไมเคยคิดจะ
ทําเลย    เขาก็คิดแตจะขยายดอนเมืองของเขา    เพราะเขาคิดวาใชไดถึงป  2542  นั่น
แหละ  และน่ีเพิ่งป 2531 อีกต้ัง 11 ป  แตคนอ่ืนท่ีมาเร่ิมพูดอาจจะเปนสภาพัฒนฯ 
ชาวบาน    ประชาชน    หนังสือพิมพ  ท่ียังมีความทรงจําไดตั้งแตสมัยขับไลจอมพล
ถนอมท่ีจะใหบริษัท  นอรทรอป  เขามาทํา    และก็รูวามีท่ีดินท่ีซ้ือไวท่ีบางพลีแลว
ตั้งสองหม่ืนไร ตอนนั้นรัฐบาลพลเอกชาติชายก็มีการตั้งเร่ืองขอใหเปล่ียนช่ือ
สนามบินพาณิชยกรุงเทพแหงท่ีสองน้ีใหเปนช่ือ  สนามบินราชาเทวะเปนช่ือท่ี
รัฐบาลขณะน้ันใชเปนช่ือราชการ  โดยเรียกช่ือตามตําบลท่ีตั้งคือตําบล  ราชาเทวะ 
 ดังนั้นช่ือในทางราชการไมมีช่ือ  สนามบินหนองงูเหา    มีแตเรียกวา  สนามบิน
พาณิชยกรุงเทพแหงท่ีสอง  และในสมัยรัฐบาลชาติชาย ท่ีตองการนําโครงการนี้
กลับมาสานตอก็เรียกช่ือราชการของสนามบินแหงนี้วา  สนามบินราชาเทวะ    แต
รัฐบาลชาติชายก็แคพูดไปพูดมา    ก็หยุดอยูแคนั้น    ไมไดดําเนินการอะไรตอ  ไมมี
อะไรคืบหนา  ไมมีการตัดสินใจใดๆ สวนหนึ่งเปนเพราะวาการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทยท่ีตั้งอยูท่ีดอนเมือง มีพลอากาศเอกสมบุญ ระหงษเปนประธานบอรด 
 ไมเคยคิดท่ีจะทําอะไร    ทําไมตองทําในเม่ือท่ีของผมมีเยอะแยะ    ผมยังรองรับได
อีก  10 ปขางหนา    ซ่ึง 10 ปนี้ถือวาอีกนานมาก...ดังนั้นในป  2531-2532 รัฐบาลพล
เอกชาติชายเขามาก็มีการพูดกันอีกคร้ัง    แตก็ยังยึกๆ  ยักๆ  ไมมีอะไรคืบหนา   
จนกระท่ังวันหนึ่งเกิด รสช.” (สุวัฒน วาณีสุบุตร, 2553) 

 
 การที่ไมมีการตัดสินใจใด ๆ ของรัฐบาลทําใหโครงการกอสรางสนามบินใหม  ไมมีความ
คืบหนานับจากท่ีรัฐบาลไดลงนามสัญญาวาจางบริษัทที่ปรึกษา NACO ใหทําการศึกษาแผนแมบท
ไวดวยงบประมาณ 136 ลานบาทในป พ.ศ. 2526  รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ, 
2553) ผูเคยดํารงตําแหนงเปนอดีตอธิบดีกรมขนสงทางอากาศ ใหขอสังเกตเร่ืองความลาชาของ
โครงการนี้วา  
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“ท่ีมันลาชาเพราะเน่ืองจากโครงการนี้มันยังไมไดเร่ิม    จําไดวาสมัยท่ีทาน  สมัคร
สุนทรเวช    มาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม    ทานก็มาทักทวงวาตรงหนอง
งูเหานั้นมันเปนท่ีหนอง  มันควรจะเปนท่ีรับน้ํา  ควรจะเปนแกมลิง  ทานก็หยิบยก
เร่ืองการขยายดอนเมืองข้ึนมา    ตอนน้ันเราก็มองเหมือนกันวาเราจะใชดอนเมือง
เราจะขยายดอนเมืองไดม้ัย    และเทาท่ีทราบกอนหนานั้นมันมีปญหาวาทานจะให
ทหารอากาศยายออกไปจากดอนเมือง    เขาเรียกคาใชจายท่ีเราสามารถเอามาสราง
สนามบินได  3  สนาม    งบกอสรางในยุคนั้นนะครับ    ผลท่ีสุดก็เลยไมตัดสินใจตรง
นั้น    ตอมาทานสมัครก็มีความคิดวาถาโยกมาทางฝงตะวันออกของดอนเมือง    คือ
มาทางฝงตลาดของดอนเมือง    ทําการเวนคืน    ทําอะไรทั้งหลายแหลแลวก็ให
สุวรรณภูมิทําเปนแกมลิง    เปนท่ีรับน้ําไป  ทานก็มีความคิดนั้นข้ึนมา    แตหลังจาก
ท่ีเราศึกษา  พระราชบัญญัติการเวนคืน    แลวพบวาการเวนคืนท่ีตรงบริเวณหนอง
งูเหานั้นเวนคืนเพื่อเอามาสรางสนามบิน  เพราะฉะน้ันจะเอาไปทําอยางอ่ืน  มันทํา
ไมได    ตองคืนท่ีใหชาวบาน    ผลท่ีสุดก็ตองระงับความคิดตรงน้ันไป” (ชัยศักดิ์ 
อังคสุวรรณ, 2553)  
   

 ในขณะท่ีไมมีการขับเคล่ือนมาจากฝายการเมือง บริษัท การทาอากาศยานไทย จํากัด 
(ทอท.) เร่ิมเขามามีบทบาทในการบริหารโครงการกอสรางสนามบินมากข้ึน  โดยในป พ.ศ. 2532 
ไดดําเนินการวาจางบริษัท  หลุยส  เบอเจอร  อินเตอรเนชั่นแนล  (Louis Berger International) 
ทําการศึกษาเปรียบเทียบพื้นท่ี  3  แหงไดแก  หนองงูเหา    กําแพงแสน  และสนามบินดอนเมือง  แต
รัฐบาลพลเอกชาติชายไมมีโอกาสไดพิจารณาผลการศึกษาเปรียบเทียบ  เพราะแตเกิดการปฏิวัติยึด
อํานาจโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ  เสียกอนในเดือนกุมภาพันธ  2534 เปนท่ีนาสังเกตวา 
ในชวงเวลาเดียวกันนั้น พลอากาศเอก  สมบุญ  ระหงษ  ผูซ่ึงมีความสนิทสนมกับพลอากาศเอก
เกษตร โรจนนิล ผูบัญชาการทหารอากาศและเปนบุคคลสําคัญคนหน่ึงในคณะ  รสช   .ดํารงตําแหนง
ผูวาการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (2  ตุลาคม  2530-9 ธันวาคม  2534) และเปนผูท่ีมีสวนสําคัญ
ในการคัดเลือกบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาท่ีเขารับงานโครงการกอสรางสนามบินนานาชาติแหงท่ีสอง
ตลอดจนงานของการทาอากาศยานแหงประเทศทไทย (ทอท.)  อ่ืน ๆ อีกหลายโครงการ 
 วันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาตินําโดย พลเอกสุนทร  
คงสมพงษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด  พลเอกสุจินดา  คราประยูร ผูบัญชาการทหารบก  พลอากาศ
เอกเกษตร  โรจนนิล ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดทําการปฏิบัติยึดอํานาจรัฐบาลพลเอกชาติชาย  
ชุณหวัณ แลวไดไปเชิญนายอานันท ปนยารชุนใหเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี  รัฐบาลนาย
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อานันท ปนยารชุน เขารับตําแหนงเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2534  มีนายนุกูล  ประจวบเหมาะ ดํารง
ตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และมี หมอมหลวงเชิงชาญ กําภู  ดํารงตําแหนงเปน
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  
 ในวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2534  หนึ่งเดือนหลังจากที่รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนเขา
บริหารประเทศกระทรวงคมนาคมก็ไดเสนอโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 ให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเสนอสถานท่ีบริเวณพ้ืนท่ีตําบลบางโฉลง  ตําบลราชาเทวะ  ตําบลราชา
เทวะ และตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อท่ีประมาณ 20,000 ไรและ
เปนท่ีซ่ึงกรมการบินพาณิชยไดจัดซ้ือและเวนคืนเปนท่ีเรียบรอยแลว  โดยเงินทุนในการกอสราง
นั้นใหบริษัท การทาอากาศยานไทย จํากัด (ทอท.) เปนผูลงทุน  และใหกระทรวงคมนาคมเปน
ผูรับผิดชอบ  และเสนอใหมีคณะกรรมการประสานงานการเช่ือมโยงโครงขายสาธารณูปโภค
สาธารณูปการตางๆ กับทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 เพื่อประสานแผนงานของหนวยงาน
ตาง ๆ ใหสอดคลองกัน (กระทรวงคมนาคม, 2534) 
 คณะรัฐมนตรีไดสงขอเสนอของกระทรวงคมนาคมใหทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา  และวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2534 
เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (นายพิสิฎฐ ภัคเกษม) ก็ไดสงหนังสือเสนอ
ความเห็นตอโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ีสองตอคณะรัฐมนตรี 3 ประการ (1) เห็นวา
โครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ีสองเปนโครงการบริการพื้นฐานท่ีจําเปนตองไดรับการ
พิจารณาตัดสินใจอยางเรงดวน ทาอากาศยานดอนเมืองจะสามารถใหบริการเต็มขีดความสามารถ
ในป พ.ศ. 2543 จึงสมควรเริ่มดําเนินการโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ีสองภายในป 
พ.ศ. 2534 (2) บริเวณท่ีจะใชเปนสถานท่ีกอสราง (บริเวณหนองงูเหา) เพราะไดเวนคืนท่ีดินไวแลว
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอมานั้นจําเปนตองมีการพัฒนาระบบสาธาณูปโภค  สาธารณูปการ 
และระบบการขนสงเช่ือมโยงกับสนามบิน ตลอดจนการควบคุมมลภาวะในบริเวณโครงการและ
พื้นท่ีโดยรอบจึงตองมีการกําหนดวิธีการลงทุน   รูปแบบการบริหารตลอดจนกลไกการ
ประสานงานท่ีชัดเจน และสมควรจัดต้ังคณะกรรมการกํากับการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ
แหงท่ีสองข้ึนประกอบดวยหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  แทนที่จะใหอยูภายใตความรับผิดชอบของ
กระทรวงคมนาคมเทานั้น และ (3) เสนอใหคณะกรรมการกํากับดูแลท่ีจะจัดต้ังข้ันในขอ 2 เปนผู
พิจารณาจัดทําแผนการลงทุน  และการบริหารโครงการในข้ันรายละเอียด  ตลอดจนแผนพัฒนา
บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแผนดานส่ิงแวดลอมตางๆ เสนอตามข้ันตอนตอไป 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2534) 
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 ดังนั้นในเดือนถัดมาวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติตอขอเสนอของ
กระทรวงคมนาคมท่ีเสนอมาเพื่อการพิจารณาเม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2534 และตามขอเสนอแนะ
ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีไดเสนอมาเม่ือวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2534 ดังนี้ 
1) อนุมัติโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 ณ บริเวณทองท่ีตําบลบางโฉลง ตําบลราชา
เทวะ และตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามท่ีกระทรวงเสนอมา  2) มีมติ
แตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง  มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (นายนุกูล  ประจวบ
เหมาะ) เปนประธาน รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายไพจิตร เอ้ือทวีกุล) รัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงคมนาคม (พลอากาศเอก สุเทพ เทพรักษ) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
หรือท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมหรือท่ี
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมายเปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
คมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการสภาพัศนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่ิงแวดลอม ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูแทน
กองทัพอากาศ เปนกรรมการ โดยมีผูวาการการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (พลอากาศเอก  สมบุญ 
ระหงษ) เปนกรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการ  และผูแทนกรมการบินพาณิชย เปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ  ใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาท่ีกํากับดูแล โครงการทาอากาศยาน
สากลกรุงเทพแหงท่ีสอง และประสานงานดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบขนสงเช่ือมโยง
กับสนามบิน การควบคุมปญหามลภาวะในบริเวณโครงการและพ้ืนท่ีโดยรอบ  รวมท้ังกําหนด
รูปแบบของการบริหารงานและการดําเนินงานเม่ือการกอสรางแลวเสร็จ  และใหคณะกรรมการฯ มี
อํานาจต้ังคณะอนุกรรมการฯ หรือ คณะทํางานฯ เพื่อชวยในการปฏิบัติงานตามความจําเปน  และ 
(3) ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีวาไดมีการกันพื้นท่ีบริเวณหนอง
งูเหาท่ีจะกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ีสอง ไปใชในกิจการอ่ืนหรือไมเพียงใด แลวให
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในการประชุมคร้ังตอไป 
 มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเปนมติท่ีกอใหเกิด
การขับเคล่ือนอีกวาระหนึ่ง  และเปนการขับเคล่ือนไปในทิศทางท่ีมุงสูความสําเร็จในการสราง
สนามบินแหงใหมท่ีบริเวณหนองงูเหาท่ีถือเปนโครงการท่ีมีปญหาการขับเคล่ือนมาโดยตลอด นับ
แตโครงการนี้ริเร่ิมข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2503 โดยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  ดร.สุวัฒน  วาณีสุบุตร 
ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในสมัยนั้น (ดร. 
พิสิฎฐ ภัคเกษม) ไดเปดเผยวา ในมุมมองของ ดร. พิสิฎฐ  ภัคเกษม นั้นมองวาโครงการนี้คืบหนา
ไปไดอยางมากในสมัยรัฐบาลอานันท ปนยารชุน  และยังเปนความคืบหนาท่ีทอดสูความสําเร็จในป 
พ.ศ. 2549 อีกดวย 
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 “ดังนั้นในป  2531-2532 รัฐบาลพลเอกชาติชายเขามาก็มีการพูดกันอีกคร้ัง    แตก็
ยังยึก ๆ  ยักๆ  ไมมีอะไรคืบหนา    จนกระท่ังวันหนึ่งเกิด  รสช   .ข้ึนมาในป  2534 ก็
เปล่ียนมาเปนรัฐบาลนายกฯ  อานันท    ปนยารชุน    ตอนนั้นเปนสมัยที่  ดร.พิสิฐ   
ภัคเกษม  เปนเลขาธิการ  สภาพัฒนฯ  ซ่ึงในเร่ืองเกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมินั้นทาน
เพ่ิงใหสัมภาษณเพ่ือลงพิมพบทสัมภาษณในหนังสือครบรอบ  60 ป  วาแผนการ
สรางสนามบินสุวรรณภูมินั้นไดรับความคืบหนาไปอยางดี    ดวยเหตุผลหลาย
ประการ    หนึ่ง  เปนชวงที่รัฐบาลนายอานันท  ปนยารชุนเปนนายกฯ    ซ่ึงเปนรัฐบาลท่ี
อ้ืออํานวยตอการทําแผนฯ    ทีมวางแผนมีความชัดเจนในการกล่ันกรองงาน    สอง
ชวงแผน  7  เปนชวงเศรษฐกิจขาข้ึนของประเทศ GDP ขยายตัว  7% เศรษฐกิจไทย
เร่ิมขยายตัวสูนานาชาติ    ราคาน้ํามันมีราคาถูกลง ดังนั้นจะเห็นไดวา  Timing มันให   
และ  หนึ่ง    สภาพัฒนน  ไดเลขาธิการท่ีช่ือ  ดร. พิสิฐ    ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนี้
มาก    ทานมีความสนใจเร่ืองนี้มาก สอง  มีผมเปนผูรับผิดชอบโครงการ  เปน
หัวหนาฝายขนสง    เปนนักเรียนทุนสภาพัฒนฯ  ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจใน
เร่ืองนี้เปนอยางดี สาม  ก็อยางท่ี  ดร.  พิสิฐ  พูดก็คือมองในแงตัวรัฐบาล    รัฐบาลคุณ
อานันท  เปนรัฐบาลท่ีมีความโปรงใส    อีกอยางปลอดการวิจารณทางการเมือง    ไม
ตองมีการมาตั้งคําถามวาใครไปซ้ือท่ีดินไว    ดังนั้นกระบวนการตัดสินใจตอนนั้น
ไวมาก    เขียนอะไรไปตอนน้ัน    รุงข้ึนก็ทําเลย    เพราะฉะน้ันเม่ือผมบอก  ดร. พิสิฐ
วาเราตองสรางสนามบินหนองงูเหา    ทานก็ไปเขียนบันทึกถึง  ครม   .ทันที    ในการ
ประชุม  ครม.   รัฐบาลอานันท  คร้ังแรก    ผมเขารวมประชุมดวย    เร่ืองท่ี  ครม. 
ประชุมคือการพิจารณาสรางสนามบินหนองงูเหา    นี่คือกระบวนการตัดสินใจของ
รัฐบาล  มันมาโดยบังเอิญเม่ือจังหวะเวลามันเหมาะสม” (สุวัฒน วาณีสุบุตร, 2553) 
 

 หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการโครงการทาอากาศยานกรุงเทพแหงท่ีสองได
เพียง  10 เดือน ในวันท่ี  20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการชุดดังกลาวก็ไดมีมติเห็นชอบใน
การคัดเลือกวิศวกรที่ปรึกษา  (General Engineering Consultants)   ของโครงการทาอากาศยาน
กรุงเทพแหงท่ีสอง  โดยไดคัดเลือกบริษัทท่ีเสนอตัวใหพิจารณา 6 รายประกอบดวย 1) Netherlands 
Airport Consultants B.V.:NACO 2) Louis Berger International Inc. 3) Design 103Co., Ltd. 4) 
TEAM Consulting Engineering Co., Ltd. 5) Asian Engineering Consultants Co., Ltd. 6) บริษัท 
Index International Group Co., Ltd.  
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 ในเดือนตอมาคือวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2535 บริษัท การทาอากาศยานไทย จํากัด (ทอท.) 
ไดลงนามในสัญญาวาจางกลุม NACO เปนวิศวกรท่ีปรึกษาท่ัวไปของโครงการในวงเงินคาจาง
คาบริการ 913,933,750 บาท ราคาคาจางดังกลาวไมรวมคาจางท่ีปรับเพิ่มตามภาวะเงินเฟอ 
(Escalation) และภาษีมูลคาเพิ่ม  ระยะเวลาในการดําเนินการ 7 ป 6 เดือน ซ่ึงจะเร่ิมปฎิบัติงานต้ังแต
วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 เปนตนไป  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2553) นายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมสองสมัยไดตั้ง
ขอสังเกตวาการลงนามสัญญานี้กระทําไปอยางเรงรัดกอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เพียง 2 วันเทานั้น (วันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2535) ทามกลางกระแสขาวการแกงแยงกันอยางมาก
ระหวางผูเขาแขงขันเพื่อรับการคัดเลือกใหไดเปนท่ีปรึกษาท่ัวไปในโครงการนี้ (สังกิจ พิริยะ
รังสรรค และคณะ, 2547: 13) 
 อยางไรก็ตาม ดร. สุวัฒน วาณีสุบุตร (2553) ใหมุมมองท่ีแตกตางไป  โดยเห็นวาการ
พิจารณาคัดเลือก NACO เปนบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาของโครงการนั้นเปนส่ิงจําเปนท่ีจะตอง
ตัดสินใจเพื่อใหโครงการไดเดินหนาทันที 
 

“รัฐบาลเห็นชอบในตอนนั้นก็มี      หนึ่ง    ใหใชเงินกู    หรือชวงแรกนาจะเปนเงิน
งบประมาณของรัฐจางบริษัทท่ีปรึกษามาวางแผนแมบทวาในบริเวณท่ี  20,000 ไร
ท่ีตรงนั้น  ถนนมันจะเขามาอยางไร  รันเวยจะอยูตรงไหน  ตวัอาคารจะอยูอยางไร 
 ตรงไหนจะเปนบอน้ํา    ตรงไหนจะเปนคลังสินคา    บริษัทท่ีเขามารับงานนี้คือ 
NACO บริษัท  เนเธอรแลนด  แอรพอรต  คอนซัลแตนท    เพราะฉะน้ันนี่คือคียหลัก
เลยวา  ตอไปรันเวยจะเปนอยางนี้    ตรงนั้นจะเปนคลังสินคา    นี่เปนคร้ังแรกท่ีทํา
แผนแมบทของสนามบิน  นี่คือการเดินหนา  Step ที่หนึ่ง ซ่ึงสอดลองกับความเห็น
ของนายสมชัย  สวัสดีผล กลาววา “การท่ีคณะกรรมการเลือก NACO จากประเทศ
เนเธอรแลนดมาศึกษานั้นก็เพราะวา NACO เคยเปนท่ีปรึกษาใหโครงการกอสราง
สนามบินในทะเล  ซ่ึงท่ีแบบนั้นทรุดตัวมากกวาหนองงูเหาเสียอีก”   (สมัย  สวัสดิผล, 
2553) 

 
 ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรมได 
79 ท่ีนั่ง  พรรคชาติไทย ได 74  ท่ีนั่ง  พรรคความหวังใหม ได 72 ท่ีนั่ง โดยมีพรรคประชาธิปตยได  
4 ท่ีนั่ง พรรคพลังธรรม ได 41 ท่ีนั่ง และพรรคกิจสังคมได 31 ท่ีนั่ง เนื่องจากปญหาของนายณรงค 
ท่ีตอมามีการยืนยันจาก นางมารกาเร็ต แท็ตไวเลอร โฆษกกระทรวงการตางประเทศ สหรัฐอเมริกา 
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วาเปนผูหนึ่งท่ี  ตองหาม  ไมสามารถขอวีซาเดินทางเขาสหรัฐฯ  เพราะมีความใกลชิดกับนักคา
ยาเสพติด  ทําใหในท่ีสุดแกนนําพรรครวมรัฐบาล  ไดเลือกเสนอช่ือ  พล .อ .สุจินดา  คราประยูร  ข้ึน
ทูลเกลาฯ  และมีพระบรมราชโองการ  โปรดเกลาฯ  แตงต้ังให  พล .อ .สุจินดา  คราประยูร  เปน
นายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี   7  เมษายน  พ.ศ. 2535 รัฐบาล  พลเอกสุจินดา  คราประยูร  (7  เมษายน พ.ศ.  2535-
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535) มีนายบรรหาร  ศิลปอาชา ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม และมี นายเสนาะ  เทียนทอง  นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ และ นายกําชัย  เรืองกาญจนเศรษฐ 
ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  หลังการข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
ของ  พล .อ .สุจินดา  เกิดกระแสตอตานจากสังคมมากมาย  ถึงข้ันมีประชาชนชุมนุมประทวงจํานวน
มาก และในท่ีสุดนําไปสู เหตุการณ พฤษภาทมิฬ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535  มีการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองอีกคร้ัง  และนายอานันท ปนยารชุนไดรับการเชิญใหกลับมาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีอีกคร้ังหนึ่งเพื่อจัดการใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกคร้ังคือการ
เลือกตั้งวันท่ี  13  กันยายน  พ .ศ.   2535  นายอานันท ปนยารชุนไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลา
โปรดกระหมอมเขารับตําแหนงในวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 และดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
จนถึงวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2535  รัฐบาล  นายอานันท ปนยารชุน   (10 มิถุนายน พ.ศ. 2535-23 
กันยายน พ.ศ.  2535)  มีนายนุกูล  ประจวบเหมาะ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม และมี หมอมหลวงเชิงชาญ  กําภู  ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
คมนาคม หลังจากท่ีกลับมาเปนบริหารประเทศอีกคร้ัง  แมวาจะเปนเพียงชวงระยะเวลาเพียงสาม
เดือนกวาเทานั้น  คณะรัฐมนตรีรัฐบาลอานันท ปนยารชุนไดมีมติสําคัญ ๆ ท่ีเกี่ยวกับโครงการทา
อากาศยานสากลกรุเทพแหงท่ีสอง  2 เร่ืองคือ วันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบงบประมาณ 80 ลานบาทใหแกสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการพื้นฐานรองรับการเช่ือมตอโครงการทาอากาศยาน
สากลกรุงเทพแหงท่ีสอง โดยใหเร่ิมงานในปงบประมาณ 2536  และวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2535 
รัฐบาลอานันท ไดประกาศใช ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศยานสากล
กรุงเทพ แหงท่ี 2  พ.ศ. 2535 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการบริหารโครงการกอสรางสนามบิน
แหงใหมไววา 1) ใหมีคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 (กทก.) 
มีรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน มีรองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีเลขาธิการสภาพัฒนฯ มอบหมายเปน
กรรมการและเลขานุการ  โดยมีอํานานหนาท่ีหลักๆ ครอบคลุมทุกเร่ืองที่เกี่ยวกับการกํากับดูแล
และบริหารโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 เกือบทุกดาน  และยังไดใหมีการจัดต้ัง
สํานักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2  (สทก.) เปน
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หนวยงานภายในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2537)  เพ่ือทํา
หนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของ กทก. 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ถูกปรับปรุงแกไข
ท้ังส้ิน 5 ฉบับ  คือ 1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ 
แหงท่ี 2 พ.ศ. 2535 2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ 
แหงท่ี 2   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2538 3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศยาน
สากลกรุงเทพ แหงท่ี 2   (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2539 4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ  พ.ศ. 2545 5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  พ.ศ. 2546  ความแตกตางของระเบียบแตละฉบับ  ถือเปนนัยสําคัญในการผลักดัน
โครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 อยางยิ่ง และเปนส่ิงสะทอนใหเห็นถึงการพยายามดึง
ยายอํานาจการกํากับดูแลโครงการกอสรางสนามบินแหงใหมออกจากผู เลนแตละกลุม  
ประกอบดวย กองทัพอากาศ  กระทรวงคมนาคม กรมการบินพาณิชย บริษัท การทาอากาศยานไทย 
จํากัด สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และฝายนักการเมืองผูดํารงตําแหนงเปน
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลโครงการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม (สังศิต พิริยะรังสรรค และคณะ, 2547: 49) โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนการดึงอํานาจการกํากับดูแลโครงการออกจาก
กองทัพอากาศและจากฝายกระทรวงคมนาคม  ซ่ึงไดมีความพยายามแกไขระเบียบสํานักนายกฯ นี้
เพื่อดึงอํานาจกลับมาใหกระทรวงคมนาคมดูแลเหมือนเดิมเร่ือยมา โปรดดูตารางเปรียบเทียบใน
ภาคผนวก 
 นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ (2553) รองปลัดกระทรวงคมนาคมเห็นวาการกําหนดใหมี
คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการฯ ถือเปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐในเร่ือง
การกอสรางสนามบินแหงใหมใหเดินหนาและไปสูความสําเร็จในท่ีสุด 
 

“การออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
พ.ศ. 2535 ตรงนี้ถือเปนจุดเปล่ียนท่ีสําคัญท่ีทําใหการผลักดันโครงการนี้ซ่ึงเปน
โครงการใหญ  คือกอนหนานั้นการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ทอท.) นัน้เดมิ
ทีคือกรมการบินพลเรือน  กองทัพอากาศ    แลวก็ตอมาก็มาต้ังเปนการทาอากาศยาน
ตอนหลังก็มาเปล่ียนเปน  บริษัท  การทาอากาศยานแหงประเทศไทย  จํากัด 
(มหาชน)  ซ่ึงต้ังแตเร่ิมตนมาผูท่ีดํารงตําแหนงประธานกรรมการจะเปนนายทหาร
อากาศเกือบท้ังหมด    และทหารอากาศไมมีแนวความคิดท่ีจะสรางสนามบินไปอยู
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ท่ีสุวรรณภูมิ    และตอนนั้นเดิมทีสนามบินก็ยังเปนกรมการบินพาณิชยท่ีดูแล   
ตอมารัฐบาลก็มีการพิจารณาวาหนวยงานตรงนี้ถาปลอยใหเปนรัฐวิสาหกิจอยู
ตอไปก็คงจะไปไมรอด  ป 2522 ก็มีการตั้งบริษัท  การทาอากาศยาน  หลังจากนั้นก็
มีการออกนโยบายใหกรมการบินพาณิชยโอนท่ีท้ังหมดใหการทาอากาศยาน  ตอน
นั้นรูสึกวาจะมีการตั้งบริษัทลูกคือ  บทม. แลว  จากนั้นก็โอนท้ังหมดนี้ให  บทม. 
ในสวนของการผลักดันโครงการกอสรางก็ใหทางสภาพัฒนฯ  เปนตัวหลักในการ
ประสานงานกับทุกสวนงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใหโครงการเดินหนาตอ”  (ชัยศักดิ์ 
อังคสุวรรณ, 2553) 

 ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของดร. สุวัฒน วาณีสุบุตร (2553) รองเลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ท่ีเห็นวาการมีคณะกรรมการกํากับดูแลและคณะทํางานถือเปนปจจัย
สําคัญท่ีโครงการไดเร่ิมตนนับหนึ่ง 
 

“รัฐบาลอานันท  ก็ไดตั้งคณะทํางานข้ึนมาเพ่ือยกรางวา    ถาจะทําโครงการสุวรรณ
ภูมิตอไป    ตั้งแตวันแรกจนถึงวันท่ีโครงการสรางเสร็จ    จะตองทํากิจกรรม
อะไรบาง    และแตละกิจกรรมจะตองใชเงินเทาไหร    เสนอกลับไปใหรัฐบาล
พิจารณาเห็นชอบ...ในดานการดําเนินการนั้น    ในชวงแรก ๆ  ของรัฐบาลอานันท
ยังใหการทาอากาศยานแหงประเทศไทย  รับผิดชอบไปกอน แตเปาหมายก็มีวาวัน
ใดวันหนึ่งจะต้ังบริษัทใหมหรือองคกรใหม    ซ่ึงวันนั้นยังไมรูวาจะเปนบริษัทหรือ
เปนหนวยงาน    แตไมใชการทาอากาศยานดอนเมือง    ข้ึนมาดูแลสุวรรณภูมิ    ซ่ึง
ตอมาก็มีการตั้งบริษัท การทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม    ซ่ึงกวาจะต้ังไดก็
ป    2538  ก็คือหลังจากเดินหนามาไดระยะหนึ่ง    ท่ีชวงแรกบอกวาใหใชการทาฯ 
ทําไปกอน  นั้นก็เพราะวาจะไดเดินหนาไดทันที  เพราะวาถามัวแตตั้งองคกรกอน 
 ระดมคนกอน  ก็อาจจจะใชเวลาเปนปๆ กวาจะทํางานได (สุวัฒน วาณีสุบุตร, 2553) 

 

 นอกจากนั้น เม่ือรวมเขากับคุณลักษณะท่ีโดดเดนของ ดร. พิสิฐ ภัคเกษม  เลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในชวงเวลานั้นท่ีใหความสําคัญและเปนหัวเร่ียวหัวแรงใน
การผลักดันโครงการกอสรางสนามบินแหงใหมอยางเต็มท่ี  ทําใหโครงการกอสรางทาอากาศยาน
สากลกรุงเทพแหงใหมในยุคของรัฐบาลอานันท  เดินหนาไปอยางมาก 
 

“แตพอสมัยรัฐบาลอานันท    Tming มันมา    เศรษฐกิจประเทศไทยโต    วิสัยทัศน
ของนายกฯ  อานันท  และของ  ดร. พิสิฐ ภัคเกษม  ดวยที่มีความยอดเยี่ยมทางดาน
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การวางแผนพัฒนาขนาดใหญ      ทานเรียนมาทางดาน  Regional Planning  เร่ืองแรก
ท่ีทานใหความสนใจมากคือการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร    ดังนั้นเร่ืองแรก
ท่ี ครม. คุณอานันท ทําคือการพิจารณาสรางสนามบินสุวรรณภูมิ    และใหเดินหนา
โครงการนี้อยางจริงจัง    ตรงน้ีเราจะเห็นวากระบวนการตัดสินใจอยางจริงจังมัน
เร่ิมข้ึนแลว    และก็ไดผมซ่ึงรับผิดชอบดานนี้    มันก็  Spport ไดทุกอยางรัฐบาล
อานันท  ก็ไดตั้งคณะทํางานข้ึนมาเพื่อยกรางวา    ถาจะทําโครงการสุวรรณภูมิ
ตอไป  ตั้งแตวันแรกจนถึงวันท่ีโครงการสรางเสร็จ    จะตองทํากิจกรรมอะไรบาง   
และแตละกิจกรรมจะตองใชเงินเทาไหร    เสนอกลับไปใหรัฐบาลพิจารณา
เห็นชอบ    ซ่ึงรัฐบาลก็เห็นชอบ    ก็ทําใหการเกิดการทํางานกันตอไป    ท่ีรัฐบาล
เห็นชอบในตอนนั้นก็มี   หนึ่ง  ใหใชเงินกู  หรือชวงแรกนาจะเปนเงินงบประมาณ
ของรัฐจางบริษัทท่ีปรึกษามาวางแผนแมบทวาในบริเวณท่ี  20,000 ไรท่ีตรงนั้น
ถนนมันจะเขามาอยางไร  รันเวยจะอยูตรงไหน    ตัวอาคารจะอยูอยางไร    ตรงไหน
จะเปนบอน้ํา    ตรงไหนจะเปนคลังสินคา    บริษัททีเขามารับงานนี้คือ  NACO บริษัท 
เนเธอรแลนด  แอรพอรต  คอนซัลแตนท    เพราะฉะนั้นนี่คือคียหลักเลยวา  ตอไป
รันเวยจะเปนอยางนี้  ตรงน้ันจะเปนคลังสินคา  นี่เปนคร้ังแรกท่ีทําแผนแมบทของ
สนามบิน    นี่คือการเดินหนา  Step ท่ีหนึ่ง    ขอสองก็คือวาการเจรจาขอกูเงินจาก
ญ่ีปุน  OECF สมัยกอน    เพื่อท่ีจะมากอสราง    แลวก็คอยๆ  เปดประมูลแตละ
องคประกอบยอย  สวนตัว Terminal ซ่ึงมีราคากวาสามหม่ืนลาน  กใ็หแยกออกมา 
 โดยใหจางบริษัทอเมริกันท่ีช่ือเหมือนบริษัทเยอรมันมาออกแบบเทอรมินัล    คา
ออกแบบตั้ง  900 ลาน    เรามีการแยกเปน  Component   ยอย ๆ (สุวัฒน วาณีสุบุตร, 
2553) 
 

 ภายหลังการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไป  เม่ือวันท่ี   13  กันยายน  พ.ศ. 2535  
พรรคประชาธิปตยมีสมาชิกไดรับการเลือกต้ังเขามาจํานวนมากท่ีสุดถึง   79  ท่ีนั่ง  จึงไดเปนแกนนํา
ในการจัดตั้งรัฐบาลผสม  5 พรรค ประกอบดวย พรรคประชาธิปตย  พรรคความหวังใหม  พรรคพลัง
ธรรม  พรรคเอกภาพ  และพรรคกิจสังคม  ซ่ึงนายชวน  หลีกภัย  หัวหนาพรรคประชาธิปตยไดรับ
ความไววางใจจากสภาผูแทนราษฎรใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี (13 กันยายน พ.ศ. 2535-13 
กรกฎคม พ.ศ. 2538) และไดมีพระบรมราชโองการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี คนท่ี  20 ของประเทศไทย 
เม่ือวันท่ี   23  กันยายน  พ.ศ. 2535  และมีพระบรมราชโองการแตงตั้งคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่   29 
กันยายน  พ.ศ. 2535  (สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2552) มี พันเอก  วินัย  สมพงษ ดํารง
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ตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและมี นายจรัส  พั้วชวย นายไสว  พัฒโน นายทวี 
ไกรคุปต และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม   
 ในชวงนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังอยูในภาวะเฟองฟูมีการรื้อฟนโครงการสราง
สนามบินหนองงูเหาข้ึนมาอีกคร้ัง  โดยไดมีการวางแผนเพิ่มขอบขายศักยภาพของสนามบินแหงนี้ 
ใหประเทศไทยกลายเปนศูนยกลางการบินแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ดังท่ีไดมีการระบุ
ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 7 ( พ.ศ. 2535-2539) ดังนี้ 
 

“แผนพัฒนาการขนสงทางอากาศในแผนฯ 7 (พ.ศ. 2535-2539): สงเสริมให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  โดยการ เพิ่มขีดความสามารถการใหบริการทาอากาศ
ยานพาณิชยสากลท่ีมีอยู และท่ีกําลังจะพัฒนาข้ึนใหมใหเกิดความสะดวกในการ
ใหบริการแกผูโดยสารและสินคาใหมากข้ึนรวมท้ัง ยกระดับการใหบริการใหได
มาตรฐานสากล สงเสริมใหสายการบินตางๆ เพิ่มการบินประจํามาลงในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะทาอากาศยานพาณิชยสากลในภูมิภาคใหมากข้ึน  ท้ังจํานวนสาย
การบิน และจํานวนเท่ียวบิน ขยายและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานท่ีตอเน่ืองกบัทา
อากาศยาน  เชน  โครงขายถนน  รถไฟ ทาเรือ  ระบบทอน้ํามัน  ระบบส่ือสาร 
ตลอดจนการใหบริการขนสงใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความ
สะดวกในการเช่ือมโยงทางเขา-ออกระหวางสนามบินกับตัวเมือง เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  และแหลงทองเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพดานการจัดการ การบริหารและ
พัฒนาเสนทางบิน  โดยแสวงหาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคนี้ 
เพ่ือประสานและเช่ือมโยงระบบอุปกรณควบคุมจราจรใหพอเพียง และมีความ
ปลอดภัยสูง สนับสนุนและเพ่ิมความสะดวกใหมีการเดินทางทางอากาศเขาสู
ประเทศไทยเพื่อการทองเท่ียว ท้ังแหลงทองเท่ียวภายในประเทศและเช่ือมตอไป
ยังแหลงทองเท่ียวของประเทศใกลเคียงดวย  สงเสริมใหมีการขนสงสินคา
เช่ือมโยงระหวางทางน้ํา  และทางอากาศ  ท้ังการสงออก การนําเขา  และสินคาถาย
ลํา  เพ่ือจูงใจใหสินคามาผานประเทศไทยมากข้ึน  พิจารณาดําเนินการกอสรางทา
อากาศยานพาณิชยสากลแหงท่ี  2 ของกรุงเทพมหานคร เพื่อแบงเบาภาระของทา
อากาศยานกรุงเทพ  โดยการพัฒนาดังกลาว ตองคํานึงถึงความสอดคลองในดาน
การพัฒนาเมือง  การพัฒนากิจการตอเนื่องกับการบิน การพัฒนาโครงขาย
เช่ือมโยงท่ีสะดวกและเหมาะสม  ตลอดจนควบคุมผลกระทบดานสภาพแวดลอม 
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ใหอยูในระดับมาตรฐานสากล  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ท่ี เกิดจากเสียงรบกวน
นอกจากนั้น รูปแบบในการบริการและพัฒนาดังกลาวควรใหเกิดความคลองตัวท้ัง
ดานการดําเนินงานและการลงทุน โดยพิจารณาใหเอกชนไดมีโอกาสเขารวมใน
การพัฒนาดังกลาวดวย  กําหนดใหมีการจัดทําแผนระยะยาว  15 ป ในการพัฒนา
และการลงทุนของหนวยงานตางๆ  ใหเปนไปอยางมีระบบและไดมาตรฐานยิ่งข้ึน 
ซ่ึงไมเพียงแตจะครอบคลุมเร่ืองทาอากาศยานและสายการบินเทานั้น แตให
รวมถึงโครงขายการขนสงและส่ือสาร  ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวของ  เชน 
การสงเสริมการทองเที่ยว  การสงเสริมการลงทุนและการสงออก รวมท้ังการ
พัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับกิจการบินและการพัฒนาดานเทคโนโลยีการบินท่ี
เปล่ียนแปลงไปดวย นอกจากนี้จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาองคกรการ
วางแผนใหมีลักษณะถาวรยิ่งข้ึน เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน  ปรับโครงสรางกิจการท่ีเกี่ยวของกับการบิน  เชน  บริษัท  การบิน
ไทย  จํากัด  การทาอากาศยานแหงประเทศไทย  และบริษัท  วิทยุการบินแหง
ประเทศไทย  จํากัด ใหเปนเชิงธุรกิจมากข้ึนท้ังในดานการบริหารการดําเนินงาน
และการปรับปรุงองคกรตลอดจนวิธีการลงทุน โดยเฉพาะการเพิ่มบทบาทเอกชน
ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ  มากยิ่งข้ึน เชน  การใหสัมปทาน 
การรวมทุน การระดมทุนจากมหาชน ตลอดจนการใหเอกชนมาลงทุนและดําเนินการ
ในกิจการบางอยาง เปนตน” (แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
7, 2537) 

 
 ในชวงรัฐบาลนี้ มีการวางแผนที่จะพัฒนาสนามบินอูตะเภาใหเปนสนามบินขนสง สินคา
ขนาดใหญภายใตช่ือโครงการ “โกลบอลทรานสปารค” (Global Trans Park) ควบคูกันไปดวย  โดย
โครงการดังกลาวบรรลุความสําเร็จเปนรูปเปนรางในสมัยรัฐบาลบรรหาร  ศิลปอาชา  โดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดลงนามใน
สัญญาวาจางบริษัทท่ีปรึกษาโครงการศึกษาจัดทําแผนแมบท การพัฒนาศูนยกลางการผลิตและ
ขนสงทางอากาศยานนานาชาติ   (Global TransPark : GTP) ท่ีสนามบินอูตะเภา ระหวาง ดร .สุเมธ 
ตันติเวชกุล  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับกลุมบริษัทท่ี
ปรึกษาประกอบดวย  TAMS Consultants, Inc.(TAMS) โดยนาย  Lyle H. Hixenbaugh/Wilbur 
Smith Associates, Inc. (WSA) โดยนาย ThomasS.Wright/ACT Consultants Co., Ltd. (ACT) โดย
นายมนูญ อารยะศิริ /และ Thai DCI Co., Ltd. (TDCI) โดยนายวิศิษฐ  เจริญนิตย การลงนามใน



 
145 

สัญญาวาจางบริษัทท่ีปรึกษาโครงการศึกษา /จัดทําแผนแมบทการพัฒนาศูนยกลางการผลิต และ
ขนสงทางอากาศยานนานาชาติ     (Global TransPark: GTP) ท่ีสนามบินอูตะเภาดังกลาว เปนการลง
นามวาจางเพ่ือการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงสนามบินอูตะเภา เพื่อรองรับการพัฒนา
ศูนยกลางการผลิตและขนสงทางอากาศยานนานาชาติ ซ่ึงการวาจางศึกษาในสวนนี้ไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดย  United State Trade and Development Agency เปนจํานวน 
495,000 เหรียญสหรัฐ  (ประมาณ 12 ลานบาท)สําหรับโครงการศูนยกลางการผลิตและขนสงทาง
อากาศยานนานาชาติ (GTP) ซ่ึงจะพัฒนาข้ึนท่ีสนามบินอูตะเภานั้น จะไดรับการพัฒนาใหเปนฐาน
การผลิตอุตสาหกรรมสมัยใหม ท่ีใชเทคโนโลยีสูง สามารถเช่ือมโยงเขากับระบบเศรษฐกิจโลก เพื่อ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการคายุคใหมในทศวรรษหนาโดยเปนฐานการผลิตท่ีมีการ
ผสมผสานระบบการผลิต เขากับระบบขนสงทางอากาศทางบก และเทคโนโลยีระบบขอมูล
สารสนเทศความเร็วสูง เพื่อทําการผลิตระบบ  Just-In-Time หรือการผลิตตามส่ังโดยฉับพลัน เพื่อ
สงออกแกลูกคาในสวนตาง ๆ ของโลก ตอไป  ดังน้ัน โครงการศึกษาท่ีมีการลงนามในสัญญาวาจาง
คร้ังนี้จะนําไปสูการพัฒนาสนามบินอูตะเภาใหสามารถใชประโยชนในเชิงพาณิชยซ่ึงจะชวย
ผลักดันการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกเขาสูการพัฒนาในระยะท่ี 2 จากปจจุบันท่ีเปน
ฐานการผลิตและขนสงทางทะเลผานทาเรือน้ําลึกแหลมฉบังและมาบตาพุด เขาสูการเปนศูนยกลาง
การผลิตและขนสงทางอากาศยานนานาชาติ (Airtran Gateway) ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถใน
การแขงขัน ทางอุตสาหกรรม /เศรษฐกิจในทศวรรษหนาของประเทศไทย โดยจะมีขอบเขต
การศึกษาในเร่ือง  การจัดเตรียมแผนงานแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวก 
โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงภาคพ้ืนดิน /สาธารณูปโภค /สาธารณูปการ แผนแมบท/
แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาสนามบินและโครงสรางพื้นฐานหลัก การประเมินผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม(ดานกายภาพ)  แผนการเงิน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2539) 
 ในยุครัฐบาลชวน  มีความพยายามจากทางฝายการเมืองผานทางรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม นายวินัย สมพงษ ท่ีจะดึงอํานาจการตัดสินใจในโครงการกอสรางทาอากาศยานสากล
กรุงเทพ แหงท่ี 2 จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกลับคืน  โดย ดร. สุวัฒน วาณีสุบุตร 
(2553) ใหเกร็ดขอมูลตรงนี้วา 
 

“พอมารัฐบาลชวน  พันเอกวินัย  สมพงษ  เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม   
และในฐานะรัฐมนตรีไดตั้งเร่ืองเขา  ครม. ขอใหสภาพัฒนฯ  ยุติบทบาทตอโครงการ
สรางสนามบินสุวรรณภูมิไดแลว    มีความหมายวาใหงานท้ังหมดใหรัฐมนตรี
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คมนาคมเปนผูกํากับดูแลและเปนผูตัดสินท้ังหมด    ตอนนั้นเปนรัฐบาลนายกฯ 
ชวน 1  คุณรูม้ัยถาตอนนั้นโยนไปใหกระทรวงคมนาคมทําท้ังหมด    ผลมันจะเปน
อยางไร    สนามบินก็จะยังไมเสร็จ    หรือถาเสร็จก็ยังเปดใชไมได    เร่ืองนี้ผมทราบ
เพราะวาทานเลขาฯ  ดร.  พิสิฐ  ทานเลาใหผมฟง    คืนนั้นทานอยูท่ีบาน    นั่งมอง
พระจันทรจนถึงตีสาม  ก็เขานอนสักช่ัวโมงกวา ๆ  ตีหาทานตื่นข้ึนมา เขียนบันทึกถึง
ทานนายกฯ  ชวน    เชามาท่ี  Office หกโมง  เจ็ดโมง    ก็ใหเลขานุการพิมพเลย    พิมพท่ี
ทานเขียนมา    แลวก็เอาเขา  ครม. เชานั้นเลย  ไปยื่นใหนายกฯ  ชวน บอกวาถา
โครงการนี้ไปอยูภายใตการดูแลของกระทรวงคมนาคม    เจง    หนึ่งเพราะวางานนี้
มันไมใชเร่ืองของกระทรวงคมนาคมกระทรวงเดียว    มันจะตองเกี่ยวเนื่องกับ
กระทรวงมหาดไทย    กระทรวงอ่ืน ๆ    ศุลกากร    ตม. สนามบินไมใชเร่ืองของกระทรวง
คมนาคม    และถาจะใหกระทรวงคมนาคมมาเปนตัวหลักจะไมเหมาะดังนั้นขอให
คงไวตามระเบียบสํานักนายกฯ  ท่ีทํากันมา    หากไปเปล่ียนจะไมเหมาะ  คุณวินัย
สมพงษ  ตอนนั้นคงอยากจะเขามามีบทบาท    ลูกนองคงจะยุ ๆ  วาพี่ ๆ  พี่ตองเอา
โครงการน้ีมาดูนะ    มันเหมือนกับสมัยนี้ท่ีรัฐมนตรีท้ังหลายก็อยากทําโครงการ
ใหญ ๆ  อยางโครงการแบบนี้  รัฐมนตรีจะชอบมาก    ท่ีมีการประมูลขนาดใหญ ๆ 
เยอะ”  
 

 อยางไรก็ตาม  โครงการกอสรางสนามบินแหงใหมในรัฐบาลชวนไมมีความคืบหนามาก
นักเนื่องจากมีการปรับคณะรัฐมนตรีบอยครั้ง  โดยในวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2536 ไดปรับนาย
สมศักดิ์ เทพสุทินพนจากตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  และในวันท่ี 23 กันยายน 
พ.ศ. 2536 แตงต้ังใหนายเอนก ทับสุวรรณ ดํารงตําแหนงแทน  และ วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2537  
นายจรัส พั้วชวย ไดขอลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม พรอมๆ กับมีรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกหลายคนลาออกจากตําแหนงในวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ดงันัน้ใน
วันเดียวกัน  นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีจึงไดทําการปรับคณะรัฐมนตรีคร้ังใหญ  โดยในคร้ังนี้
ไดปรับใหนายวินัย  สมพงษพนจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และไดแตงต้ังใหนาย สุขวชิ 
รังสิตพล ดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีกํากับดูแลกระทรวงคมนาคม  และแตงต้ังให นายวิชิต   
สุรพงษชัย ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม นางสุดารัตน  เกยุราพันธุ  ดํารง
ตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 
 ภายหลังจากการปรับคณะรัฐมนตรีถือไดวาเปนการการเร่ิมตนเขาสูยุคท่ีเร่ิมมีผลประโยชน
ท่ีชัดเจนท่ีนักการเมืองจะสามารถเขามามีบทบาทในการควบคุมโครงการกอสรางทาอากาศยาน
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สุวรรณภูมิ  และมีอํานาจในการตัดสินใจในการขับเคล่ือนโครงการอีกคร้ัง  และเร่ิมจะมีเงินสะพัด
ข้ึนในโครงการ  ท้ังในเร่ืองการโยกยายราษฎรและการคัดเลือกผูออกแบบอาคาร  รวมถึงมี
โครงการยอยอ่ืนๆอีกท่ีไดมีการพิจารณาคัดเลือกสรรหาผูเขามาดําเนินการ เชน การหาผูออกแบบ
กอสรางเข่ือนรอบสนามบินยาว 25 กิโลเมตร  การทดสอบดินสนามบิน  เพื่อประกอบการพิจารณา
การกอสรางสนามบิน (สังคิต พิริยะรังสรรค และคณะ, 2547: 241) 
 ในชวงตน ๆ ของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ไดมีการเปล่ียน
สํานักงานคณะกรรมการฯ  (สทก.)   ใหเปนบริษัทจํากัด  โดยมีสภาพเปนนิติบุคคลเพ่ือรับผิดชอบ
การบริหารโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 โดยตรง โดยแนวทางและเจตนารมณของ
มติ  ครม   .วันท่ี   16  พค.   2538  นี้เพ่ือกําหนดให  บทม . ไมตองนําคําส่ัง  กฎระเบียบ  ขอบังคับและมติ 
ครม. ท่ีใชบังคับรัฐวิสาหกิจท่ัวไปมาใชบังคับเม่ือไดจัดต้ัง  บทม. ข้ึนแลวก็ไดใชระเบียบขอบังคับ
ของการทาอากาศยานแหงประเทศไทยวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2539  เปนแนวทางปฏิบัติโดยอนุโลม  
การจัดประกวดราคาในโครงการตางๆ จึงข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ บทม. เปนสําคัญ 
 ในป พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบลงทุนประจําป 2537 (เพิ่มเติม) ของการทา
อากาศยานแหงประเทศไทย ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เสนอ โดยเห็นชอบงบลงทุนเพิ่มเติมป 2537-2539 โครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 
จํานวนเงิน 3,954.06 ลานบาท เพื่อใหการดําเนินงานโครงการ ฯ บรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว พรอม
ท้ังใหการทาอากาศยาน ฯ ดําเนินการตามงบลงทุนเพิ่มเติมในปงบประมาณ 2537 จํานวนเงิน 
2,400.87 ลานบาท โดยใชเงินรายไดของการทาอากาศยานฯ และใหจัดทําบัญชีโครงการ ฯ ข้ึนเปน
การเฉพาะ เพื่อทราบถึงคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานตามโครงการ ฯ 
 ตอมาในวันท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากล
กรุงเทพ แหงท่ี 2 ท่ีมีรองนายกรัฐมนตรี นาย สุขวิช  รังสิตพล เปนประธานคณะกรรมการ  และมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  นายวิชิต  สุรพงษชัย เปนรองประธานคณะกรรมการ ไดมีมติ
เห็นชอบใหจัดต้ังบริษัท จํากัด ข้ึนเพื่อรับผิดชอบการบริหารโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพ 
แหงท่ี 2 โดยตรง  ซ่ึงมตินี้เปนไปตามผลการศึกษาของบริษัทท่ีปรึกษา Coopers & Lybrand 
Association Limited ซ่ึงตอมาในป พ.ศ. 2539 ไดมีการจัดต้ังบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ
แหงใหม จํากัด (บทม.) ข้ึน  หลังจากนั้นในวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรีรัฐบาลนาย
ชวน หลีกภัย ไดอนุมัติใหกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 ท่ีตําบลบางโฉลง  ตําบล
ราชาเทวะ  และตําบลหนองปรือ  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยใหการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
(ทอท.) เปนผูรับผิดชอบ และในวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรียังไดมีมติเห็นชอบ
ใหจัดตั้งบริษัทจํากัดข้ึน   เพื่อดําเนินการกอสรางสนามบินแหงใหม   โดยมอบหมายให
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กระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการ  มติคณะรัฐมนตรียังไดกําหนดใหบริษัทจํากัดท่ีจัดต้ังข้ึนมาใหม
นี้มีสภาพเปนนิติบุคคลภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไทย  แตท้ังนี้บริษัท จํากัดท่ีจัดต้ัง
ข้ึนไมตองนําคําส่ัง กฏ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีใชบังคับรัฐวิสาหกิจท่ัวไปมา
บังคับใช  ยกเวนระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีบางฉบับ ดังตอไปนี้ 1) มติเกี่ยวกับการเร่ือง
หลักเกณฑ การกําหนดผลประโยชนตอบแทนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หลักเกณฑเร่ืองการจาย
โบนัสพนักงาน และลูกจางประจําของรัฐวิสาหกิจ 2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
จําหนายกิจการหรือหุนท่ีสวนราชกการหรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ พ.ศ. 2504 เพื่อใหมีหนวยงาน
หลายฝายเขามาดูแลในเร่ืองวิธีการจําหนายและราคาหุนท่ีเหมาะสม  ท้ังนี้เพื่อใหเปนท่ีแนใจวา 
บริษัท ไดดําเนินการเพื่อประโยชนแกรัฐสูงสุด 3) ระเบียบการกอหนี้ของประเทศ พ.ศ. 2528 และท่ี
แกไขเพิ่มเติมเพื่อใหบริษัทซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐกูเงินตางประเทศภายใตกฎเณฑและวินัย
ทางการคลังของประเทศในขณะท่ียังมีสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ 4) ตองมีผูแทนกระทรวงการคลังเปน
กรรมการในบริษัทฯ อยางนอย 1 คน ตามระเบียบวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
2520 ขอ 28 และ 5) มีสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบบัญชี  ตามพระราชบัญญัติการตรวจ
เงินแผนดิน พ.ศ. 2522 และตามระเบียบวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจขอ 19 
 ขณะท่ีการดําเนินการตางๆ เพื่อผลักดันใหโครงการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ 
แหงใหม ดําเนินไปอยางเรงรีบ  สถานการณทางการเมืองเร่ิมมีความไมแนนอนมากข้ึนเร่ือยๆ 
ในชวงปลายป พ.ศ. 2538 รัฐบาลชวนดําเนินนโยบายเรงรัดการปฏิรูปท่ีดินและการออกเอกสาร
สิทธิ  เพ่ือกระจายสิทธิการถือครองที่ดินใหแกราษฎรผูยากไรและเกษตรกรท่ีครอบครองทํากินอยู
ในท่ีดินของรัฐประเภทตาง ๆ  โดยจะปรับปรุงกลไกการบริหารและการจัดการของรัฐ  ตลอดจน
จัดสรรงบประมาณใหสามารถครอบคลุมพื้นท่ีไดโดยเฉล่ียปละประมาณ   4  ลานไร  การเรงรัด
ผลักดันนโยบายนี้ไดกลายเปนประเด็นปญหาท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาโจมตีรัฐบาลในเร่ืองการปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  หรือท่ีรูจักท่ัวไปในชื่อวา  ส .ป.ก. 4-01 (สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
2552) โดยกลุมการเมืองท่ีเรียกวา  กลุม   16  ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางสวนจาก
พรรคชาติพัฒนาท่ีเปนพรรครวมรัฐบาล  และจากพรรคชาติไทยท่ีเปนพรรคฝายคานในขณะน้ัน  ได
กลาวหาวา  รัฐบาลพรรคประชาธิปตยนําท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ  จังหวัดภูเก็ต  ซ่ึงเปนท่ีดิน
ของรัฐไปแจกใหเปนกรรมสิทธ์ิแกประชาชนท่ีมิใชเกษตรกรอยางมีเง่ือนงํา หรือท่ีดนิท่ีแจกไปแลว 
บางสวนเหมาะสําหรับทําท่ีพักตากอากาศมากกวาทําเกษตรกรรม   ในเดือนพฤษภาคมนั้นเอง  นาย
บรรหาร  ศิลปอาชา  หัวนาพรรคชาติไทย  และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  รวมกับพรรครวม
ฝายคาน  ไดยื่นญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไมไววางใจคณะรัฐมนตรีท้ังคณะอีกคร้ังหนึ่ง 
โดยยังมุงประเด็นโจมตีในเร่ืองการออกเอกสารสิทธิ หรือ ส.ป.ก. 4-01 เชนเดิม   
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 หลังจากการอภิปรายส้ินสุดลง พรรคพลังธรรมซ่ึงเปนหนึง่ในพรรครวมรัฐบาลในขณะน้ัน 
ไดมีการประชุมพรรคเปนการดวน  และไดมีมติท่ีจะงดออกเสียงในการลงมติ  และรัฐมนตรีของ
พรรคทุกคนจะขอลาออกจากตําแหนง  โดยใหเหตุผลวารัฐบาลไมสามารถตอบขอกลาวหาของ
พรรครวมฝายคานไดชัดเจน  ในขณะเดียวกันสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรครัฐบาลบางคนซ่ึง
เปนสมาชิกของกลุม  16 ก็ประกาศวาจะไมยกมือใหฝายรัฐบาล  นายชวน  หลีกภัย  ตัดสินใจประกาศ
ยุบสภาผูแทนราษฎร  ในเวลา   12.00  น   .ของวันท่ี   19  พฤษภาคม  พ .ศ. 2538   กอนการลงมติอภิปราย
ไมไววางใจเพียง  1 ช่ัวโมง  30 นาที และกําหนดใหมีการเลือกตั้งท่ัวไปข้ึนใหมในวันท่ี  2  กรกฎาคม 
พ.ศ. 2538  รวมเวลาที่เปนรัฐบาลบริหารราชการแผนดินประมาณ  2 ป  8 เดือน และกําหนดใหมีการ
เลือกตั้งท่ัวไปข้ึน ในวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 (เชษฐา ทองยิ่ง, 2538) 
 ในการเลือกต้ังวันท่ี   2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2538  มีผูสมัครจากพรรคการเมืองตางๆ  รวม   14 
พรรค  มีจํานวนผูไดรับเลือกตั้ง  จํานวน   391  คน  ตามเกณฑคํานวณท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  ซ่ึง
ผลการเลือกต้ัง  ปรากฏวาพรรคชาติไทย  มีสมาชิกไดรับเลือกต้ังเปนจํานวนมากท่ีสุด  จํานวน   92  ท่ี
นั่ง  สวนพรรคประชาธิปตย  มีสมาชิกไดรับเลือกต้ังมาเปนอันดับท่ีสอง  จํานวน   86  ท่ีนั่ง  ภายหลัง
การเลือกต้ังพรรคชาติไทย  พรรคความหวังใหม  พรรคพลังธรรม  พรรคกิจสังคม  พรรคประชากร
ไทย พรรคนําไทย และพรรคมวลชน ไดรวมตัวกันจัดต้ังรัฐบาล  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรวมกัน
ท้ังหมด   233  คน  โดยมีพรรคชาติไทยเปนแกนนําในการจัดต้ังรัฐบาล  ตอมาสภาผูแทนราษฎรได  มี
มติเลือกนายบุญเอ้ือ  ประเสริฐสุวรรณ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดสุพรรณบุรี  พรรคชาติไทย
เปนประธานสภาผูแทนราษฎร  ซ่ึงเปนประธานรัฐสภาโดยตําแหนงดวย  และสภาผูแทนราษฎร
เห็นชอบให  นายบรรหาร  ศิลปอาชา  หัวหนาพรรคชาติไทย  ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  คนท่ี  21
ของประเทศไทย โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี   13 
กรกฎาคม พ.ศ. 2538 (สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2551) 
  รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาช (13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539)  มีนาย
วันมูหะมัดนอร  มะทา ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และมี นายสมบัติ  อุทัย
สาง นายพีระพงศ  ถนอมพงษพันธ นายสมศักดิ์  เทพสุทิน และ นายชัยภักดิ์  ศิริวัฒน ดํารงตําแหนง
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  ในรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา  รัฐมนตรีท่ีมีบทบาทในการ
กํากับดูแลงานโครงการกอสรางสนามบินแหงใหมนี้เปนนักการเมืองจากพรรคกิจสังคม  โดยนาย
มนตรี  พงษพานิช หัวหนาพรรค ดํารงตําแหนงเปนรองนายกรัฐมนตรี  และดํารงตําแหนงเปน
ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 (กทก.)  และมีนาย
สมศักดิ์  เทพสุทิน เลขาธิการพรรคกิจสังคม ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทวง
คมนาคม  กํากับดูแลโครงการกอสรางสนามบินแหงใหม  ซ่ึงไดกํากับดูแลงานนี้ตอเนื่องมาโดย
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ตลอดสมัยรัฐบาลบรรหาร  และส่ิงท่ีนักการเมืองจากพรรคกิจสังคมไดผลักดันดําเนินในเร่ืองนี้คือ
การเรงการถายโอนอํานาจการกํากับดูแลจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาอยูในมือ
นักการเมืองโดยการเรงรัดการดําเนินการในการจัดต้ังบริษัท จํากัด เพื่อมากํากับดูแลโครงการ
กอสรางสนามบินแหงใหมก็ดําเนินไปอยางจริงจัง  มีการแกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2538  และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2   (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2539  โดย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศยานอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 พ.ศ. 
2535 เปนการดึงอํานาจการกํากับดูแลโครงการออกจากกองทัพอากาศและจากฝายกระทรวง
คมนาคมมาไวท่ีคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และขาราชการประจํา
สังกัดกระทรวงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ แตในยุครัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง  นักการเมืองไดมีความ
พยายามแกไขระเบียบสํานักนายกฯ  ใหกลับมาอยูในมือของขาราชการการเมือง  คือรอง
นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม  และรัฐมนตรีกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของมีอํานาจ
ควบคุมดูแล  โดยมีการแกไขขอท่ีวาดวย คณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากล
กรุงเทพ แหงท่ี 2 โดยในการแกไขฉบับท่ี 2 มีการเพิ่มเติมรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมท่ี
ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเปนกรรมการ กทภ และปรับเอาผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังเขามาแทนผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และใหอธิบดีกรมผังเมืองเขา
มาเปนกรรมการแทนท่ีผูอํานวยการสํานักผังเมือง ในการแกไขฉบับท่ี 3 ไดเพิ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง  
ประธานการทาอากาศยานแหงประเทศไทย และกรรมการผูจัดการใหญ บทม. เปนกรรมการและ
เลขานุการ  (สังศิต พิริยะรังสรรค และคณะ, 2547: 240) 
 โดยในวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 กระทรวงการคลังมีคําส่ังท่ี 76/2538 วันท่ี 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2538 ตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินโดยมีรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางมณีมัย วุฒิธรเนติ
ลักษณ) เปนประธานคณะทํางาน  คณะทํางานฯ รวมกันพิจารณาใหบริษัทจํากัดท่ีจะจัดต้ังข้ึน  มีทุน
จดทะเบียนเร่ิมแรก 10,000 ลานบาท  จํานวนหุนลานหุน มูลคาหุนละ 100 ลานบาท  และใหใชช่ือ
วา บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.) หรือ New Bangkok International Airport 
Company Limited (NBIA) และในวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 กระทรวงการคลังไดดําเนินการ
จัดต้ังบริษัท จํากัด โดยยื่นขอจดทะเบียน บริคณหสนธิของบริษัท ตามกฎหมายแพงและพาณิชย  
กําหนดทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 10,000 ลานบาท  แบงออกเปน 100 ลานหุน โดยมีวัตถุประสงคหลัก
ในการประกอบและสงเสริมการทาอากาศยาน  รวมท้ังประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวกับ หรือตอเนื่องกับ
กิจการทาอากาศยาน  ตอมาเม่ือการแกไขพระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2522 ให ทอท. มีอํานาจจัดต้ังบริษัท จํากัด หรือบริษัท มหาชน จํากัด เพ่ือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
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กิจการทาอากาศยาน  ผานการเห็นชอบจากรัฐสภาแลวและมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 
2538 จึงมีมติมอบหมายให ทอท. รับเร่ืองการจัดต้ังบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม 
จํากัด (บทม.) จากกระทรวงการคลังมาดําเนินการตอไป นายกุลิศสรุปแนวการดําเนินการจัดต้ัง
บริษัทฯ ดังนี้ 
 

“ในป  2538  เขาก็มีมติใหมีการจัดต้ังบริษัทข้ึนเพื่อดําเนินการกอสรางสนามบิน
แหงใหม  โดยมีกระทรวงการคลังไดรับมอบหมายใหดําเนินการจดทะเบียนจัดต้ัง
บริษัท  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    โดยใชช่ือบริษัทวา  การทาอากาศยาน
สากลกรุงเทพ  แหงใหม  จํากัด    มีทุนจดทะเบียน  10,000 ลาน    เปนรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงคมนาคม    แยกออกมาจาก  การทาอากาศยานแหงประเทศไทย    โดยมี
กระทรวงการคลังและการทาอากาศยานแหงประเทศไทยเปนผูถือหุน  คือการ
จัดต้ังบริษัทตอนนั้น    ก็มีการแปลงการทาอากาศยานเขามาอยูเปนสวนหน่ึงของ
บทม.   แลวก็เอาการทาอากาศยานนี้แปลงดวย  พรบ   .ทุนรัฐวิสาหกิจใหเปนบริษัท
จํากัดและเปนบริษัทมหาชน  เอาเขาตลาดระดมทุนสวนหนึ่ง    และกูสวนหนึ่ง
เพื่อท่ีจะเอามาสรางสนามบิน    แลวก็เปล่ียนสนามบินแหงใหม  บทม.   แลวก็มี
คณะกรรมการข้ึนมาโดยใหมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน” (กุลิศ สมบัติศิริ, 2553) 
 

 ในวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2538 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ 
แหงท่ี 2 ไดมีมติกําหนดใหโครงสรางของคณะกรรมการบริษัทควรมี 7-15 คน  สําหรับประธาน
กรรมการใหพิจารณาได 3 ทางเลือก  ไดแก 1) ปลัดกระทรวงการคลัง  เปนประธานกรรมการ  2) 
ปลัดกระทรวงคมนาคม เปนประธานกรรมการ และ 3) เอกชนเปนประธานกรรมการ  ซ่ึงเปนท่ี
ยอมรับท้ังในและตางประเทศ  สําหรับตําแหนงกรรมการผูจัดการก็เปนเอกชนเชนเดียวกัน  นับเปน
การจัดวางโครงสรางอํานาจใหมใหแกโครงการกอสรางสนามบินหนองงูเหาเพื่อใหอํานาจการ
ควบคุมโครงการหลุดพนจากกองทัพอากาศและการทาอากาศยานแหงประเทศไทย  ใหมาอยูในมือ
ของนักการเมือง  การถายเทอํานาจการควบคุมเร่ิมตนข้ึนโดยการจัดการเปล่ียนสํานักงาน
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหางท่ี 2 (สทก.) ใหเปนบริษัทจํากัด
โดยมีสภาพเปนนิติบุคคลภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไทยเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 
2538 เพื่อรับผิดชอบการบริหารโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 โดยตรง (สังคิต พิริยะ
รังสรรค และคณะ 2547: 240) 



 
152 

 วันท่ี 27  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2539 บริษัททาอากาศยานกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.) ไดถูก
จัดต้ังข้ึนเปนรัฐวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวงคมนาคม  มีหนาท่ีในการกอสรางและบริหารทาอากาศ
ยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 10,000  ลานบาท มีการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย (ทอท.) และกระทรวงการคลังถือหุนรอยละ 51.39 และ 48.61 ตามลําดับ  โดย
กําหนดใหทําการกอสรางใหแลวเสร็จและเปดบริการในระยะแรกในป พ.ศ. 2543 มีทางวิ่ง 2 เสน  
รองรับผูโดยสารได 30 ลานคนตอป  และในวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2539 ทอท. ไดทําบันทึก
ขอตกลงโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ และหนี้สินโครงการทาอากาศยานกรุงเทพสากลแหงท่ี 2 
ใหกับ บทม.  และภายใตความเห็นชอบของรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ในฐานะ
ประธาน กทก. และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  นายสมศักดิ์ เทพสุทินในฐานะรอง
ประธาน กทก.  กทก. ไดมีการแตงต้ัง ประธานกรรมการ บทม. คนแรกคือ พล.อ.อ. ประชุม ฉายศิริ 
และกรรมการผูจัดการของ บทม. คนแรกไดแกนายปรีติ  เหตระกูล อดีตผูชวยผูวาการการส่ือสารแหง 
ประเทศไทย  เขารับตําแหนงต้ังแตวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2539   โดยมีนายมหิดล จันทรางกูล 
เปนปลัดกระทรวงคมนาคม  (สังคิต พิริยะรังสรรค และคณะ. 2547: 242)  ดร.สุวัฒน วาณีสุบัตร 
(2553) ใหความห็นตอจุดเร่ิมตนของ บทม. วาเปนการผลักดันโดยนักการเมือง  ขาดวิสัยทัศน และ
เลือกคนผิดเขามาทํางาน  ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโครงการกอสรางทาอากาศยานในชวงแรกๆ 
เม่ือกอต้ังบริษัท จํากัด ไมคืบหนาเทาท่ีควร  และยังนําไปสูปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันตามมาอีก
หลายกรณีดวย 
 

“คนในบริษัท  ท่ีตั้งข้ึนมา    บริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม  (บทม .)ทํา
อะไรไมเปน  เพราะวาเม่ือเร่ิมตั้งบริษัท    มันเปนยุคท่ีนายสมศักดิ์    เทพสุทิน  เปน
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม    นายสมศักดิ์    เทพสุทิน  รูเร่ืองสนามบินม้ัย  ? 
เขาไมรูเร่ืองอะไรเลย    ดังนั้นเม่ือแบงงานกันในระหวางรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ    รัฐมนตรีสมศักดิ์  ไมเอา  บทม. เพราะวาเขาไมรูจัก    แตอีก  3 ปตอมา
ทุกคนแยงกันจะเอา  แตตอนนั้นก็ตองจําใจรับไว  แตก็ไมไดสนใจอะไร    ตอนนั้น
เขาไปสนใจในเร่ืองการส่ือสาร    เพราะตอนนั้นมันเหมือนคุณต้ังบรีษัทใหม ๆ
กระจอกงอกงอย  ถึงมีเงินอยู  แตมันก็เปนกระดาษ  ตอนนั้นนักการเมอืงไมสนใจ 
ทุกคนจะชอบอะไรท่ีอยูในข้ันตอนของการกําลังจะมีการประมูล  ตอนท่ีมีเงินมากอง 
 แลวไมตองทําอะไรเลย  รับเปอรเซ็นตอยางเดียว    ดังนั้นเม่ือสมศักดิ์  เทพสุทิน มา
กํากับดูแล  บทม. เขาก็เอาคนจากการส่ือสารฯ  มาเปนกรรมการผูจัดการคนแรก
รูม้ัย    กรรมการผูจัดการคนแรกจึงเปนคนท่ีมาจากการส่ือสารฯ    นายปรีติ    เหตระกูล” 
(สุวัฒน วาณีสุบุตร, 2553) 
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 การผลักดันโครงการกอสรางทาอากาศยานแหงใหมภายใต บริษัททาอากาศยานกรุงเทพ
แหงใหม จํากัด (บทม.) ดําเนินไปอยางคลุมเคลือทามกลางการวิพากษวิจารณจากส่ือมวลชนท่ัวไป
วาไมโปรงใส  เหตุการณความไมชอบมาพากลเกี่ยวกับโครงการกอสรางทาอากาศยานสากล
กรุงเทพ แหงท่ี 2 คร้ังสําคัญท่ีเกิดข้ึนในสมัยรัฐบาลบรรหารคือการประมูลการถมทรายเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพดินของทางวิ่งขับฝงตะวันตก (รันเวย 1) ซ่ึงถูกวิพากษวิจารณวาคาถมทรายท่ี
ประมูลนั้นราคาเกินจริงไปมาก  โดยมีขอครหาวามีการกําหนดคุณสมบัติกีดกันผูประมูล  โดย
กําหนดคุณสมบัติเพื่อเอ้ือประโยชนใหผูรับเหมาบางกลุมเทานั้น  โดยโครงการถมทรายนี้มีผูเขา
ประมูลจํานวน 13 ราย ท่ีไมผานคุณสมบัติเบ้ืองตนเร่ืองประสบการณงาน PVD โดยในประกาศของ 
บทม. ในการประกวดราคาการจางเหมาถมทรายวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2539 ระบุเง่ือนไขท่ีสูงมาก
สําหรับผูมีสิทธ์ิเขาแขงขัน  เชนตองมีผลงานถมทรายกับทางราชการภายในประเทศในระยะ 3 ป  
ไมนอยกวา 2.5 ลานลูกบาศกเมตร หรือมีผลงานกับการทาอากาศยานแหงประเทศไทยในระยะเวลา 
5 ปไมนอยกวา 2,000 ลานบาท  หรือผลงานทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจในระยะ 5  ปไมนอยกวา 
4,000  ลานบาท  และตองมีผลงานการติดต้ัง PVD 5 ลานเมตร  และบริษัทตองมีทุนจดทะเบียน 200 
ลานบาทขึ้นไป  รวมทั้งตองมีรายไดจากผลประกอบการปละไมต่ํากวา 1,000 ลานบาท  จึงทําให
เหลือผูท่ีผานคุณสมบัติเพียง 3 รายคือบมจ. วิจิตรภัณฑกอสราง บมจ. ช. การชาง และ  บมจ. อิตาเลียน
ไทย ซ่ึงตอมาผูท่ีถูกตัดสินวาไมผานการพิจารณาไดรองเรียนไปยังกระทรวงคมนาคม สํานักงาน
กฤษฎีกา และ ปชป. 
 ในท่ีสุดบริษัทท่ีประมูลงานนี้ไปไดก็คือบริษัท อิตาเลียนไทยฯ โดยชนะการประมูลดวย
วงเงิน 11,650 ลานบาท  และไดมีการลงนามอนุมัติโครงการไปในชวงเวลากอนการเปล่ียนรัฐมนตรี
ผูกํากับดูแลโครงการกอสรางทาอากาศยานแหงใหมจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน มาเปน นายสุวัจน 
ลิปตพัลลภ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา  สมาคมสถาปนิกสนามในพระบรมราชูปถัมถและ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ  ไดรวมกันอธิบายถึงความไมโปรงใสใน
การประมูลงาน  และพบวาบริษัท อิตาเลียนไทยฯ ประมูลงานปรัปบรุงดินของรันเวยตะวันตกไป
ไดในราคาสูงกวาราคาท่ีควรจะเปนถึง 3,500  ซ่ึงตอมาในวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2540 สํานักงาน
กฤษฎีกาวินิจฉัยใหยกเลิกการประกวดราคาปรับปรุงคุณภาพดิน และคืนเงินใหผูซ้ือแบบทุกราย
และตอมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติยกเลิกการประกวดราคา  แตไมยกเลิก
สัญญาปรับปรุงคุณภาพดิน 
 กรณีเอ้ือฉาวอีกกรณีท่ีเกิดข้ึนในชวงสมัยรัฐบาลบรรหารคือการอนุมัติวาจางกลุมบริษัท
เมอรเมอรฟ-จาหน เปนผูออกแบบอาคารผูโดยสาร  ซ่ึงเกิดในชวงท่ีการถายโอนอํานาจดําเนินไป
อยางรีบเรง  ในวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 การทาอากาศยานแหงประเทศไทยไดทําการวาจาง
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กลุมบริษัท MJTA ออกแบบอาคารผูโดยสารและอาคารเทียบอากาศยานและดําเนินการลงนามใน
วันท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ซ่ึงเปนการเซ็นสัญญาวาจางวงเงินกวา 800 ลานบาทกอนท่ี ทอท. 
จะมอบโอนงานใหกับบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.) ซ่ึงการรีบเรงลง
นามสัญญาวาจางนี้ไดเกิดปญหาตอเนื่องคางคามาเปนเวลาอีกหลายปและในวันท่ี 28 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2538 ทอท. ใชอํานาจคร้ังสุดทายเลือกบริษัทเมอรฟ-จาหน เปนผูออกแบบอาคารผูโดยสาร 
 รัฐบาลบรรหารบริหารราชการแผนดินอยูไดเพียงประมาณ   1  ป  ก็ตองประกาศยุบสภา
ผูแทนราษฎร  เพราะถูกพรรคประชาธิปตยในฐานะพรรคฝายคานยื่นญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือ
ลงมติไมไววางใจ  เม่ือการอภิปรายส้ินสุดลง  พรรครวมรัฐบาลยื่นขอเสนอขอใหนายบรรหาร 
ลาออกจากตําแหนง แตนายบรรหาร ไดใชวิธีการยุบสภาผูแทนราษฎรแทนการลาออกจากตาํแหนง 
ในวันท่ี   27  กันยายน  พ.ศ. 2539  แตผลจากการดําเนินการของรัฐบาลบรรหารที่มีตอโครงการ
กอสรางทาอากาศยานแหงใหม  ในระยะเวลาเพียงปเศษนั้นไดกอใหเกิดผลเสียท้ังในรูปของ
งบประมาณรัฐท่ีตองสูญไปกับการวาจางท่ีบริษัทปรึกษาใหออกแบบอาคารผูโดยสารท่ีไมสามารถ
ใชแบบเพื่อกอสรางไดเพราะกําหนดคุณสมบัติของวัสดุแพงเกินไป  นอกจากน้ันยังมีกรณีเอ้ือฉาว
เร่ืองการประกวดราคาถมดินอีกดวย  ดร.สุวัฒน วาณีสุบุตร (2553) ใหความเห็นในเร่ืองนี้วา 
 

“คุณจะเห็นไดวาชวง  7 ปแรกเม่ือตั้งบริษัทฯ  ใหมงานหลักคืองานกอสราง    และ
งานกอสรางท่ีวานี้ทางวิศวกรรมเขาเรียกวางานวิศวกรรมโยธา    ซ่ึงก็คือเร่ืองของดิน   
คอนกรีต    เหล็ก    อะไรอยางนี้นะครับ    อยางนี้เรียกวางานวิศวกรรมโยธา    แต
กรรมการผูจัดการคนแรก นายปริต ิ เหตระกลู  จบอะไรมารูม้ัย?  เขาจบวศิวกรรมไฟฟา 
 ส่ิงท่ีเขาเช่ียวชาญมาโดยตลอดคือเร่ืองคล่ืน    พอมาเปนผูจัดการ  บทม. เขาจึงทํา
อะไรไมเปนสักอยาง    ตอมาก็โดนขอหาทุจริตเร่ืองถมทรายและในท่ีสุดก็ถูกปลด
ออกจากตําแหนงไป ในชวงท่ีนายปรีติมาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการคนแรก 
 เขาก็เอาคนจากการส่ือสารมาทํางานท่ี  20  กวาคน    ซ่ึงผมเปนกรรมการบริษัท ผม
ก็ถามวาคุณรูเร่ืองสนามบินแคไหน    เขาก็บอกวาเขาไมรูเร่ืองหรอก    รูจักแตเร่ือง
ไปรษณีย    หรือโทรศัพทระหวางประเทศ    กวาบทม   .จะทํางานได    ประมาณ  5 ป
ดังนั้นท่ีลาชาเพราะวาเอาคนทํางานไมเปนมาทํา    คนกลุมท่ีสองท่ีเขามาทํางานใน
บทม. คือเจาหนาท่ีจากการเคหะแหงชาติ    เพราะวาชวงแรกๆ  ท่ีเราตองทําการยาย
คนออกจากพ้ืนท่ีประมาณ  2,000 คน    สภาพัฒนฯ  ไดไปขอใหเจาหนาท่ีจากการ
เคหะแหงชาติซ่ึงเคยมีประสบการณจากการโยกยายสลัมในกรุงเทพ    เราไปขอให
เขามาชวย    โดยใหเงินเขา    เขาก็ยังเปนเจาหนาท่ีของการเคหะ    แตตอนน้ันเราก็
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ตองจายเงินใหประชาชนเหลานั้นไปอีกเกือบ  2,000 ลาน    รูสึกวาจะจายครอบครัว
ละ 1 ลานบาทเพ่ือใหเขายายออกไป  ดงันัน้พองานโยกยายเสร็จ  ตัง้บริษทัใหมข้ึน 
 คนท่ีการเคหะฯ  สวนหนี่งบอกวาอยากมาอยูบริษัทใหมเพราะหวังวาเงินเดือนจะ
ดีกวา    ก็ยายเขามาอีกประมาณ  20  คน    ซ่ึงก็เปนคนท่ีทําสนามบินไมเปน    เปนแต
โยกยายคนออกจากพ้ืนท่ี    นี่คือปญหาคือไมมีบุคลากร    ถาเปดหนวยงานใหมแลว
รับคนเขามาทํางานประมาณ 80 คนในปแรก  แตไดคนท่ีรูจังหวะ    หรือรูชอง    เชน
ไดคนท่ีเปนหัวหนาใหญของการส่ือสารฯ  มา    ก็ไปถามคนท่ีการส่ือสารฯ  วาใคร
อยากไปทํางานบริษัทใหมบาง    เขาก็ไประดมมาไดสัก  20 คน    ท่ีทําสนามบินไม
เปน  คนจากการเคหะฯ เขามาก็ทํางานสนามบินไมเปน    แตก็ไดบรรจุในตําแหนง
นั้น  ตําแหนงนี้  วางแผนบาง    เต็มไปหมด    แตทําอะไรไมเปน    อีกกบลุมหนึ่งก็คือ
กลุมสัพเพเหระ  เด็กฝาก  คนหน่ึงมาจากกระทรวงคมนาคม  เพราะวาคนในกระทรวง
ก็รูกอนเขานี่วาจะมีการจัดต้ังบริษัทฯ  ใหม    ฝายแผนฯ  ในสํานักปลัดนั่นแหละท่ี
ยายมากอน  คนพวกน้ีอาจจะพอทําเปนบาง  ซ่ึงยังดีกวาคนสองกลุมแรกเพราะเคย
ทํางานมากอน    อีกกลุมหนึ่งก็คือกลุมท่ีมาจากการทาอากาศยานดอนเมือง    คน
กลุมนี้ขอยายมาทําบริษัทฯ  ใหม    แตก็เปนงานทําสนามบินเหมือนเดิม    กลุมนี้
อาจจะทําเปนบางประมาณ  4-5 คน    พวกนี้พอทําเปน    อีกกลุมหนึ่งท่ีเขามาคือคน
จากการนิคมฯ    เพราะวารองกรรมการผูจัดการท่ีเปนเพื่อนกับนายปรีติ    เหตระกูล
เปนวิศวกรมาจากการนิคมอุตสาหกรรม    ก็เลยดึงคนมาจากการนิคมฯ  อีกจํานวน
หนึ่ง  ดังน้ันเราจะเหน็ไดวามีส่ีกลุมใหญท่ีเขามาแลวทําอะไรไมเปน  เพราะฉะน้ัน 
5 ปแรกคุณบอกวาทําไมมันชา    ก็เพราะวาเอาคนทํางานไมเปนเขามา    เขามาก็
ทะเลาะกัน    ผมตองเขาไปชวยทําใหเกือบท้ังหมด    ผมตองเขียนหนังสือเอง    ทํา
อะไรเอง  เปนแคกรรมการแตทํางานหมด 

 
 ในขณะท่ีนายกุลิศ สมบัติศิริ รองผูอํานวยการสํานักงาคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
กระทรวงการคลังมองวาต้ังแตสมัยรัฐบาลชวน ป พ.ศ. 2535-2538 และชวงรัฐบาลบรรหาร ป พ.ศ. 
2538-2639 โครงการนี้ไดเดินหนาแลว (กุลิศ สมบัติศิริ, 2553) 
 

“สาเหตุท่ีทําใหโครงการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิใชในการดําเนินการนาน  
ผมคิดวาเพราะนโยบายจะสรางหรือไมสรางกลับไปกลับมา    มันไมไดติดอยูท่ี
รัฐบาลไมมีเงิน  แตมันติดอยูท่ีวาสถานท่ีมันเหมาะหรือไม  เพราะท่ีหนองงูเหามัน
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มีขอกังวลวาสถานท่ีมันเปนหนอง    แตตั้งแตป  2538 เปนมามันเร่ิมมีความชัดเจน
แลววาจะสรางท่ีนีแ่น  ถมดนิแลวดวย  สมัยรัฐบาลบรรหารกถ็มดนิไปตัง้เยอะแยะ 
 รัฐมนตรีสมศักดิ์  ก็ถมดินเขาไปอีก  นโยบายมันเร่ิมชัดเจนมาต้ังป 2536-2537 

 
 5.3.5   นโยบายของรัฐตอการพัฒนาทาอากาศยานสากลใน ชวงท่ีหา (พ.ศ. 2540-2549): 

ยุคแหงขับเคล่ือนนโยบายสูความสําเร็จ การประมูลงานกอสราง-บทบาท
นักการเมืองกับกลุมธุรกิจ  

 ยุคท่ีหา (พ.ศ. 2540-2549) โครงสรางทางการเมืองยุคนี้เปนโครงสรางทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยเต็มใบ มีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังบริหารประเทศ ในมีคณะรัฐบาล 4 คณะ
ผลัดเปล่ียนกันบริหารประเทศโดยมาจากพรรคการเมืองใหญ ๆ 3 พรรคคือ พรรคความหวังใหม  
พรรคประชาธิปตย และพรรคไทยรักไทย ในชวงแรกๆ ของยุคนี้เปนยุคของการขับเคล่ือนนโยบาย
การกอสรางสนามบินแหงใหมนี้เต็มท่ีผานรัฐวิสาหกิขท่ีจัดต้ังข้ึนใหม เพื่อดําเนินการในเร่ืองนี้
โดยเฉพาะคือ  บทม.  นอกจากนั้นยังมียกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาทา
อากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 พ.ศ. 2535 และประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 พ.ศ. 2545 แทน มีการแกไขเปล่ียนแปลงสาระสําคัญ
ของระเบียบสํานักนายกฯ ในเร่ืองนี้หลายประการ ประกอบดวย 1) วันบังคับใช ตามระเบียบเดิม
กําหนดวันบังคับใช  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุกเบกษาเปนตนไป” แต
ระเบียบใหมกําหนดใหวันบังคับคือ “ตั้งแตวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2545 เปนตนไป ในขณะท่ีการลง
นามประกาศโดยพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคือวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปน
การกําหนดใหระเบียบนี้สามารถใชบังคับยอนหลังได  2) การใหคํานิยาม คําวา หนวยราชการแตกตาง
จากคํานิยาม ในระเบียบ พ.ศ. 2535 โดยการเปล่ียนจาก สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
วาดวยวิธีงบประมาณ และราชการสวนทองถ่ินบรรดาท่ีมีการดําเนินงาน เกี่ยวของกับการพัฒนาทา
อากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 มาเปน กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค   ราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของ
รัฐ  บรรดาท่ีมีการดําเนินงานเกี่ยวของกับการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยระเบียบใหมเนน
ชัดเจนถึงหนวยงานราชการที่เปน กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน  ซ่ึง
ชัดเจนมากข้ึน 3)  การใหคํานิยาม คําวา การพัฒนาการทาอากาศยานฯ แตกตางไปจากระเบียบเดิม  
โดยในระเบียบเดิมใหคํานิยามวา การพัฒนาการทาอากาศยานฯ หมายความวา การดําเนินการ
พัฒนาพื้นท่ีโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 การจัดระบบโครงขายบริการพื้นฐานให
มีการบริการครบถวนสมบูรณ ตลอดจนการใชประโยชนในอสังหาริมทรพยของภาครัฐบาลและ
เอกชนท้ังภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีบริเวณทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 เพ่ือใหเกิดการ
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พัฒนาท่ีมีสภาพเหมาะสมท้ังในแงของชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม  ขนะท่ีระเบียบใหม
มีการแกไขในรายะเอียดบางประการดังนี้ การพัฒนาโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ หมายความ
วา การดําเนินการพัฒนาโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ การจัดระบบโครงขายคมนาคมและ
บริการพื้นฐานใหมีบริการครบถวนสมบูรณ  ตลอดจนการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยของ
ภาครัฐบาลและเอกชนท้ังภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ีบริเวณทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใหเกิด
การพัฒนาท่ีมีสภาพเหมาะสมท้ังในแงของชุมชน  เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม โดยระเบียบ
ใหมตัดคําวา การพัฒนาพื้นท่ี เปล่ียนเปน การพัฒนาโครงการฯ แทน  เปนการขยายความให
ครอบคลุมขอบเขตการดําเนินงานท่ีวกวางขวางข้ึน 4)  องคประกอบคณะกรรมการ  มีการเปล่ียน
ประธานคณะกรรมการจากรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี  เปน 
นายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการ และรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรีเปนรองประธานกรรมการ นอกจากนั้นในระเบียบใหมยังไดเพิ่มกรรมการอีกหลาย
คนเขามาประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงส่ังและะปฏิบัติราชการสํานักงานคณะ กรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก อธิบดีกรมชลประทาน  อธิบดีกรมศุลกากรเลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก  อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ประธานคณะกรรมการบริษัท ทา
อากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด  กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน)  และเพิ่มกรรมการที่มาเปนรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและสังคม
แหงชาติ ท่ีไดรับมอบหมายเพิ่มอีกหนึ่งคน และใหเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการ  และในป พ.ศ. 2546 ในสมัยรัฐบาลทักษิณ 
ไดมีการปรับโครงสรางคณะกรรมการอีกคร้ังหนึ่ง  โดยเพิ่มรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
ท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการ และปลัดกระทรวงการคลัง   เขามาเปนกรรมการ และไดตัด 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงส่ังและะปฏิบัติราชการสํานักงานคณะ กรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบกและประธานคณะกรรมการบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด 
ออก ซ่ึงการเปล่ียนแปลงตัวคณะกรรมการน้ีเปนไปเพื่อความคลองตัวในการกํากับดูแลโครงการ
กอสรางทาอากศยานสากลแหงใหม ใหสามารถขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จตามกําหนดการและ
รัฐบาลทักษิณถือเปนนโยบายหลักในขณะนั้น 5) อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการ  ไดมีการปรับเปล่ียน
เพื่อเพิ่มความชัดเจนในเรื่องของอํานาจคณะกรรมการ กทก. จากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 
พ.ศ. 2535 โดยมีการเปล่ียนแปลงสําคัญๆ ในขอ 1 และ ขอ 5 ตามลําดับดังนี้  ขอ 1 เปล่ียนเปน 
กําหนดให กทก. มีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการพัฒนาการทาอากาศยานสุวรรณภูมิใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงแนวนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอม และขอ 5 ควบคุม อํานายการ ตรวจสอบ 



 
158 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนแกไขปญหาอุปสรรค เพื่อใหการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการทาอากาศยานสุวรรณภูมิและแผนงานหรือโครงการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและทันตอการปดใหบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 นอกจากนั้นในยุคนี้ ยังมีการใชอํานาจผานการตัดสินใจระดับนโยบายโดยมติคณะรัฐมนตรี
เปล่ียนแปลงในนโยบายของรัฐ ในเร่ืองการอนุมัติงบลงทุนการกอสรางและขนาดในชวงสมัย
รัฐบาลนายบรรหา  ศิลปอาชา (พ.ศ. 2538-2539) รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (พ.ศ. 2539-2540) 
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย 2) (พ.ศ. 2540-2544  ซ่ึงมีระยะเวลาเพียงไมถึง 3 ป มีการเปล่ียนแปลง
วงเงินงบประมาณถึง 3 คร้ัง  และแตละคร้ังความแตกตางของวงเงินมีเปนจํานวนสูง จาก 97,000 
ลานบาท เปน 68,832.73 ลานบาท และในที่สุดเปล่ียนเปน 120,000 ลานบาทในท่ีสุด  ดังตาราง
เปรียบเทียบวงเงินของงบลงทุน ตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 5.1   เปรียบเทียบวงเงินของงบลงทุน 
 

 การอนุมัติงบประมาณ 
ในสมัยรัฐบาลบรรหาร 

การอนุมัติงบประมาณ 
ในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต 

การอนุมัติงบประมาณ 
ในสมัยรัฐบาลชวน (2) 

สามารถเปดบริการในระยะแรก
ในป พ.ศ. 2543  
มีทางวิ่ง 2 เสน   
รองรับผูโดยสารได 30 ลานคน
ตอป 
ใชเงินลงทุนประมาณ  
97,300 ลานบาท 

สามารถเปดบริการไดในป  
พ.ศ. 2548  
มีทางวิ่ง 1 เสน  
รองรับผูโดยสารได  20 ลาน
คนตอป  
ใชเงินลงทุนประมาณ  
68,832.73 ลานบาท 

สามารถเปดบริการไดในป  
พ.ศ. 2548  
มีทางวิ่ง 2 เสน  
รองรับผูโดยสารได  30 ลาน
คนตอป  
ใชเงินลงทุนประมาณ  
120,000 ลานบาท 

 
 ดังนั้นหากวิเคราะหจากความเปนมาเชิงประวัติศาสตร แลวจะพบวากระบวนการตัดสินใจ
ระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจท้ังสองแหงตอเร่ืองการแปรรูป บทด. การจัดต้ังสายการเดินเรือ
แหงชาติ และการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 หรือการกอสรางสนามบินสุวรรณ
ภูมินั้น มีความเปล่ียนแปลงและขาดความชัดเจนมาโดยตลอด ซ่ึงสงผลใหเกิดความลาชา ความไร
ประสิทธิภาพ  และเปดโอกาสใหเกิดการทุจริตคอรรัปช่ันในการประมูลงานสวนตางๆ ในโครงการ
ท้ังสองนี้ ท้ังนี้ความลาชา ไรประสิทธิภาพ และการทุจริตคอรรัปช่ันนั้นเปนผลมาจากความไม
ม่ันคงและพลวัตรทางการเมือง การเปล่ียนรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลกระทรวงคมนาคมและรัฐวิสาหกิจ
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ท้ังสองแหง ท่ีเปนผูทําการตัดสินใจระดับนโยบายเปนสําคัญบอยคร้ัง ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความไร
ประสิทธิภาพของกลไกรัฐในการขับเคล่ือนนนโยบายตอรัฐวิสาหกิจท้ังสองแหง ซ่ึงตางก็มี
เปาหมายเพื่อสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 ระหวางป พ.ศ. 2540-2549  เปนชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  8 
(พ.ศ. 2540-2544) และ 9 (พ.ศ. 2545-2549) สาระสําคัญของแผนพัฒนาการขนสงทางอากาศใน
แผนฯ 8 (พ.ศ. 2540-2544) คือ การพัฒนาการขนสงทางอากาศใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
ขนสงในภูมิภาค  โดยมีแผนงาน ดังนี้   1) กอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี  2 ใหเปด
บริการไดภายในชวงของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  8 ตลอดจนพัฒนาระบบเช่ือมโยงการขนสงตาง ๆ 
ระหวางเมืองกับสนามบินใหมีความสะดวก เพื่อใหสนามบินแหงใหมเปนศูนยกลางการขนสงทาง
อากาศของภูมิภาคท่ีสมบูรณ  2) พัฒนาสนามบินอูตะเภาเพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชยใหมากข้ึน
และสนับสนุนภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมพัฒนาการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีมีความเช่ือมโยง
กับการขนสงทางอากาศ และความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือกระตุนใหเกิด
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจจากการบินเรงรัดการจัดต้ังศูนยซอมเคร่ืองบินขนาดใหญ และ
ศูนยกลางการผลิตและขนสงทางอากาศนานาชาติ  3) สงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการ
จัดต้ังสายการบินแหงชาติเพิ่มข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน ตลอดจน
วางแผนและสงเสริมการเปดเสนทางการบินใหมท้ังของภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเปนไปได ให
เช่ือมเมืองสําคัญของไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 4) พัฒนาสนามบินภายในประเทศแหงใหมเพิ่มข้ึน
ตามความจําเปนและเหมาะสม พรอมไปกับการพัฒนาระบบโครงขายขนสงทางบกเชื่อมโยง
สนามบินใหมกับชุมชนขนาดใหญโดยรอบ เพื่อใหสนามบินสามารถบริการประชาชนไดเปนกลุม
จังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการตาง ๆ แกผูโดยสารในการเดินทางเขาออกจากทาอากาศยาน 
ใหเกิดความสะดวกตอประชาชนและไดมาตรฐานสากล  5) ประสานความรวมมือระหวางรัฐและ
เอกชนในการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการใหประเทศไทย  เปนศูนยกลาง
การขนสงทางอากาศในภูมิภาค ไดแก กิจกรรมการทองเท่ียว การจัดประชุมนานาชาติ และกิจกรรม
การกีฬาระหวางประเทศ 
 สาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9  (พ.ศ. 2545-2549) ในสวนท่ี
เปนแผนพัฒนาการขนสงทางอากาศไมมีการกลาวถึงนโยบายหรือแผนเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ขนสงทางอากาศหรือรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ    แตไดเนนการพัฒนาแบบองครวม โดยเนนการพัฒนา
เปนประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกลุมประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค  ดานการขนสงทางอากาศ  ทางบก 
และทางน้ํา  รวมท้ังการส่ือสารโทรคมนาคมของภูมิภาค  โดยอาศัยศักยภาพท่ีไดเปรียบของพื้นท่ี
เศรษฐกิจและโครงขายบริการพื้นฐานท่ีพัฒนาข้ึนแลว เพื่อเสริมสรางสมรรถนะและขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศใหกาวตามโลกอยางรูเทาทัน   เนนความมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส 
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สามารถตรวจสอบได เนนการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐ ปรับโครงสราง ลดขนาด และ
ปรับบทบาทใหสอดคลองระบบราชการแนวใหม มีระบบ ขอมูลท่ีนาเช่ือถือ มีเอกภาพ และเปน
เครือขายเช่ือมโยงกัน มีระบบการทํางานท่ีลดความ ซํ้าซอน ระบบงบประมาณเปนแบบมุงผลลัพธ
ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนชาติ รวมทั้งปรับปรุงระบบกฎหมายใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมของสังคมท้ังภายในและภายนอกประเทศ สงเสริมการใชกฎหมายคุมครองสิทธิ
ประชาชน และสนับสนุนใหส่ือและประชาชนมีบทบาทตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม 
 ชวงท่ี 5   ระหวางป พ.ศ. 2540-2549 ถือเปนยุคแหงขับเคล่ือนนโยบายสูความสําเร็จ-การ
ประมูลงานกอสราง-นักการเมืองกับแหลงผลประโยชนมหาศาล  ชวงระยะเวลานี้เปนชวงการ
บริหารประเทศของคณะรัฐบาล 4 คณะ คือ 1)  รัฐบาลพลเอกชวลิต    ยงใจยุทธ  (25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2539-9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2540) โดยมี นายมนตรี  พงษพานิช ดํารงตําแหนงเปนรอง
นายกรัฐมนตรี มีนายสุวัจน ลิปตพัลลภ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม มีนาย
ดิเรก  เจริญผล นายอราม  โลหวีระ นายสมศักดิ์  เทพสุทิน และ นายพินิจ  จารุสมบัติ ดํารงตําแหนง
เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 2) รัฐบาลนายชวน  หลีกภัย (9  พฤศจิกายน พ.ศ. 2540-
17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544) มีนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม และมี นายประดิษฐ  ภัทรประสิทธ์ิ นายสนทยา  คุณปล้ืม และ นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย 
ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ 3) รัฐบาลพันตํารวจโท  ดร   .ทักษิณ  ชิณวัตร (   17 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2544-11  มีนาคม พ.ศ. 2548) มีนายวันมูหะมัดนอร  มะทา ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม และมี นายประชา  มาลีนนท และ นายพงศกร  เลาหะวิเชียร ดํารงตําแหนงเปน
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 4) รัฐบาลพลตํารวจโท  ดร   .ทักษิณ  ชิณวัตร (11 มีนาคม 
พ.ศ. 2548-19 กันยายน พ.ศ. 2549) มีนายสุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม มีนายอดิศร  เพียงเกษ และ นายภูมิธรรม  เวชยชัย ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรี
ชวยวาการ 
 การตัดสินใจยุบสภาของนายบรรหารทําใหเกิดการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี   21  ของไทยซ่ึง
กําหนดใหมีข้ึนในวันท่ี 17  พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 การเลือกต้ังในคร้ังนี้  พรรคความหวังใหมทําให
พรรคความหวังใหมไดเปนแกนนําจัดต้ังรัฐบาล  และ  พล .อ .ชวลิต  ยงใจยุทธ  หัวหนาพรรคไดข้ึน
ดํารงตําแหนง  นายกรัฐมนตรี    รัฐบาลพลเอกชวลิต    ยงใจยุทธ   (25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539-9 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2540) มีนายมนตรี  พงษพานิช  ดํารงตําแหนงเปนรองนายกรัฐมนตรี  นายสุวัจน 
ลิปตพัลลภ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  นายดิเรก  เจริญผล  นายอราม  โลห
วีระ  นายสมศักดิ์  เทพสุทิน  และ  นายพินิจ  จารุสมบัติ  ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงคมนาคม  จะเห็นไดวาแมจะมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล  แตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมท่ีกํากับดูแลโครงการกอสรางสนามบินแหง
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ใหมยังเปนคนเดิม คือ นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
และมี  นายสมศักดิ์  เทพสุทิน  ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  ในชวง
ระยะเวลาของรัฐบาลพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ เปนชวงเวลาท่ีเศรษฐกิจของประเทศเริ่มเขาสูภาวะ
วิกฤติ และในกลางป พ.ศ. 2540 และในวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ประเทศไทยก็ประกาศลด
คาเงินบาท  และถือเปนจุดเร่ิมตนของวิกฤติเศรษฐกิจ “ตมยํากุง” มีการสั่งปดสถาบันการเงิน 58 
แหง  เพื่อแกปญหาหนี้เนา  ซ่ึงในภาวะการณทางเศรษฐกิจเชนนี้ทําใหรัฐบาลไมมีทางเลือก
นอกจากตัดสินใจลดขนาดโครงการกอสรางสนามบินแหงใหมลง  โดยในวันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2540 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับปรุงแบบการกอสรางใหมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ
เศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 โดยใหมีการปรับปรุงแบบการลงทุนการบริหารของ บทม. รวมท้ังเทคนิค
การกอสราง  ข้ันตอนการกอสรางของทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 ใหสอดคลองกับขีด
ความสามารถของทาอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) ท่ีไดปรับปรุงใหมเพื่อเปนการประหยัด
งบประมาณ  และยังมีมติเห็นชอบการพัฒนาขยายทาอากาศยานสากลกรุงเทพ (ดอนเมือง) โดยให
พัฒนาขยายทาอากาศยานสากลกรุงเทพ (ดอนเมือง) เพื่อรองรับปริมาณการจราจรไดตอไปอีก 10 ป
ขางหนาในวงเงิน 11,460 ลานบาท โดยวิธีดําเนินการใหมีการออกแบบควบคูไปกับการกอสราง
เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและสามารถใชงานไดทันทีในป 2543 สําหรับคาชดเชยการใชพื้นท่ีของ
กองทัพอากาศในวงเงิน 2,350 ลานบาท ใหกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังตกลงกัน
ตอไป   ท้ังนี้  ใหประสานกับกองทัพอากาศใหสงมอบพื้นท่ีกอสรางลานจอดท่ีเพิ่มข้ึนและทางขับ
บางสวนโดยเร็วท่ีสุด สําหรับการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 (หนองงูเหา) ให
ดําเนินการโครงการตอไป ตามท่ีกระทรวงคมนาคม เสนอ และใหรายงานผลความคืบหนาการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ใหคณะรัฐมนตรีไดทราบทุก 30 วัน และหากมีเร่ือง
ใดท่ีเห็นวามีความสําคัญและจําเปนตองทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ใหเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณากอนดําเนินการดวย ท้ังนี้ เพื่อจะไดเกิดความเขาใจท่ีสอดคลองตองกัน และ
เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธตอไป  ตอมาในวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 คณะรัฐมนตรี
ไดเห็นชอบให บทม. ทําการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 ตามแผนท่ีปรับปรุงใหม
ใหแลวเสร็จในป พ.ศ. 2547 และสามารถเปดบริการไดในป พ.ศ. 2548 ประกอบดวยทางวิ่ง 1 เสน 
สามารถรองรับผูโดยสารได  20 ลานคนตอป ใชเงินลงทุนประมาณ 68,832.73 ลานบาท  (สภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2546) ซ่ึงลดงบประมาณการกอสรางจาก 97,000 ลานบาท  ซ่ึง
การตัดลดงบประมาณในคร้ังนี้ทําใหงบประมาณของโครงการปรับปรุงคุณภาพดินและถมทราย 
ตองถูกตัดลงดวยจาก 11,650 ลาบาท  เหลือเพียง 7,868.416 ลานบาท   ดังตารางเปรียบเทียบควาาม
เปล่ียนแปลง  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5.2   เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
 

การอนุมัติงบประมาณ 
ในสมัยรัฐบาลบรรหาร 

การอนุมัติงบประมาณ 
ในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต 

สามารถเปดบริการในระยะแรกในป พ.ศ. 2543  
มีทางวิ่ง 2 เสน   
รองรับผูโดยสารได 30 ลานคนตอป 
ใชเงินลงทุนประมาณ 97,300 ลานบาท 

สามารถเปดบริการไดในป พ.ศ. 2548  
มีทางวิ่ง 1 เสน  
รองรับผูโดยสารได  20 ลานคนตอป  
ใชเงินลงทุนประมาณ 68,832.73 ลานบาท 

งบประมาณของโครงการปรับปรุงคุณภาพดิน
และถมทราย 11,650,000 ลานบาท   

งบประมาณของโครงการปรับปรุงคุณภาพดนิ
และถมทราย 7,868.416 ลานบาท 

 
 อยางไรก็ตาม  แมวารัฐบาลพลเอกชวลิต  จะไดทําการพิจารณาปรับลดขนาดการลงทุน
ของโครงการกอสรางทาอากาศยานแหงใหม  แตกลับอนุมัติงบประมาณลงทุนประจําปของ ทอท. 
สําหรับแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทาอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) โดยในวันท่ี  17 
มิถุนายน 2540   คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบงบประมาณลงทุนประจําป 2540 (เพิ่มเติม) ของการ
ทาอากาศยานแหงประเทศไทย สําหรับแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทาอากาศยาน
กรุงเทพ (ดอนเมือง) ระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. 2540-2543 วงเงินลงทุนท้ังส้ิน 11,828.850 ลาน
บาท ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ โดยใหรับขอสังเกตเพ่ิมเติมของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการดวย กับใหการทาอากาศยานฯ เรง
ดําเนินการปรับปรุงแกไขรางขอบเขตของงานศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมใหแลวเสร็จ แลวใหการ
ทาอากาศยาน ฯ ดําเนินการวาจางบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการขยายทาอากาศยาน เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม 
พิจารณา ตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535 และรับทราบการดําเนินการตามขอสังเกตเพิ่มเติมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกี่ยวกับเร่ืองโครงขายคมนาคมเช่ือมโยงระหวางทาอากาศยานท้ังสอง 
กับเรื่องการแกไขปญหาจราจรติดขัดบริเวณหนาทาอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) ตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เสนอเพิ่มเติม 
 นับเปนการร้ือฟนนโยบาย 2 สนามบิน (Dual Airports)  ท่ีเปนท่ีวิพากษวิจารณจาก
นักวิชาการและขาราชการระดับสูงหลายคนวาไมเหมาะสมและส้ินเปลืองงบประมาณ 
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“กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลทุกชุดท่ีผานมามันกลายเปนการทําใหเกิด
ทางเลือก  การทาอากาศยานเองก็ไปเขาใจดวยตัวเองวาตองใชดอนเมือง    ถาปลอย
ไวเฉยๆ  จะเสียประโยชน    ถาใชจะมีรายไดข้ึนมา    แตผมกลับไมเห็นดวย    สมมติ
วาเรามีแกวน้ําสองแกว    แกวท่ีหนึ่งเปนแกวเกาใชมานานแลว    เราก็บอกวาเลิกใช
แลว  เราไปซ้ือแกวใหมมา แพงกวาลานนึง  แกวเกาก็ยังเติมน้ําไดอยูแตมันเล็กไป 
 อีกตัวอยางหน่ึง    ไปซ้ือกะทะใหมมาใช    ใชเงินแสนกวาลานไปซ้ือกะทะใหมมา 
เพราะกะทะเกามันเล็กไปแตพอเอากะทะใหมมาเร่ิมใช  ผัดกบัขาวไป  ทําอะไรไป 
 มันไมเคยชิน    มันใหม    อาหารมันก็ติดกะทะ    ทําอะไรก็ไมคลอง    เราหันไปดู
กะทะเกา    เห็นวามันยังดีอยูนี่    ทําไมเราไมใชกะทะเกา    แตการที่คุณกลับไปใช
กะทะเกา    คุณตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึน    ในขณะท่ี  capacity  ของกะทะใหมมันลน
จนคุณตองกลับไปใชกะทะเกาหรือไม    ถาใชผมเห็นดวย  100%  ท่ีจะกลับไปใช
กะทะเกาเพิ่มดวย  แตขณะท่ี Capacity ของของใหมยังเหลือเฟอ    แตคุณบอกวาใช
ของใหมสวนหนึ่ง    ใชของเกาสวนหนึ่ง    คาใชจายคุณเพ่ิมข้ึนทันที    คุณตองเสีย
คาใชจายในการลางกะทะเพิ่มข้ึน    คนผัดกะทะเพิ่มข้ึน    เสียคาแกส    เสียอะไรตอมิ
อะไรเพิ่มข้ึน    คุณคิดถึงตรงนี้บางหรือเปลา  เพราะฉะน้ันจากเหตุผลนี้แหละท่ีผม
ไมเห็นดวยเลยท่ีจะมาใชสนามบินสองแหงในเวลาเดียวกัน    สนามบินเกาควรจะ
เอาไปทําอะไร    เดี๋ยวผมจะเลาใหฟง    แตจะเห็นไดวารัฐบาลตอนนั้นก็ตัดสินใจวา
ใหบางสวนไปใชสนามบินดอนเมือง    ซ่ึงผมรับไดท่ีบอกวาถาใครจะไปใชดอน
เมืองตองไมบังคับ    เพราะมันจะขัดกับความตกลงระหวางประเทศท่ีเรียกวา
Chicago Convention  เดี๋ยวมันจะมีปญหา    ซ่ึงตอนนี้ก็มีสามสายการบินท่ีไปอยูท่ี
นั่นคือบางกอกแอรเวย    Nok Air และ One Two Go  เพราะสามสายการบินนี้มี
เท่ียวบินเฉพาะในประเทศเทานั้น  รัฐบาลมักเผชิญปญหาวาจะมีสนามบินเดียว
หรือจะใชสองสนามบิน    ผมเคยพูดเร่ืองนี้ในท่ีประชุม  ครม   .เศรษฐกิจ    ผมก็
ยกตัวอยางโดยเอาของจริงมาพูดเลยวาถาหากเปนพวกทานเดินทาง    ทานจะใชวิธี
เดินทางจากบานเราท่ีจะตองไปตอเคร่ืองท่ีมันจะตองใชสองสนามบินหรือท่ีใช
สนามบินเดียว    ทุกคนตอบเปนเสียงเดียวกันวามันก็ตองใชสนามบินเดียว    แลว
ทําไมเราถึงจะตองไปทําสองสนามบิน  ใหมันมี  Traffic สองสนามบิน    ถาทําแบบ
นั้นคุณสมบัติของความเปน Hub ของไทยจะหมดไป  ผมก็ยกตัวอยางของ นาริตะ 
กับ  ฮาเนดะ  ของญ่ีปุน    ฮาเนดะ  ใชเปนสนามบิน  Domestic  มี  Capacity  ประมาณ 
60 กวาลานคน    ฮาเนดะ  เปนสนามบินท่ีติดอันดับ  top ten ของโลกท่ีมีผูโดยสาร
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ใชมากท่ีสุด    นาริตะประมาณ  30 กวาลานคน    ผูโดยสารของญ่ีปุนท่ีมาจากเมือง
ตางๆ  ท่ัวประเทศหายไป 7% ท่ีจะมาตอเคร่ืองท่ีนาริตะ    เพราะเขาไปใชสนามบิน
อินซอนของเกาหลี    ซ่ึงเปน  Single Airport      คนเหลานี้ไปลงท่ีอินชอนแลวตอ
เคร่ืองไปท่ีอ่ืน ๆ ตอไป    แทนท่ีจะมาท่ีฮาเนดะ    แลวก็ตองนั่งรถไฟความเร็วสูงอีก
ประมาณช่ัวโมงคร่ึงไปสนามบบินนาริตะ” (ชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ, 2553) 
 

 ตอมาในวันท่ี  21 ตุลาคม 2540 คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 ส้ินสุด ณ วันท่ี 29 กันยายน 2540 ตามท่ีกระทรวงคมนาคม
รายงาน  นับเปนการประชุมของคณะรัฐมนตรีท่ีพิจารณาในวาระท่ีเกี่ยวกับโครงการกอสรางทา
อากาศยานสากลแหงใหมเปนคร้ังสุดทายกอนท่ีนายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จะประกาศ
ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีในวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 โดยสรุป ชวงรัฐบาลพลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธ    ซ่ึงมีนายมนตรี  พงษพานิช  รองนายกรัฐมนตรีพรรคกิจสังคมดํารงตําแหนงเปน
ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี   2  (กทก.) ไมมีความ
คืบหนาใดๆ มากนัก  และวันท่ี   24  ตุลาคม   2540  นายมนตรี  และรัฐมนตรีอีกหลายคนไดขอลาออก
จากตําแหนงเพื่อสรางเซอรไพรสดวยการนําพรรคกิจสังคมแหกข้ัวเดิม มาจับมือกับพรรค
ประชาธิปตยจัดต้ังรัฐบาล ชวน  2 (9  พย . 2540-17 กพ. 2544) ตอมานายมนตรีเร่ิมมีปญหาสุขภาพ
จากโรคมะเร็งปอด ท่ีรุมเราอยางหนักจนสุขภาพทรุดโทรม  จึงคอย ๆ  ลดบทบาทตัวเองลงในเวที
การเมือง ประกอบกับเกิดปญหาภายในพรรคกิจสังคม นายมนตรีจึงลาออกจากตําแหนง ใชชีวิตบ้ัน
ปลายอยางสงบ 
 พรรคประชาธิปตยเปนแกนนําในการจัดต้ังรัฐบาลชุดใหมในฐานะท่ีเปนพรรคการเมืองท่ี
มีจํานวนท่ีนั่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนอันดับสองคือ 123 คน  แตอยางไรก็ตาม  พรรค
ประชาธิปตยยังมีเสียงสนับสนุนไมมากพอที่จะจัดต้ังรัฐบาล  จําเปนตองไดรับความรวมมือจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคประชากรไทย  ซ่ึงกลายเปนตํานานงูเหา ดังท่ี นายสมัคร สุนทรเวช  
และดุสิต ศิริวรรณ, (2548: 58) หัวหนาพรรคประชากรไทยในขณะนั้นกลาวไววา  
 

“พรรคประชากรไทยที่ (ตอนน้ัน) ผมเปนหัวหนาพรรคก็เกิดมีสถานะท่ีจะเปน
พรรคท่ีช้ีเปนช้ีตายในการรวบรวมผูแทนท่ีจะสนับสนุนใหใครเปนนายกรัฐมนตรี  
เพราะในจํานวน ส.ส. ท่ีมีอยูรวมกันอยูในสภาหลายพรคเวลานั้น  ถาหากพรรค
ประชากรไทยจะอยูรวมกับกลุมเดิมเพื่อหาคนมาเปนนายกรัฐมนตรีกันใหม  
คะแนนเสียงจากทางรัฐบาลเดิมก็ยังมีคะแนนมากกวากลุมท่ีเปนฝายคานใน
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ขณะน้ัน  แตถาหากคะแนนเสียงของพรรคประชากรไทยหันเหเขาไปในทางฝาย
คานท่ีอยากจะไดกลับขางมาเปนรัฐบาลโดยไมตองมีการเลือกตั้งอยางนี้ก็มีทาง
เปนไปได  แตคนท่ีเปนหัวหนาพรรคอยางผมไมคิดท่ีจะใหมีการเปล่ียนแปลง
อยางท่ีเขาอยากใหเปนกันนั้น  แต ส.ส. ของพรรคประชากรไทย 12 คนไดรวมลง
ช่ือกันเอาไปยื่นใหประธานสภาผูแทนราษฎร  ผมก็โผลออกมาเรียกประชุมพรรค
แลวก็มีมติขับไล ส.ส. พวกนั้นใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค  ซ่ึงจะเปนเหตุให
พนจากการเปน ส.ส. ในสภาดวย  แตท้ัง12 คนเขาก็ไปยื่นรองตอศาลรัฐธรรมนูญ  
ซ่ึงศาลก็ใชมาตราที่ใหเอกสิทธิเฉพาะการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและมีความเห็น
ประกอบมาดวยวา  เพื่อเห็นแกการที่จะมีคนเขามาบริหารกิจการบานเมือง  ท้ัง 12 คน 
ก็เลยไปเขาสนับสนุนรัฐบาลได  ไมตองหลุดจากตําแหนง ส.ส.” 

 
 รัฐบาลนายชวน  หลีกภัย ไดดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีเปนสมัยที่สอง โดยเขารับ
ตําแหนงในวันท่ี 9  พฤษจิกายน พ.ศ. 2540 และดํารงตําแหนงอยูนานถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2544  โดยมี นายศุภชัย  พานิชภักดิ์ เปนรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลโครงการกอสรางทาอากาศ
ยานสากลแหงใหม  ดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากล
กรุงเทพ แหงท่ี 2  ควบกับการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  นายธารินทร 
นิมมานเหมินท  เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ ดํารงตําแหนงเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม มีนายประดิษฐ  ภัทรประสิทธ์ิ นายสนทยา  คุณปล้ืม และนาย
เผดิมชัย สะสมทรัพย ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ แมวาระหวางสมัยรัฐบาลชวนจะมีการ
ปรับคณะรัฐมนตรีหลายคร้ัง  แตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการท่ีกํากับดูแลและเกี่ยวของ
กับโครงการกอสรางทาอากาศยานสากลแหงใหมไมมีการเปล่ียนแปลงตลอดสมัยของรัฐบาลชวน 
(2)  และเม่ือเขามาบริหารราชการแผนดิน  รัฐบาลชวน (2) มีนโยบายท่ีแตกตางอยางส้ินเชิงจาก
รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  โดยไดทําการผลักดันโครงการกอสรางทาอากาศยานสากลแหงใหม
ใหเดินหนาอยางเต็มท่ี   แมวาเศรษฐกิจของประเทศยังอยูในภาวะวิกฤติจากการประกาศลดคาเงิน
บาทก็ตาม  ในชวงปนี้เปนชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8  มีแนวนโยบาย
สําคัญๆ ท่ีมุงดําเนินการให  รัฐวิสาหกิจแปรรูปเปนบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย  และลดสัดสวนการถือหุนของภาครัฐลง  มีการจัดต้ังองคกรกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  
รัฐบาลนายชวน  หลีกภัย  ไดเปล่ียนขนาดโครงการกลับมาเหมือนเดิมคือ   2  รันเวย  และรับผูโดยสาร
ไดปละ  30 ลานคน โดยมติคณะรัฐมนตรีสําคัญๆ ท่ีเกี่ยวของในชวงรัฐบาลชวน (2) ประกอบดวย 
 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541   สํานักงานอัยการสูงสุดตีความวาใหยกเลิกการประกวดราคา
การถมทรายมูลคากอสราง   7,868  ลานบาท  และสํานักงานกฤษฎีกาใหยกเลิกการประกวดราคาและ
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คืนเงินคาแบบรายละ   5  แสนบาทใหแกผูรับเหมาจํานวน   11  ราย  ครม.     ส่ังเลิกการประมูลแตไมได
ยกเลิกสัญญา คณะรัฐมนตรีไดมีการพิจารณาเร่ืองของโครงการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ
แหงใหม  คร้ังแรกในวันท่ี  27 เมษายน 2541 โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบรายงานผลการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง ขอใหพิจารณาเพื่อทบทวนในสวนของการดําเนินการตามผล
การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรณีหางหุนสวนจํากัดไทพิพัฒน กับผูรวมรอง
ทุกขอ่ืน รองทุกขวา บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด ดําเนินการประกวดราคา
จางเหมางานปรับปรุงพ้ืนท่ี (งานถมทราย) โดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามท่ีกระทรวงคมนาคม
รายงาน  
 ตอมาในวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการ
รัฐมนตรีวาดวยนโยบายเศรษฐกิจ ดังนี้  1) เห็นชอบในหลักการและแนวทางการแปรสภาพการทา
อากาศยานแหงประเทศไทย บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด และการพัฒนาทา
อากาศยานท่ีเกี่ยวของ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอและท่ีคณะกรรมการกํากับนโยบายดาน
รัฐวิสาหกิจ (กนร.) ไดใหความเห็นชอบแลว สําหรับการแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการ
เกี่ยวกับการแปรสภาพทาอากาศยาน ฯ ตามขอเสนอเพิ่มเติมของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
นั้น ใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวาดวยการให
เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 และยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจําหนายกิจการหรือหุนท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปน
เจาของ พ.ศ. 2540 โดยใหรับความเห็นและขอสังเกตของกระทรวงการคลัง กนร. และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ (สศช.) เกี่ยวกับการปรับปรุงหนวยงานของรัฐให
มีประสิทธิภาพในการทํางาน หลักเกณฑในการกูเงินจาก OECF เร่ืองการใหเอกชนเขารวมถือหุน 
การยกเวนไมตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ และการยกระดับกลไกการกํากับดูแล
กิจการดานการขนสงทางอากาศ ไปพิจารณาดวย 2) สําหรับเร่ืองท่ีกระทรวงคมนาคมขอยกเวนไม
ตองนําหลักเกณฑ คําส่ัง ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีท่ีใชกับสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในการแปรสภาพทาอากาศยาน ฯ นั้น ใหยกเวนเฉพาะในสวนท่ีจําเปนจริง ๆ เทานั้น 
โดยใหกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  3) ให กนร. และ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับขอเสนอของรองนายกรัฐมนตรี (นายศุภชัย พานิชภักดิ์) และ
ขอเสนอเพิ่มเติมของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมในการจัดทําเร่ือง แนวทางการเพิ่มบทบาท
ภาคเอกชนในการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 และเร่ืองการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ
เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดวย  และคณะรัฐมนตรียังไดมีมติเห็นชอบให บทม. 
ดําเนินการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 ใหมีทางวิ่ง 2 เสนสามารถรองรับผูโดยสาร
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ได 30 ลานคนตอไป โดยมีเงินลงทุน 120,000 ลานบาท มีกําหนดเปดบริการในป พ.ศ. 2548 และ
เห็นชอบใหเชิญชวนเอกชนเขารวมลงทุนในกิจการทาอากาศยาน ซ่ึงมติของคณะรัฐมนตรีในคร้ังนี้ 
บทม. ไดนํามาเปนนโยบายในการดําเนินงานจนถึงปจจุบัน (สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2546: 79) ตารางตอไปน้ีชี้ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐในเร่ืองการอนุมัติ
งบลงทุนการกอสรางและขนาดในชวงสมัยรัฐบาลนายบรรหา  ศิลปอาชา (พ.ศ. 2538-2539) 
รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (พ.ศ. 2539-2540) รัฐบาลนายชวน หลีกภัย (2) (พ.ศ. 2540-2544  ซ่ึง
มีระยะเวลาเพียงไมถึง 3 ป  
 
ตารางท่ี 5.3   การอนุมัติงบประมาณ 
 

การอนุมัติงบประมาณ 
ในสมัยรัฐบาลบรรหาร 

การอนุมัติงบประมาณ 
ในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต 

การอนุมัติงบประมาณ 
ในสมัยรัฐบาลชวน (2) 

สามารถเปดบริการใน
ระยะแรกในป พ.ศ. 2543  
มีทางวิ่ง 2 เสน   
รองรับผูโดยสารได 30 ลานคน
ตอป 
ใชเงินลงทุนประมาณ  
97,300 ลานบาท 

สามารถเปดบริการไดในป  
พ.ศ. 2548  
มีทางวิ่ง 1 เสน  
รองรับผูโดยสารได  20 ลาน
คนตอป  
ใชเงินลงทุนประมาณ  
68,832.73 ลานบาท 

สามารถเปดบริการไดในป  
พ.ศ. 2548   
มีทางวิ่ง 2 เสน  
รองรับผูโดยสารได  30 ลาน
คนตอป  
ใชเงินลงทุนประมาณ  
120,000 ลานบาท 

 
  ในเร่ืองของการแปรสภาพการทาอากาศยานแหงประเทศไทยน้ัน  เหตุผลสําคัญคือเพื่อ
ระดมเม็ดเงิน 120,000 ลานมาเพื่อการใชจายในโครงการน้ี ซ่ึงนายกุลิศ สมบัติศิริ (2553) ไดให
คําอธิบายวา 
 

“ในป  2540-2541 ก็มาเร่ิมวิธีไฟแนนซ    โดยมาพิจารณาการวาตัววิธีไฟแนนซใน
โครงการน้ีจะเปนอยางไร    มันจะกลับไปกลับมาก็ชวง  2538-2540 พอมา  2541 ก็
เปนรัฐบาลชวน    ก็เร่ิมมีการมาพิจารณาอยางจริงจังเร่ืองของวิธีการไฟแนนซวา
ควรจะเปนอยางไร  ก็มีการนําเขามาพิจารณาในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในท่ีสุด
ก็ไดขอสรุปวาใหตั้งบริษัทข้ึนมา    พอมาในป  2542 รัฐบาลก็ออกพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจข้ึนมา    แลวพอมา  2544 เปนรัฐบาลคุณทักษิณ  ก็ทําการแปลงการ
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ทาอากาศยานใหเปนบริษัทมหาชน     (บมจ.)   แลวก็เอาเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย   จากน้ันก็ไฟแนนซ   (ระดมทุน )   มันก็ เสร็จมาตั้ งแตตอนน้ัน
กระทรวงการคลังเร่ิมเขามามีสวนรวมในโครงการนี้ตั้งแตป  2541-2542 โดยมาดู
เร่ืองการจัดต้ังบริษัท   เร่ืองวิธีการไฟแนนซ  เทานั้นเอง   ในการกํากับใหโครงการ
เสร็จสมบูรณมันยังคงอยู ท่ีนายกรัฐมนตรีและสภาพัฒนฯ    แลวก็กระทรวง
คมนาคม  โดยหนวยงานของกระทรวงการคลังท่ีกํากับดูแลกอนท่ีจะเปน  สคร. ก็
เปน  สํานักรัฐวิสาหกิจ    สังกัดอยูในกรมบัญชีกลาง    โดยบทบาทของ  สคร.  ก็ดูใน
เร่ืองของผูถือหุน    การระดมทุน  มันก็เปนเร่ืองของการบริหารเงิน    เพราะวาตอน
นั้นในป  2541 กระทรวงคมนาคมก็ไดตั้งหมอมเตา ใหหาวิธีไฟแนนซวาจะทํา
อยางไร    ก็จะมี  สคร. เขามารวมดวย    แลวก็สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ตอน
นั้นยังเปนสํานักบริหารหนี้สาธารณะสังกัดอยูในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และ
มีสํานักรัฐวิสาหกิจอยูในกรมบัญชีกลาง    ท้ังหมดนี้ก็เขามารวมทําวิธีไฟแนนซ
โครงการน้ีกัน    ซ่ึงก็มีการพิจารณากันวาจะกูอยางไร    จะเอาเขาตลาดหลักทรัพย
เพื่อระดมทุนอยางไร  จะทําโครงสรางทางการเงินอยางไร    อยางเชนการทําบริษัท
ใหเปนบริษัทมหาชน (บมจ.) แลวเอาหุนเขาตลาด  แลวก็มีการกูเงิน  ตอนน้ัน
กระทรวงการคลังก็  จะเขาไปดูในเร่ืองของการกูเงิน    โดยสํานักบริหารหนี้เขาก็ดู
ในเร่ืองของการกูเงิน  กระทรวงการคลังก็ดูเร่ืองการเอาหุนเขาตลาด    ซ่ึงตอนนั้นก็
ไมมีปญหาอุปสรรคอะไร”  

 
 ดังนั้นปจจัยสําคัฐสําคัญท่ีโครงการนี้จะขับเคล่ือนตอไปไดก็คือการระดมทุนเขามาดําเนิน
โครงการ  และภาระหนาท่ีก็ถูกมอบหมายใหเปนหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นาย
ธารินทร  นินมาเหมินทร ซ่ึงไดส่ังการใหสํานักรัฐวิสาหกิจ  สังกัดกรมบัญชีกลาง ในขณะน้ันเปน
ผูดําเนินการ   
 

“ตอนนั้นผมคิดวารัฐคิดวาระตองระดมทุนอยูแลว    เราไมสามารถจะกูไดท้ังหมด
ตอนนั้นเงินท่ีตองใชลงทุนมีท้ังหมดแสนสองหม่ืนลาน    ซ่ึงไมสามารถกูไดหมด
อยูแลว  ตองใชวิธีระดมทุนดวย    ซ่ึงจะดวยวิธีไหน    เอาเงินมาจากใคร    ขายหุนให
ใคร    เอามาไฟแนนซใหใคร    จึงมาถึงขอสรุปท่ีวาตองเอาหุนเขาตลาด    แลวก็เพ่ิม
ดีกรีเพ่ือท่ีจะกูเพ่ิมได...ทีแรกกอนหนานั้นเราพูดถึงการขายหุนใหกับภาคเอกชน
ดวย    รวมทุนในลักษณะท่ีเปน  Strategic Partners ดวยซํ้าไป    แตตอนหลังมันมา
เปล่ียนตรงท่ีวา  พอ พรบ. ทุนออกมาแลว    เราคิดวาระดมทุนผาน  พรบ.  ทุนดีกวา 



 
169 

 และวิธีการนี้นาจะเปนวิธีการระดมทุนท่ีเหมาะท่ีสุด    ทาอากาศยานตางๆใน
ตางประเทศเขาก็ทํากันแบบนี้    และ  ณ  ตอนนั้น  รัฐบาลเองก็มีนโยบายท่ีจะทําเปน
แบบ  Super Holding   ดวยซํ้าไป    คือการแปลงรัฐวิสาหกิจใหเปนบริษัทจํากัด    แต
มาตอนหลังโดนตอตานโดยสหภาพ  และก็โดนคุณสนธิ  (ล้ิมทองกุล) ตอตาน    ซ่ึง
ถาไมโดนตอตาน    และรัฐบาลทักษิณไมถูกยึดอํานาจไป    เราจะทําแบบสิงคโปร
หมด    ก็คือจะมี  Super Holding อันหนึ่งมาถือหุนรัฐวิสาหกิจท้ังหมดไว    แลวก็ทํา
ใหรัฐวิสาหกิจเหลานั้นเปนบริษัทมหาชน  สวนเร่ืองการกูเงินก็ยังมีอยู  เพราะ
ไมใชวาเขาตลาดแลวจะหาเงินมาไดท้ังหมด    และทุกวันนี้ก็ยังเปนเงินกูอยูดวย  
สวนขอกังวลที่วาการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเอกชนเขามารวมลงทุนมากข้ึน
นั้นจะตองแลกกับโครงสรางผูถือหุนท่ีเปล่ียนไป    โดยรัฐไมไดเปนเจาของผูเดียว
นี้คุมหรือไมนั้นผมคิดวาไมมีปญหาเร่ืองความเปนเจาของแบบนั้น    เพราะ
โครงสรางบริษัทแบบนี้ทําให  บทม. มีโครงสรางบริษัทท่ีมีความเปนธุรกิจมาก
ท่ีสุด    เพราะวาการผลักดันตรงนี้เปนไปตาม  พรบ.  ทุนรัฐวิสาหกิจ    ซ่ึงเม่ือ  พรบ. 
นี้มีผลบังคับใช    รัฐวิสาหกิจท้ังหลายก็พยายามท่ีจะแปลงเปนบริษัทมหาชนหมด
อยูดี” (กุลิศ สมบัติศิริ, 2553) 

 
 ส่ิงท่ีรัฐบาลชวน หลีกภัย  ดําเนินการในลําดับตอมาคือการปรับเปล่ียนคนของตนเขาไป
ดํารงตําแหนงท่ีมีอํานาจในการดําเนินการและส่ังการ  ซ่ึงตําแหนงท่ีสําคัญๆในโครงการน้ี
ประกอบดวย  ประธานบอรด บทม. กรรมการผูอํานวยการ บทม. และผูวาการการทาอากาศยาน
แหงประเทศไทย (สังศีต พินิยะรังสรรค, และคณะ 2547: 244) ซ่ึงเปนธรรมเนียมปฏิบัติใน
รัฐวิสาหกิจไทย  ท่ีเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาล  ตําแหนงประธานบอรดรัฐวิสาหกิจมักจะมีการ
เปล่ียนแปลงเชนกัน  โดยในกรณีของ บทม. เมื่อรัฐบาลชวน 2) เขาบริหารประเทศ  ประธานบอรด 
บทม. นายมหิดล  จันทรางกูร ซ่ึงดํารงตําแหนงเปนปลัดกระทรวงคมนาคมในขณะน้ัน  ไดลาออก
จากตําแหนงประธานบอรดในวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2541  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
ผูกํากับดูแล บทม . ในขณะน้ัน ไดเลือกนายสมิทธ ธรรมสโรช เขามารับชวงตอในวันท่ี 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2541  ตอจากนั้นในวันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ บทม. ไดมีมติปลดนายปรีติ 
เหตระกูล ออกจากตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ  และแตงต้ังนายสมเจตน  ทิณพงษ อดีตผูวาการ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ บทม. ในวันท่ี 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2542  กอนการแตงต้ังนายสมเจตน เขามารับตําแหนงมีการคัดคานการตั้งนายสมเจตน
โดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทาอากาศยานแหงประเทศไทย  โดยสหภาพฯ กลาวหาวานาย
สมเจตนไมไดยื่นใบสมัคร  แตมีคนใน บทม. จัดการใหไดรับเลือกเปนผูจัดการใหญ  เนื่องจากนาย
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สมเจตนสงเอกสารชากวากําหนด  แตตอมา บทม. กลับบอกวาเอกสารไมมีปญหา อยางไรก็ตามใน
ท่ีสุด บอรด บทม. ไดลงมติแตงต้ังนายสมเจตน  ทิณพงษเขาดํารงตําแหนง จากน้ันก็เกิด ศึกเปล่ียน
แบบจากแบบของ MJTA เปน Fall Back Design โดยยึดราคากลาง ของคากอสราง  45,000 ลานบาท
เปนเกณฑ   
 ในวันท่ี  20 ตุลาคม 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติ 1) รับทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกข เร่ือง หางหุนสวนจํากัด ไทพิพัฒน กับผูรวมรองทุกขอ่ืน รองทุกขวา บริษัททา
อากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.) ดําเนินการประกวดราคาจางเหมาปรับปรุง 
Ground Improvement For Airside Pavements โดยไมชอบดวยกฎหมาย และคําส่ังสํานัก
นายกรัฐมนตรีซ่ึงไดส่ังการตามความเห็นของคณะกรรมการ ฯ ตามมาตรา 48 และมาตรา 49 แหง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรวมกันดําเนินการให บทม. ยกเลิกการประกวดราคาและคืนเงิน
คาซ้ือแบบและเอกสารประกวดราคาใหแกผูรองทุกขทุกรายตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี กับให
กระทรวงคมนาคม และ บทม. รับเร่ืองสัญญาจางเหมาปรับปรุงดังกลาวไปพิจารณาเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงและความเหมาะสมตามอํานาจหนาท่ี โดยใหคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ 
ประโยชนสาธารณะ และความเปนธรรมดวย คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกการประกวดราคา  แตไม
ยกเลิกสัญญาปรับปรุงคุณภาพดิน โดยใหเหตุผลวาจะทําใหบริษัทอิตาเลียนไทยเสียหาย 
 ในสมัยรัฐบาลชวน  ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(กทภ.) คือนายศุภชัย พานิชภักดิ์ ซ่ึงดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย จึงมีความพยายามท่ีจะใชทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหมในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจดานอ่ืนๆ ดวย โดยในวันท่ี  24 สิงหาคม 2542 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีวาดวยนโยบายเศรษฐกิจ คือเห็นควรจัดสรางอาคารของสนามบินหนอง
งูเหาเปนสถานท่ีจัดนิทรรศการแสดงขายสินคาและจัดสัมมนา นั้น ใหกระทรวงคมนาคมรับไป
พิจารณารวมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย ท้ังนี้ อาจพิจารณาความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดในการดําเนินการท่ีสนามบินดอนเมืองกอน  แตโครงการนี้ไมมีความคืบหนาแต
อยางใด 
 ในชวงรัฐบาลชวนมีความพยายามท่ีจะขอรับความรวมมือจากรัฐบาลจีนในการเขารวม
โครงการกอสรางทาอากาศยาน  วันท่ี  31 สิงหาคม พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรายงานเกี่ยวกับการเจรจาความรวมมือทางเศรษฐกิจในการ
ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานในประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในชวงเวลาที่
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเดินทางมาเยือนประเทศไทย ในฐานะพระราช
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อาคันตุกะ ระหวางวันท่ี 2-5 กันยายน 2542 โดยกําหนดใหมีการเจรจาในหลายเร่ือง โดยเฉพาะ
โครงการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 (หนองงูเหา) ซ่ึงจีนมีความสนใจท่ีจะรวมทุน
โครงการนี้เปนพิเศษ พรอมท้ังใหการสนับสนุน โดยโครงการดังกลาวจะเปดประมูลในลักษณะ 
International Bidding เนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญ หากจีนประมูลไดจะใชทีมบริหารจาก
ฮองกงประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานตาง ๆ จากหลายประเทศมาดําเนินการในประเทศไทย ตามท่ี
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (นายศุภชัย พานิชภักดิ์) มีความเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาความรวมมือ ฯ วาจะมีการเจรจากันหลายเร่ืองท่ีเกี่ยวกับดานเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะการสรางถนน สะพาน ทาเรือ รถไฟ ดังนั้น การเจรจาควรเนนการกอสรางทางรถไฟ
เนื่องจากความสามารถของจีนเทียบเทาระดับนานาชาติ 
 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2542   สัญญาวาจางกลุมบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาท่ัวไปของโครงการ
(General Engineering Consultants-GEC) ท่ีรัฐบาลอานันท ปนยารชุนไดมีมติเห็นชอบใหบริษัท 
การทาอากาศยานไทย จํากัด (ทอท.) ลงนามในสัญญาวาจางกลุม NACO เปนวิศวกรท่ีปรึกษาท่ัวไป
ของโครงการในวงเงินคาจางคาบริการ 913,933,750 บาท ระยะเวลาในการดําเนินการ 7 ป 6 เดือน 
ซ่ึงเร่ิมปฎิบัติงานต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 เปนตนไป  โดยมีการลงนามเม่ือวันท่ี 20 
มีนาคม พ.ศ. 2535   จะครบกําหนด 7 ป 6 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542  บทม. ไดเลือกราย
ใหมคือกลุมบริษัท  PCI   (หรือ Project Management Consultant-PMC) ซ่ึงเปนบริษัทญ่ีปุนเขามาทํา
หนาท่ีแทน  ในกรณีนี้  นายสมัคร  สุนทรเวช ไดแสดงความคิดเห็นไววารัฐบาลสามารถท่ีจะเลือก
ตกลงใหกลุมวิศวกรท่ีปรึกษาท่ัวไปของโครงการกลุมดังกลาวทํางานตอได  โดยเจรจาเพิ่มเงิน
คาจาง 10% ก็นาจะตกลงกันไดในราคาประมาณ 1,000 ลานบาท  เพื่อทําหนาท่ีตอไปหลังจากท่ีได
ทําหนาท่ีมาแลว 7 ป 6 เดือนแตผูบริหารกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลชวน หลีกภัย  ใชวิธีพิเศษ
เลือกหาบริษัทใหมช่ือ PCI/PMC เขามารับงานตอในราคา 1,718 ลานบาท (สมัคร สุนทรเวช และ
ดุสิต ศริรวรรณ, 2548: 5) 
 การวาจางใหกลุมวิศวกรท่ีปรึกษากลุมใหมคือ PCI/PMC  เขามาถูกครหาวาเปนเง่ือนปม
สําคัญของการเปล่ียนแบบอาคารท่ีพักผูโดยสาร  โดย PCI/PMC ไดพยายามดําเนินการใหมีการ
เปล่ียนแปลงแบบกอสรางอาคารผูโดยสารอยางมีข้ันตอนสองข้ันตอน  คือ ข้ันท่ีหนึ่ง เสนอใหมีการ
ลมเลิกแบบกอสรางอาคารผูโดยสารเดิมท่ีมีงบประมาณกอสรางสูงถึง  74,000 ลานบาท ในขณะท่ี
ราคากลางต้ังไวเพียง  45,000 ลานบาท   แตการเสนอใหลมเลิกแบบไมสําเร็จ  จึงไดดําเนินการใน
ข้ันท่ีสองคือไดเตรียมแบบกอสรางสํารอง  ซ่ึงทาง  บทม.  เรียกวา  Fall Back Design ในการออกแบบ
สํารองนี้เปนการออกแบบในระหวางกอสราง  (Design Build) โดยมีการตั้งเง่ือนไขไววา หากมีการ
ประมูลจริงแลวไมมีผูเขาประมูลรายใดเสนอราคาท่ีต่ํากวาราคากลาง  คือ 45,000 ลานบาท  ก็ใหนํา
แบบสํารองนี้ออกประมูลแทน ในชวงดังกลาวไดมีการวิพากษวิจารณอยางมากตอแบบกอสรางท้ัง
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แบบเดิมและแบบใหม กลาวคือ   แบบกอสรางเดิมนั้น  มีการกําหนดคุณสมบัติของวัสดุไวอยาง
ละเอียด และวัสดุท่ีใชก็มีราคาสูงเกินความจําเปน  ในขณะท่ีแบบกอสรางใหมนั้นเปดชองทางให
ผูรับเหมาไดผลประโยชนมหาศาล  นั่นคือ ใหมีการกอสรางไปกอนแลวคอยปรับปรุงแบบรวมถึง
เลือกใชวัสดุกอสรางตามสถานการณ ซ่ึงเปนการเอ้ือประโยชนใหกับกลุมผูรับเหมาท่ีไดรับ
สัมปทาน รัตพงษ สอนสุภาพ (2550) 
 ขออางท่ีผูบริหาร บทม. ไดหยิบยกมาอธิบายตอสาธารณชนถึงเหตุผลวาทําไมจึงตองให
ผูรับเหมาไดจัดเตรียมการยื่นซองประมูลแบบกอสรางไวท้ังสองแบบคือเพื่อจะไดเรงการกอสราง
ใหเสร็จทันป พ.ศ. 2547 ซ่ึงจะทําใหสามารถเปดใชสนามบินตามแผนท่ีวางไว  ซ่ึงเม่ือเปดซอง
ประมูลปรากฏวาไมมีผูเขาประมูลรายใดเสนอราคาตํ่ากวาราคากลางหรือเทากับราคากลางได  มี
การตั้งขอสังเกตจากส่ือมวลชนและนักวิชาการทั่วไปวานาจะมีการสมยอมราคากันในหมูผูเขารวม
ประมูล  โดยกอนการยื่นซองประมูลตามแบบกอสรางแบบเดิม (แบบของ MJTA) นั้นมีพฤติกรรม
การสมยอมราคาอยางเห็นไดชัด  กลาวคือบริษัทท่ีผานคุณสมบัติเบ้ืองตน 9 บริษัท มี 5 บริษัทท่ีไม
มีกลุมผูรับเหมาญ่ีปุนรวมอยูดวยไดถอนตัวออกจากการประมูล  สวนอีก 4 บริษัทท่ีเหลือมีบริษัท
ญ่ีปุนรวมอยูดวยทุกกลุมบริษัท  และทุกบริษัทเหลานี้ตางเสนอราคาเกินราคากลางท้ังส้ิน (สังศิต 
พิริยะรังสรรค และคณะ, 2547: 247) 
 วันท่ี 17   ธันวาคม พ.ศ. 2542   ประธานบอรด  บทม. นายสมิทธ  ธรรมสโรช  ลาออก ตอมา
คณะรัฐมนตรีได  แตงต้ัง  พล.อ.อ. นิพนธ  สาครเย็น  เขารับตําแหนงประธานบอรด เม่ือวันท่ี 6  
มกราคม พ.ศ. 2543 แตอีกไมนานตอมาคือวันท่ี 10   สิงหาคม พ.ศ. 2543   พล.อ. มงคล  อัมพรพิสิฐ 
เขารับตําแหนงประธานบอรดแทน  พล .อ .อ. นิพนธท่ีขอลาออกไป  ซ่ึงการเขามารับตําแหนง
ประธานบอรดของพลเอกมงคล  อัมพรพิสิฐ สะทอนถึงความขัดแยงกันระหวางคนท่ีฝายการเมือง
แตงต้ังเขามากับทางการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ทอท.) ท่ีตองการคงอํานาจการควบคุมและ
ตัดสินใจในการดําเนินการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม 
 ปสุดทายของการบริหารประเทศภายใตรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ไดมีการดําเนินการ
สําคัญๆ ดังนี้  ในวันท่ี  18 มกราคม 2543  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี
วาดวยนโยบายเศรษฐกิจ (คศก.) คือรับทราบรายงานความกาวหนา สถานภาพ ปญหาและอุปสรรค 
และสรุปสาเหตุของผลการดําเนินงานในรูปของการเบิกจายงบประมาณตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนด
ไวในป 2542 ของโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด ตามท่ีกระทรวงคมนาคม
รายงาน และท่ีกรรมการผูจัดการใหญบริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด ชี้แจง
เพิ่มเติม โดยใหบริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพ ฯ และกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของ คศก. 
(เกี่ยวกับการใหคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 ติดตามการ
ดําเนินการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 และพิจารณาทบทวนการแบงปริมาณ
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การจราจรทางอากาศระหวางการทาอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) กับทาอากาศยานสากลกรุงเทพ 
แหงท่ี 2 (หนองงูเหา) ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  และในวันท่ี 21 มกราคม พ.ศง 2543 บทม. 
ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 16,500 ลานบาท  โดย ทอท. ถือหุนรอยละ 74.22 กระทรวงการคลังถือ
หุนรอยละ 25.78 และในอนาคต บทม. มีแผนเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 50,000 ลานบาท  โดยจะมี
สัดสวนการถือหุนระหวาง ทอท. และ กระทรวงการคลัง เปนรอยละ 91.5 และ 8.5 ตามลําดับ 
 ในปลายสมัยของรัฐบาลชวน (2) นี้เองที่ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 ไดรับ
พระราชทานนามวา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยในการประชุม วันท่ี 10 ตุลาคม 2543 คณะรัฐมนตรีมี
มติรับทราบตามท่ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานการพระราชทานนามทาอากาศยานสากลกรุงเทพ 
แหงท่ี 2 (หนองงูเหา) โดยเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2543 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรง
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ
แหงใหมจํากัด และคณะเขาเฝา ฯ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานความคืบหนาการสรางทาอากาศยาน
สากลกรุงเทพแหงท่ี 2 (หนองงูเหา) รวมท้ังกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานนามทาอากาศ
ยาน ฯ ซ่ึงทรงพระกรุณาพระราชทานนามทาอากาศยาน ฯ วา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไดแจงเวียนใหกระทรวง ทบวง กรมทราบและใชช่ือท่ีไดรับ
พระราชทานตอไป  
 ในวันท่ี 24 ตุลาคม 2543 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 คร้ังท่ี 1-2/2543 ท่ีเห็นชอบใหบริษัททาอากาศยานสากล
กรุงเทพแหงใหม จํากัด กอสรางทางวิ่ง เสนท่ี 2 ใหแลวเสร็จ และเปดใหบริการไดในป 2547 โดย
ใหทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2541 ท่ีกําหนดการกอสรางใหเปดสนามบินได 
1 ทางวิ่ง ในป 2547 และเต็มรูปแบบ 2 ทางวิ่ง ในป 2548 รวมท้ังยืนยันใหทาอากาศยานหนองงูเหา
เปนทาอากาศยานระหวางประเทศเพียงแหงเดียวของกรุงเทพ เม่ือเปดใหบริการและมติ
คณะกรรมการ ฯ คร้ังท่ี 3/2543 เกี่ยวกับบทบาทในการรองรับปริมาณการจราจรของทาอากาศยาน 
ฯ โดยใหดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ใหทาอากาศยาน ฯ รองรับผูโดยสารระหวางประเทศ
ท้ังหมดผูโดยสารภายในประเทศท่ีตอง Connecting Flight และ เท่ียวบินขนสงสินคาเม่ือเปด
ใหบริการในป 2547 สวนระยะท่ี 2 ใหบริษัท ทาอากาศยาน ฯ และการทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทยพิจารณาโยกยายปริมาณการจราจรทั้งหมดไปที่ทาอากาศยาน ฯ ในป 2548 พรอมท้ังจัดทํา
รายละเอียดการลงทุนปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกภายในอาคารผูโดยสาร รวมถึงแผนปฏิบัติ
การโยกยายปริมาณการจราจรที่เกิดข้ึน และการวาจางบริษัทท่ีปรึกษา เสนอคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 ในการประชุมคร้ังตอไปสําหรับบทบาทของทา
อากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) ใหยังคงสภาพการเปนทาอากาศยานตอไป โดยในระยะยาวจะเปน



 
174 

การใชบริการในเชิงผสมผสานหลายกิจการควบคูกันไป  กับใหชะลอการพัฒนาทาอากาศยาน
สากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 ระยะท่ี 2 ออกไปกอน  ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายศุภชัย พานิชภักดิ์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2  เสนอ 
 ในชวงระยะเวลา 2 ป 4 เดือนของรัฐบาลชวน  โครงการกอสรางทาอากาศยานสากล
กรุงเทพ แหงท่ี 2 จึงไมมีความคืบหนาใดๆ นอกจากการจัดการประกวดราคาและการประมูลท่ีลวน
แตมีปญหา  สถานการณทางการเมืองตอนปลายในสมัยรัฐบาลนายชวน  หลีกภัย  กอนการยุบสภา
ผูแทนราษฎรในป  พ .ศ. 2543 นั้น  ไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป  2540 และความไมพอใจในการ
บริหารประเทศของรัฐบาล โดยเฉพาะเม่ือเศรษฐกิจเกิดการหดตัวอยางรุนแรงในชวงตนป  2542 อัน
เนื่องมาจากการดําเนินงานตามเง่ือนไขของกองทุนการเงินระหวางประเทศ  ประกอบกับขอมูลท่ี
พรรคฝายคานไดนํามาอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล  เม่ือเดือนมกราคม   2542  โดยมี
ประเด็นเจาะจงเกี่ยวกับนโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจ  โดยกลาววาการรีบเรงปดธนาคารและ
สถาบันการเงินจนทําใหระบบเครดิตหยุดชะงัก  โดยเฉพาะการที่องคการเพื่อการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน (ปรส.)   ขายสินทรัพยของบริษัทการเงินท่ีถูกปดดวยการประมูล  ทําใหบริษัท
ตางประเทศไดกําไร  นอกจากน้ีฝายคานยังกลาวถึงคาใชจายท่ีจายใหบริษัทท่ีปรึกษาตางชาติเปน
จํานวนมากเพื่อใหไดรับคําแนะนํา โดยหลังจากการยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจ  ท่ีประชุมไดลงมติ
เห็นชอบใหฝายรัฐบาลบริหารประเทศตอไป  แตสําหรับพรรครวมฝายคานนั้น  ไดเกิดการ
เปล่ียนแปลง  โดยสมาชิกพรรคความหวังใหม  กลุมวังน้ําเย็น  ไดลาออกจากพรรคความหวังใหม
แลวยายเขาไปสังกัดพรรคไทยรักไทย  รวมท้ังไดมีการเตรียมท่ีจะยายพรรคของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร  เขาสูพรรคไทยรักไทยอีกเปนจํานวนมาก  ซ่ึงภายหลังทําใหเหลือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในสภาจํานวน   267  คน  โดยเปนสมาชิกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีทําหนาท่ีฝายคานเพียง   54  คน 
เพ่ือหวังผลใหยุบสภาผูแทนราษฎร  แตอยางไรก็ตามการกดดันดังกลาวก็ไมเปนผล  คณะรัฐมนตรี
ยังคงบริหารประเทศตอไปโดยยังคงมีเสียงขางมากอยู  ถึงแมวาจะไดเขามาบริหารประเทศดวยการ
สนับสนุนอยางกวางขวางของประชาชน  โดยมีทีมเศรษฐกิจที่นาเช่ือถือ  แตประกอบกับสภาพ
เศรษฐกิจท่ีทรุดโทรมลงมากในป   2541  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ติดลบรอยละ 
10.2   ทําใหความนิยมในชวงปลายรัฐบาลลดลงเปนอยางมาก  เม่ือคณะรัฐมนตรีไดเขามาบริหาร
ประเทศจนใกลครบกําหนดอายุสภาผูแทนราษฎร  นายชวน  หลีกภัย  นายกรัฐมนตรี  จึงไดประกาศ
ยุบสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543  สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2549: 823-827) 
 การยุบสภาผูแทนราษฎร  เม่ือวันท่ี   9  พฤศจิกายน   2543  เปนเหตุใหสมาชิกภาพของสภา
ผูแทนราษฎรทุกคนส้ินสุดลง  และจัดใหมีการเลือกต้ังท่ัวไปภายใน   60  วัน  ทําใหมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูราษฎรในวันท่ี   6  มกราคม   2544    ผลการเลือกต้ังปรากฏวา  มีการจัดต้ังรัฐบาลผสม 
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โดยมีพรรคไทยรักไทยเปนแกนนํา  รวมกับพรรคความหวังใหม  พรรคเสรีธรรม  พรรคชาติไทย 
และพรรคชาติพัฒนา โดยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน   372  คน  ภายหลังพรรคความหวังใหม 
พรรคเสรีธรรม และพรรคชาติพัฒนาไดยุบรวมตัวกับพรรคไทยรักไทย  ทําใหพรรคไทยรักไทยเปน
พรรคเดียวท่ีมีเสียงขางมาก  และไดมีการจัดต้ังรัฐบาล  โดยมีพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  หัวหนา
พรรคไทยรักไทย  เปนนายกรัฐมนตรี  และเขาบริหารประเทศเม่ือวันท่ี   26  กุมภาพันธ   2544  รัฐบาล
พันตํารวจโท ดร.  ทักษิณ  ชิณวัตร (17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544-11 มีนาคม พ.ศ. 2548) มีรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของในการกํากับดูแลโครงการกอสรางทาอากาศยานสากล
กรุงเทพแหงใหม  ดังนี้นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ  ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาาการกระทรวงการคลัง  
นายวันมูหะมัดนอร  มะทา ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม นายประชา  มาลี
นนท และ นายพงศกร เลาหะวิเชียร ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  และ
ตอมามีการปรับคณะรัฐมนตรีในวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ เขาดํารง
ตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีอีกตําแหนงหนึ่ง  ตอมาในวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2545  รัฐบาลทักษิณก็
ไดปรับคณะรัญมนตรีอีกคร้ัง  โดยนายนิกร จํานงไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
คมนาคมแทนนายพงศกร  เลาหวิเชียร  และในวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีการปรับคณะรัฐมนตรี
อีกคร้ัง  โดยในคร้ังนี้รัฐมนตรีวาากรกระทรวงคมนาคมไดเปล่ียนมาเปน นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ 
นายพิเชษฐ สถิรชวาล และนายนิกร จํานงค ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  
การปรับคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง เกิดข้ึนอีกคร้ังในวันท่ี  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 รอยเอก  สุชาติ  เชาว
วิศิษฐ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และนายว  ิเชษฐ  เกษมทองศรี ไดเขา
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  การปรับคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ คร้ัง
สุดทายเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547  โดยในคร้ังนี้  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ  ดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาาการกระทรวงการคลัง 
 ทันทีท่ีรัฐบาลทักษิณเขาบริหารประเทศ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  นายวันมูหะ
หมัดนอร  มะทา  ไดเขามากํากับดูแลงานหนองงูเหาโดยตรง  มีการเปล่ียนแปลงกรรมการบริหาร 
บทม.   อีกคร้ัง โดย พล .อ.   ชวลิต  ยงใจยุทธ  รองนายกรัฐมนตรี  ดํารงตําแหนงเปนประธาน  กทก. 
ไดหยิบยกเร่ืองการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิข้ึนมาพิจารณาดําเนินการเปนอันดับแรกๆ โดย
พิจารณาเร่ืองของแบบกอสรางอาคารท่ีพักผูโดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองตามแบบเดิม (แบบของ 
MJTA) เนื่องจากไดรับจดหมายรองเรียนเร่ืองการทุจริตในโครงการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ
จํานวนมากสงถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมคนใหม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
นายวันมูหะหมัดนอร  มะทา จึงไดมีคําส่ังสอบขอเท็จจริงการทุจริตของกรรมการผูจัดการใหญ บท
ม. นายสมเจตน  ทิณพงศ โดยมีนายกิตติ อยูโพธ์ิ เปนประธานกรรมการสอบขอเท็จจริง (กระทรวง
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คมนาคม, 2544) ในขอหารวมกันท้ังหมด 9 ขอหา ประกอบดวย 1) กรณีรับตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการใหญ บทม. ไมถูกตองผิดระเบียบการจาง 2) กรณีเกี่ยวของกับการประมูลการกอสราง
อาคารผูโดยสาร 3) กรณีการประมูลงานถมทรายถนน (Landside Road) 4) กรณีการวาจางท่ีปรึกษา 
PMC มีการฉอฉล 5) กรณีการจัดซ้ือระบบสารสนเทศสนามบิน (AIMS)  6) กรณีการจัดซ้ืออุปกรณ 
MAIN TRANSFORMER  7) กรณีการวาจางบริษัท อินทีเกรด เพื่อจัดพิธีวางศิลาฤกษ 8) กรณีการ
ประมูลถมทรายรันเวยตะวันออก และ 9) การใชอํานาจจัดการกอสราง Visiting Center โดยยัง
ไมไดรับงบประมาณ   
 จากน้ันไดประกาศใหมีการประกวดราคากอสรางอาคารผูโดยสารใหมก็  โดยในวันท่ี  27 
มีนาคม 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมแกไขปญหาการกอสรางสนามบิน
สุวรรณภูมิ ซ่ึงท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบใหบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.) 
บริหารและจัดการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิใหแลวเสร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด และจัดใหมีงาน
พิธีเฉลิมฉลองใหญในเดือนธันวาคม 2547 หากไมสามารถดําเนินการไดทันตามท่ีกําหนดไว ให
การทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ทอท.) ใชแผน 2 ท่ีไดเตรียมไวแลว โดยใชทาอากาศยานสากล
กรุงเทพท่ีดอนเมืองรองรับผูโดยสารไปกอนอีก 1 ป สําหรับแบบกอสรางอาคารท่ีพักผูโดยสารและ
อาคารเทียบเคร่ืองบินให   บทม. ใชแบบของกลุมบริษัท Murphy-Jahn, Inc., TAMS Consultants, 
Inc. และ ACT Consultants Co. Ltd. (MJTA) โดยปรับปรุงแกไขแบบใหมีสัดสวนการใชวัสดุท่ี
นําเขาจากตางประเทศใหนอยท่ีสุด รวมท้ังใหประสานกับ MJTA กอนขอความเห็นชอบจาก
ธนาคารท่ีจะใหเงินกู และนําแบบท่ีแกไขออกประกวดราคาตอไป ท้ังนี้ ใหเขาประกวดราคาเสนอ
ราคาแบบของ MJTA (Bid 1) ท่ีปรับปรุงแกไขแลวเพียงแบบเดียว พรอมท้ังต้ังคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางคากอสรางข้ึน  ซ่ึงไดราคากลางท่ีกําหนดใหมเปน 45,073 ลานบาท ลดลงจาก
ราคากลางเดิมท่ีกําหนดในสมัยรัฐบาลชวน 631 ลานบาท (ราคากลางเดิม 45, 704 ลานบาท) (สมัคร 
สุนทรเวช และดุสิต ศิริวรรณ, 2548: 58)  การเปดใหมีการประกวดราคาโครงการลงทุนใหมเพิ่มข้ึน
ท่ีสนามบินดอนเมืองและประกวดราคาการกอสรางท่ีพักผูโดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองบินคร้ัง
ใหมนี้  มีคน   3  กลุม  ท่ีมีสวนไดรับผลประโยชนจากโครงการใหมๆ นี้ คือ 1) กลุมผูผลิตวัสดุ
กอสรางในประเทศ 2) กลุมผูรับเหมาท่ีเขาประกวดราคา และ 3) กลุมผูรับเหมางานขยายสนามบิน
ดอนเมืองระยะท่ีสอง 
 จากน้ันในวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแนวทาง
เรงรัดการดําเนินงานกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อใหแลวเสร็จทันป 2547 ตามท่ีกระทรวง
คมนาคมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได สําหรับแบบของ MJTA และเอกสารประกวดราคาซ่ึง
ตองใหธนาคารเพ่ือความรวมมือระหวางประเทศแหงญ่ีปุน (JBIC) เห็นชอบกอนประกวดราคาใหม 
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นั้น มอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรับไปดําเนินการรวมกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงคมนาคม เพ่ือใหงาน
กอสรางอาคารผูโดยสารแลวเสร็จตามเปาหมายและเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีเห็นควรใหใช
วัสดุกอสรางภายในประเทศใหมากท่ีสุดเพื่อเปนการประหยัดเงินตราตางประเทศ รวมทั้งใหมีการ
ดําเนินการดวยความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม 
 วันท่ี  18 กันยายน 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงคมนาคมรายงานผล
ความกาวหนาแผนการดําเนินงานประกวดราคาเพ่ือกอสรางอาคารผูโดยสารและอาคารเทียบ
เคร่ืองบินทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2547  ในวันท่ี 9   ตุลาคม พ.ศ. 
2544    บทม.   ประกาศผลการประกวดราคากอสรางอาคารเทียบเคร่ืองบินและอาคารผูโดยสารตาม
แบบท่ีแกไขแลว  ปรากฏวากลุม  ไอทีโอ  (ITO)  ท่ีมีอิตาเลียนไทยเปนแกนนําเปนผูชนะประมูลใน
ท้ังสองโครงการดวยวงเงินรวม   36,667  ลานบาท  โดยและอีกหนึ่งเดือนถัดมา บทม   .ไดลงนาม
สัญญาวาจางกับ ITO ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 (สังศิต พิริยะรังสรรค และคณะ 2547: 249-
250) 
 วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบผลการดําเนินงาน
ประกวดราคาเพ่ือกอสรางอาคารผูโดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองบินทาอากาศยานสุวรรณภูมิตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ โดยผลการเปดซองประกวดราคาตามแบบ MJTA ท่ีไดปรับปรุงแลว 
เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ปรากฏวา กลุมบริษัท ITO Joint Venture เสนอราคาตํ่าสุด คือ 
36,666,736,448.00 บาท และตํ่ากวาราคากลาง (36,787,380,529.00 บาท) คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาจึงไดเสนอความเห็นใหวาจางกลุมบริษัทดังกลาวเปนผูดําเนินงานกอสราง
อาคารผูโดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองบินในราคาท่ียื่นเสนอมาโดยการดําเนินการเปนไปดวยความ
โปรงใส ยุติธรรม และสอดคลองกับเง่ือนไขการประกวดราคาท่ี JBIC กําหนดทุกประการ และ
บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม (บทม.) จะสงผลการประกวดราคาดังกลาวให JBIC 
ใหความเห็นชอบตอไป ซ่ึงในเร่ืองนี้เปน การดําเนินงานท่ีตอเนื่องกับคร้ังท่ีแลวโดยผูเสนอราคาใน
คร้ังนี้เปน 4 กลุมบริษัทเดิม ท่ีผานการพิจารณาทางดานคุณสมบัติและเทคนิคจาก JBIC แลวสวน
รางสัญญาวาจางไดผานการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุด คาดวาการลงนามในสัญญา
อาจจะเร็วข้ึนไดกวากําหนดเดิมวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 
 วันท่ี  12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงคมนาคม
รายงานความคืบหนาการเรงรัดการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการแกไขแบบกอสราง
อาคารที่พักผูโดยสาร และอาคารเทียบเคร่ืองบิน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการ
สงเสริมใหใชผลิตภัณฑภายในประเทศ และไดเปดซองประกวดราคาเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
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โดยกลุมบริษัท ITO Joint Venture เสนอราคาตํ่าสุด ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบเอกสาร
ประกวดราคา และจัดใหมีพิธีลงนามในสัญญาวาจางในวันท่ี  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544  รวมท้ัง
ความกาวหนาของงานสวนอ่ืนๆ มีความคืบหนาในระดับหนึ่ง นอกจากน้ี  แนวทางการออกสลาก
กินแบงรัฐบาลสําหรับนักทองเท่ียวตางชาติท่ีกําลังเดินทางออกนอกประเทศไทย อยูในข้ันตอน
ดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 ในชวงป พ.ศ. 2545 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญๆ ในโครงการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ
หลายกรณี   อยางไรก็ตาม ในรายงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของ  บทม. ลงวันท่ี 
17  มกราคม พ.ศ. 2545 ไดสรุปถึงความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการประมูลงานคร้ังนี้หลายประการ
ดังตอไปนี้ (สมเจตน ทิณพงษ, 2545) 
 

 1)  มีการประกาศนโยบายใหเพิ่มงานขยายอาคารผูโดยสารออกไปอีกดวย
วงเงิน 6,000 ลานบาท ทําใหเกิดความไดเปรียบสําหรับผูประมูลงานบางรายที่
ทราบนโยบายลวงหนาและเปนผูเสนอราคาตํ่าสุดสําหรับการประกวดราคาใน
วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 

 2)  มีการอนุมัติโครงการและทําสัญญาโดยผิดข้ันตอน  กลาวคือรักษาการ
กรรมการผูจัดการใหญ บทม. ไดสงเร่ืองผลการประกวดราคาใหกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมเพ่ือนําเขาพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการโดยไม
ผานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร บทม. 

 3)  สัญญาวาจางกอสรางท่ีลงนามกับกลุม ITO ท่ีเปนผูชนะการประมูลนั้น
ไมไดผานการพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุดท้ังๆ ท่ีมีการปรับแกไขแบบ
กอสรางท่ีมีการเปล่ียนแปลงในสาะระสําคัญของสัญญาการกอสราง  ท้ังนี้ โดย
ปกติบทม. ไดยึดระเบียบพัสดุของ ทอท. สําหรับการวาจางกอสรางตางๆ สวน
ระเบียบพัสดุวาดวยการจัดซ้ือจัดจางของ ทอท. ไดอางอิงกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซ่ึงกําหนดใหรางสัญญาวาจางกอสราง
จะตองจัดสงใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอนทุกคร้ัง  หากมีการ
แกไขสาระสําคัญของสัญญา  ซ่ึงเปนการปฎิบัติตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ี
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจพึงกระทํา  

 4)  บริษัท อิตาเลียนไทย ท่ีเปนบริษัทแกนนําของกลุม ITO กําลังอยูใน
ระหวางกระบวนการปรับโครงสรางหนี้และอยูระหวางข้ันตอนการพิจารณาของ
ศาลลมละลายกลางและสํานักฟนฟูกิจการ  ทําใหเกิดบรรทัดฐานสองมาตรฐานใน 
บทม. เนื่องจากกอนหนานี้ คณะกรรมการ บทม. เคยตัดสิทธ์ิบริษัท ชิโนไทย เอน
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จิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) ท่ีเสนอราคาตํ่าสุด  แตตองตกรอบ
จากการประมูลงานปรับปรุงคุณภาพดินถนนภายในสนามบินมากอนดวยเหตุผล
ท่ีวาบริษัทกําลังอยูในกระบวนการปรับโครงสรางหน้ีและสถานะทางการเงินของ
บริษัทอาจสงผลกระทบตอโครงการ 

 

 นอกจากขอสังเกตจากรายงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของ  บทม. แลว  
สัญญาไดลงนามสัญญาวาจางกับ  ITO ในวันท่ี 9   พฤศจิกายน พ.ศ. 2544  ยังมีจุดบกพรองหลาย
ประการ  อาทิ  1) ไมมีการระบุวันสงมอบงานท่ีชัดเจน 2) มีการตัดลดจุดวิกฤติจาก 10 จุดเหลือ
เพียง 2 จุด 3) มีการลดคาปรับเนื่องจากลาชาจากจุดละ 10 บานบาทเหลือเพียง 2.5 ลานบาท 4) มี
การเปล่ียนแปลงวิธีคิดตนทุนกอสรางท่ีเอ้ือใหผูรับเหมาสามารถเรียกเงินเพิ่มดมากข้ึนหากมีความ
จําเปนตามการเพ่ิมข้ึนของเน้ืองานท่ี บทม. ตองการ  5) ใหงานตอกเสาเข็มฐานรากอาคารท่ี  บทม. 
เซ็นสัญญากับอิตาเลียนไทยไปกอนแลว   สามารถปรับลดเนื้องานไดโดยไมตองปรับลด
งบประมาณลง  ซ่ึงทําใหผูรับเหมาไดกําไรเพ่ิมข้ึน 
 ซ่ึงผลจากกระแสการวิพากษวิจารณดังกลาวขางตนทําใหฝายคานนําโดยพรรค
ประชาธิปตยไดยื่นขอเปดอภิปรายรัฐมนตรีเปนรายบุคคลระหวางวันท่ี 22-25 พฤษภาคม พ.ศ. 
2545 โดยนอกจากนี้ ยังไดยื่นคํารองตอประธานวุฒิสภา เพื่อขอถอดถอนรัฐมนตรีออกจากตําแหนง
ตามมาตรา 303 และ 304 ของรัฐธรรมนูญซ่ึงแยกไดเปน  3 กลุม  คือ  1) ยื่นอภิปรายไมไววางใจเพียง
อยางเดียว  จํานวน  7 คน  2) ยื่นอภิปรายไมไววางใจและยื่นถอดถอน  จํานวน  8 คน  3) ยื่นถอดถอน
เพียงอยางเดียว 1 คน คือ นายวันมูหะมัดนอร มะทารัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หลังจากฝาย
คานเปดการอภิปรายเปนรายบุคคลสภาผูแทนราษฎรไดลงมติไววางใจรัฐมนตรีท้ัง  15 คน  ในวันท่ี 
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 สําหรับรัฐมนตรีท่ีถูกถอดถอนท้ัง  9 คน วุฒิสภาไดสงเร่ืองไปยัง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) หาก ป.ป.ช.ช้ีวารัฐมนตรีคนใดมี
มูลความผิดก็จะสงกลับใหวุฒิสภาพิจารณาถอดถอนออกจากตําแหนง โดยมติถอดถอนของวุฒิสภา
ตองใชเสียงไมนอยกวา  3 ใน  5 หรือ  120 เสียงของจํานวน ส.ว. 200 คน (สถาบันนโยบายศึกษา, 
2546)  ซ่ึงตอมาในวันท่ี 12 มีนาคม  พ.ศ. 2546 ผลการพิจารณาของ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาของ
ฝายคานไมมีมูลในการถอดถอนนายวันมูหะมัดนอร มะทาในสมัยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมได (สมัคร สุนทรเวช และดุสิต ศิริวรรณ (2548: 62) 
 วันที่  30 เมษายน  2545 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการกํากับนโยบายและการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... 
(ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 พ.ศ. 
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2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ในสวนของชื่อทาอากาศยานเปล่ียนจาก ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหง
ท่ี 2 เปน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
กํากับนโยบายและบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของสํานักลขาธิการคณะรัฐมนตรี(เกี่ยวกับการจัดทําแผนงานและหรือ
โครงการตามรางระเบียบดังกลาวบางประการ) ไปพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได  ใน วันท่ี 
7 พฤษภาคม 2545 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหแกไขรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
กํากับนโยบายและการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... โดยใหรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ซ่ึงส่ังและปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกรวม
เปนกรรมการในคณะกรรมการกํากับนโยบายและการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เพิ่มเติมอีก 1 คน และใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับเร่ืองนี้ไปตรวจพิจารณาแกไขราง
ระเบียบดังกลาวตอไป ท้ังนี้ ใหระเบียบดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 30 เมษายน 2545 ตามท่ี
นายกรัฐมนตรีเสนอ 
 ในประเด็นของการที่มีการแกไของคประกอบของคณะกรรมการ กทภ. ใหนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน กทภ. ในสมัยรัฐบาลทักษิณ ซ่ึงกลายเปนปจจัยขับเคล่ือนท่ีสําคัญท่ีทําใหโครงการ
กอสรางสนามบินสุวรรณภูมิรุดหนาไปอยางรวดเร็วในยุครัฐบาลนี้นั้น  นายชัยศักดิ์ และ นายเสรี
รัตน ไดใหความเห็นสนับสนุนวา 
 

“ปจจัยหลัก ท่ีทําใหโครงการสรางสนามบินสุวรรณภูมิสําเร็จคือนายกรัฐมนตรี 
ผมตองพูดอยางนั้นเลย    คือถาผูนําไมลงมาเลนเอง    ปานนี้ก็คงยังสรางไมเสร็จ
นายกฯ  ทักษิณ  เปนผูนําท่ีลงมาผลักดันเร่ืองนี้เองโดยตรง    และเขาก็สนุกกับการ
ลงมาควบคุมกํากับงานตรงน้ันดวย มันอาจจะเปนสไตลของนายกฯ ทักษิณ   การที่
นายกฯ  ลงมาดวยตัวเอง    ก็ทําใหหนวยงานอ่ืนๆ  สภาพัฒนฯ    กระทรวงคมนคม 
กระทรวงการคลัง    หนวยงานตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของเดินตามหมด  นอกจากปจจัยดาน
ผูนํา ปจจัยทางดานการตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาการทาอากาศยาน  และ
การตั้งสํานักงานคณะกรรมการฯ รวมท้ังจัดสรรงบประมาณใหดวยก็มีสวนสําคัญ
ในการขับเคล่ือน   ใหโครงการเดินหนาตอไปไดอยางเร็ว  ปจจัยอีกประการหนึ่งก็
คือ ทุกฝายเร่ืองมองเห็นความจําเปนท่ีจะตองมีสนามบินใหม    เพราะวาดอนเมือง
มันเร่ิมคับค่ังมากแลว  ตอนนั้นการจราจรเดินทางไปสนามบินมันมีปญหามาก  ใน
สนามบินเองก็ตองรอข้ึนเครื่อง    ขอลงเคร่ืองนานมาก    ดังนั้นปญหาเร่ืองความ
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แออัดมันเร่ิมชัดเจน  เม่ือมาผนวกกับผูนําลงมาดําเนินการเอง  ทุกคนก็เลยเดินตาม
ไปได  การขับเคล่ือนก็ไปไดอยางรวดเร็ว  การมีคณะกรรมการฯ  ก็เปนประโยชน 
 เพราะวามันเปนเหมือนเคร่ืองมือในการขับเคล่ือน     ถาไมมีการตั้งในรูป
คณะกรรมการแบบนี้มันก็จะทําใหการดําเนินงานในภาคปฎิบัติมันไปไมได 
ตอนนี้นโนบายไมเปล่ียนไปเปล่ียนมาแลว    และทุกคน    หลายๆ  หนวยงานภาครัฐ
เร่ิมเห็นตรงกันวาดอนเมืองมันไปตอไมไดแลว  ประกอบกับรัฐบาลในชวง  2538-
2539 เร่ิมม่ันคงและอยูนานข้ึน  อยางนอยก็ 2 ป 3 ปข้ึน  ไมวาจะเปนทานบรรหาร 
 ทานชวน  ทานชวลิต  อยูนานท้ังนั้นเลย  อยางนอยก็ 2 ปข้ึนไป  และอีกอยางหน่ึง
ภาคราชการก็มีการผลักดัน    ไมวาจะเปนสภาพัฒนฯ    ถึงไดมีการจาง  Louise 
Berger เขามาศึกษาทบทวนอีกรอบ  ซ่ึงดูแลว  ตอบโจทยแลว    ชัดเจนวาดอนเมือง
มันไปไมไดแลว    การตั้งหนวยงานขึ้นมารองรับการดําเนินการ    เชน  กทภ. และ 
สทภ   .ก็เปนตัวอยางของการผลักดันจากทางภาครัฐในระดับนโยบาย    ซ่ึงก็ยิ่งเปน
ปจจัยท่ีทําใหเกิดการขับเคล่ือนไปไดอยางดี”  เสรีวัฒน ประสุตานนท (2553) 
 

 วันท่ี 10 กันยายน 2545 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติเกี่ยวกับการแปลงสภาพการ
ทาอากาศยานแหงประเทศไทยเปนบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ตามผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจคร้ังท่ี 3/2545 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรก
สาร) ประธานคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเสนอ และใหดําเนินการตอไปได รวมท้ัง
เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ทาอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) พ.ศ. .... (กําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) และรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนไขเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการทาอากาศยาน
แหงประเทศไทย พ.ศ. .... (กําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทย) ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหดําเนินการตอไปได 
 วันท่ี 15 ตุลาคม 2545 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ (กทภ.) คร้ังท่ี 2/2545 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติเสนอ โดยใหแกไขหนวยงานผูรับผิดชอบหรือไดรับมอบหมายใหตรงกับภารกจิ
ของหนวยงานตามกฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปราชการ และใหรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี ไป
ดําเนินการดวย เกี่ยวกับการปรับปรุงกลไกและวิธีกาจัดซ้ือจัดจางใหรวดเร็ว และโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได โดยใหปรึกษากับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และประสานกับสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินดวย สวนกรณีการ   จัดจางบริษัทผูออกแบบเพื่อใหคําปรึกษา หากจําเปน ก็ให
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ดําเนินการได โดยควบคุมคาใชจายของท้ังโครงการใหอยูในกรอบวงเงินท่ีกําหนด รวมท้ังการ
บริหารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ควรคํานึงถึงแผนการที่จะนําการทาอากาศยานแหงประเทศไทยเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในโอกาสตอไปดวย หากดําเนินการในรูปการให
สัมปทานกิจการตาง ๆ การทาอากาศยาน ฯ อาจไดรับความสนใจจากผูลงทุนนอยลง นอกจากนี้
กระทรวงมหาดไทย ควรมีมาตรการควบคุมการใชท่ีดินในบริเวณโดยรอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ของภาคเอกชนเสียแตเนิ่น ๆ โดยอาจใชกฎหมายควบคุมอาคารไปพลางกอนระหวางการจัดทําผัง
เมืองเฉพาะ และเรงปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการท่ีทาอากาศยานกรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) เชน 
การจัดการใหบริการในจุดเดียว (One Stop Service) สําหรับสายการบินท่ีตองใชบริการหลายอยาง 
แทนท่ีจะใหผูใชบริการตองจายคาธรรมเนียมตาง ๆ ในหลาย ๆ จุด เชนท่ีเปนอยูในปจจุบัน  
 ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรีคร้ังนี้ไดนําไปสูการแกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
กํากับนโยบายและการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2546 ซ่ึงนําเขาสู
การพิจารณาในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีในวันท่ีในวันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศง 2546  ในวันท่ี 3 
ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีการปรับคณะรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดเปล่ียนมาเปน 
นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ และมีนายพิเชษฐ สถิรชวาล และนายนิกร จํานงค ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงคมนาคม  การดําเนินการในสมัยของนายสุริยะ มีการดําเนินการหลายประการ 
 ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ.  2546  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการกํากับนโยบายและการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2546
โดยมี สาระสําคัญๆ ดังนี้  1) จัดใหมีคณะกรรมการกํากับนโยบายและบริหารการพัฒนาทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ  (กทภ.)   มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 2) มีสํานักงานคณะกรรมการกํากับนโยบาย
และการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   (สกภ.)   เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   (สศช .) โดยการเปล่ียนแปลงนี้เปนการเพิ่ม
อํานาจการดําเนินการใหอยูในมือของนายกรัฐมนตรีโดยตรง  และแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับนโยบายและการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
(สกภ .) คนใหม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการผลักดันโครงการ (สังศิต พิริยะ
รังสรรค และคณะ 2547: 240)  
 การแกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการกํากับนโยบายและการบริหารการพัฒนา
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฉบับท่ี 2) ป พ.ศ. 2546 ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักการเมืองและ
รัฐบาลมีอํานาจควบคุมการดําเนินการในโครงการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิอยางเบ็ดเสร็จ  ดร. 
สุวัฒน ไดแสดงความเห็นวา   
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“ในสมัยนั้น    ผมออกจากการเปนกรรมการบริษัท    แตไดมีการมาออกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภู มิ   แตง ต้ัง
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (กทภ.) และแตงตั้ง
สํานักงาน (สกภ.) โดยแตงตั้งให  คุณ  วิศณุ    พูลสุข  รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ปฏิบัติหนา ท่ี เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(กทภ.) เปนผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (สกภ.) และใหผม  เปนรองผูอํานวยการฯ    และตอมาเม่ือคุณวิษณุ
เกษียณราชการไป  ผมก็ทําหนาท่ีเปนผูอํานวยการฯ    แทน    การเปนผูอํานวยการ
ของคุณวิษณุ  ในชวงนั้น    เปนการเปนผูอํานวยการแตงเพียงในนาม    เพราะวาคุณ
วิษณุ  เรียนจบมาทางดานรัฐศาสตร    ไมรูเร่ืองสนามบินอะไรหรอก    แตเพราะวา
เขามีอายุราชการอาวุโสกวาผม    จึงไดเปนผูอํานวยการ    แตในทางปฏิบัติผมเปน
คนทําทุกอยาง   ดังนั้นเม่ือผมออกจากบอรดบริษัทฯ แลวผมก็มาทําหนาท่ีเปนรอง
ผูอํานวยการฯ  และผูอํานวยการฯ  ตามลําดับ    มีอํานาจตามคําส่ังสํานักงาน  สศช. 
เพราะฉะน้ัน    วาระทุกเร่ืองตองเสนอผานมาท่ีผมท้ังหมด  และตอมาพอเปด
สนามบินในป  2549    เลขาธิการ  สศช. ก็เสนอรัฐบาล  ขอใหยกเลิกคําส่ังนี้    ดวย
เหตุผลวาสนามบินเปดแลว    ซ่ึงนาเสียดาย    เพราะตอมาก็เกิดปญหาอีกเยอะ    เชน 
นายกฯ  อภิสิทธ์ิ  สงเร่ืองมาถามวา  ทําไมตองไปขยายสนามบินสุวรรณภูมิอีกตั้ง
หกหมื่นลาน    แลวสนามบินท่ีดอนเมืองทําไมไมใช    ควรจะใหการบินไทยมาเปด
ทําการท่ีดอนเมืองหรือไม  อะไรอยางนี้”   สุวัฒน วาณีสุบุตร (2553) 

 
 โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เปนการเพ่ิมอํานาจการดําเนินการใหอยูในมือของนายกรัฐมนตรี
โดยตรง  และแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับนโยบาย
และการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกภ.) คนใหม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็วในการผลักดันโครงการ (สังศิต พิริยะรังสรรค และคณะ, 2547: 240)  รองผูอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจ  กระทรวงการคลัง  ใหความเห็นตอเร่ืองการเรง
ขับเคล่ือนโครงการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิในยุครัฐบาลทักษิณวา 
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“ผมคิดวาเพราะทุกคนเห็นความจําเปนตองสราง    โดยกอนหนานี้มันมีการคิด
กลับไปกลับมา    ยังไมลงตัววาจะสรางหรือไมสราง    และมันอาจจะมาเดินหนา
อยางมากในรัฐบาลไทยรักไทยท่ีเปนรัฐบาลเสียงขางมากพรรคเดียว    พอเปน
รัฐบาลพรรคเดียว  หรือพรรครวมท่ีมีเสียงสวนนอย    เขาก็ดันออกไปไดเต็มท่ี    มัน
ทําไดเต็มท่ีเพราะเขาคุมทุกอยางไดหมด  คุณสุริยะคุมคมนาคม  คุณสมคิดคุมคลัง 
ทานนายกฯ  คุมสภาพัฒนฯ  ทุกอยางมันก็ไปใน  Direction เดียวกัน” (กุลิศ สมบัติศิริ, 
2553) 

 
 ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของรองปลัดกระทรวงคมนาคม  ท่ีแสดงความเห็นตอความ
ลาชาของโครงการน้ีกอนป พ.ศ. 2544 วา  
 

“ดังนั้น    ตลอดเวลาท่ีผานมาท่ีมันลาชา    มันมีความคิดใหมๆ  ข้ึนมาบาง    แตทํา
ไมได    ก็นิ่งไปเสียเฉยๆ  บาง    หยิบข้ึนมาใหมบาง    เปนระยะๆ  และผลท่ีสุดมาใน
สมัยของรัฐบาลทักษิณ  ป  2544    ทักษิณเขามา  ก็มีการเดินหนาโครงการนี้อยาง
เต็มท่ี และหนวยงานท่ีมีบทบาทหลักในการขับเคล่ือนโครงการก็คือกระทรวง
คมนาคม  ทางสภาพัฒนฯ  ก็มีสวนคอนขางมากในการผลักดันโครงการ    จะวา
โครงการน้ีมันหยุด    มันก็ไมไดหยุดเสียเลยทีเดียวนะครับ    มันมีการหยิบยกข้ึนมา
เปนระยะๆ  และสภาพัฒนฯ  เขาก็มีขอมูลตรงนี้อยู    เขาเห็นวามันมีผลการศึกษา
เกี่ยวกับดอนเมืองไวชัดเจนวาในป  2534-2535  สนามบินดอนเมืองจะรองรับ
ผูโดยสารไมไหวแลว    แตคนท่ีจะเคาะใหเดินหนาหรือถอยหลังคือกระทรวง
คมนาคม เพราะเปนผูท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจแหงนี้โดยตรง ถากระทรวงคมนาคม
ไมเดิน    มันก็หยุดอยูตรงน้ัน    มันไมเดิน กระทรวงคมนาคมจึงเหมือนเปนเจาภาพ
ในการผลักดันนโยบายสรางสนามบินแหงใหมนี้  คืออยางนี้แนนอนละ    ตัว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเปนตัวหลัก    แตเนื่องจากโครงการนี้มันไมใช
โครงการเล็ก ๆ    มันเปนโครงการใหญ    ส่ิงท่ีจะตองทําคือตองอาศัยมติคณะรัฐมนตรี
ซ่ึงรัฐมนตรีเองตองมีสวนสําคัญในการนําเสนอเขาท่ีประชุมเพราะถาไมเสนอ
เร่ืองมันก็ไมเดิน    ดังนั้นตัวรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมจึงมีสวนสําคัญใน
การตัดสินใจตรงนี้วาจะเดินหนาโครงการนี้กอนหรือจะรอไวกอน”  (ชัยศักดิ์    
อังคสุวรรณ , 2553) 
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 วันท่ี  28 ตุลาคม 2546คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เสนอคําตอบกระทูถามท่ี 722 ร. เร่ืองการกอสรางอาคารท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (หนองงูเหา) ของ
นายนิยม วรปญญา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดลพบุรี และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอไป โดยสาระสําคัญของคําตอบสรุปไดวา โครงการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิไดรับอนุมัติให
ดําเนินการกอสรางโดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2534 โดยมอบหมายใหการทา
อากาศยานแหงประเทศไทย (ทอท.) เปนผูดําเนินการ ซ่ึงเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2535 ทอท. ไดวาจาง
บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาท่ัวไป (General Engineering Consultants) เพื่อทําการศึกษาวางแผนแมบท 
และออกแบบกอสราง เพื่อเปนการเตรียมการรองรับการจราจรที่เพิ่มข้ึนเม่ือทาอากาศยานกรุงเทพ 
(ดอนเมือง) ถึงจุดอ่ิมตัวไมสามารถใหการบริการที่สะดวกสบายแกผูโดยสารไดตามมาตรฐานท่ีนา
พอใจ สวนอุปกรณท่ีจะใชในการกอสรางกลุมบริษัท Murphy/Jahn - Tams - Act ผูออกแบบอาคาร
ผูโดยสารไดประมาณการ และกําหนดคุณสมบัติวัสดุในการกอสรางอาคารผูโดยสารเพ่ือให
สามารถใชวัสดุภายในประเทศไดไมนอยกวารอยละ 80 ของวัสดุกอสรางอาคารท้ังหมด ท้ังนี้ ใน
สวนของพื้นท่ีโดยรวมของทาอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 20,000 ไร ใชประโยชนในการ
กอสรางอาคารและส่ิงอํานวยความสะดวกในระยะแรก เพื่อรองรับปริมาณผูโดยสาร 30 ลานคนตอป 
 ในชวงป  พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรีมีการพิจารณาอนุมัติเร่ืองท่ีเกี่ยวกับโครงการกอสราง
สนามบินสุวรรณภูมิตอเนื่องอีกหลายเร่ืองคือ อนุมัติโครงการกอสรางศูนยรถโดยสารในทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.) วงเงินลงทุน 308.6 
ลานบาท และการเตรียมการเพื่อใหไดกรรมสิทธ์ิท่ีดินทางเขาสนามบินดานใตเพิ่มเติม ของ บทม. ท่ี
ประชุมเห็นชอบให บทม. ประสานกับกรมทางหลวง เพ่ือดําเนินการจัดหาท่ีดินบริเวณทางเขา
อาคารผูโดยสารดังกลาว และใหกรมทางหลวงดําเนินการสํารวจและจัดหาที่ดินดังกลาว ในเดือน
ถัดมาวันท่ี  28 กันยายน 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เสนอโครงการกอสรางทางเช่ือมเขาอาคารผูโดยสารดานทิศใตสนามบิน
สุวรรณภูมิกับทางพิเศษบูรพาวิถี ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2547 ซ่ึงท่ีประชุมไดมีมติดังนี้ ให
การทางพิเศษแหงประเทศไทย กรมทางหลวง และบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม 
จํากัด รวมกันพิจารณาแบบกอสรางทางเขา-ออกอาคารผูโดยสารดานใตท่ีไดมาตรฐาน เพื่อให
ทัดเทียมกับทางเขาสนามบินสุวรรณภูมิดานเหนือ โดยใหกอสรางเปนทางยกระดับ 8 ชองจราจร
จากทางพิเศษบูรพาวิถีเขาสูอาคารผูโดยสารดานทิศใต และมีทางข้ึน-ลงท่ีเช่ือมกับถนนเขาสู
สนามบินของกรมทางหลวง และใหการทางพิเศษแหงประเทศไทยแบงการกอสรางออกเปน 2 
ระยะ โดยระยะแรกจะเปนการกอสรางทางยกระดับเช่ือมกับทางพิเศษบูรพาวิถีเปนระยะทาง
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ประมาณ 1-2 กิโลเมตรกอน พรอมท้ังกอสรางทางข้ึน-ลงเช่ือมกับถนนเขาสูสนามบินของกรมทาง
หลวงซ่ึงจะกอสรางทันทีเม่ือไดขอยุติในรายละเอียดแบบกอสรางและคาใชจายแลว สวนระยะ
ตอไปจะเปนการกอสรางทางยกระดับสายหลักตอจากระยะแรกเขาสูอาคารผูโดยสารดานทิศใต 
เม่ือมีการกอสรางอาคารผูโดยสารดังกลาว ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม รับไปพิจารณาในรายละเอียดของแนวทางดําเนินการรวมกับการทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย และหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของใหไดขอยุติท่ีเหมาะสม สวยงาม และสอดรับกับการดําเนินการ
ในสวนท่ีเกี่ยวของของโครงการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป  
 รัฐบาลซ่ึงมี  พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  เปนนายกรัฐมนตรี   ไดเขาบริหารราชการแผนดินถึง
วันท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีเร่ิมตนจากวันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 2544 ถึงวันท่ี  5 
มกราคม  พ.ศ. 2548   และส้ินสุดลงในวันท่ี   6   มกราคม  พ.ศ. 2548    ซ่ึงทําใหสภาผูแทนราษฎร
ส้ินสุดลงดวย (ครบ  4  ป) และคณะรัฐมนตรีท้ังคณะตองพนจากตําแหนง (แตยังคงตองอยูใน
ตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาวันท่ีคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหมภายหลังการเลือกต้ังวันท่ี  6 
กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548  จะเขารับหนาท่ี)   การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไป  พ .ศ. 
2548 ถูกกําหนดใหมีข้ึนในวันอาทิตยท่ี  6   กุมภาพันธ  พ .ศ. 2548 โดยพรรคไทยรักไทยของ
นายกรัฐมนตรี  พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  ชนะการเลือกต้ังอยางทวมทน  ได   377  ท่ีนั่ง ผลการ
เลือกต้ังทําให พ .ต .ท .ทักษิณ  ชินวัตร  หัวหนาพรรคไทยรักไทยจัดต้ังรัฐบาลพรรคเดียว  และเปน
นายกรัฐมนตรีท่ีทรงอํานาจท่ีสุดเทาท่ีเคยมีการเลือกต้ังผูนําประเทศมา  โดยเปนนายกรัฐมนตรีคน
แรกของไทยท่ีดํารงตําแหนงในวาระครบ   4  ป  และชนะการเลือกตั้งไดรับเสียงขางมากอยาง
สมบูรณในสภามากท่ีสุดเปนคร้ังแรกของการเลือกต้ังปกติ (นพรัตน วงศวิทยาพาณิชย และ 
นครินทร เมฆไตรรัตน, 2544) 
 รัฐบาลพลตํารวจโท  ดร. ทักษิณ  ชิณวัตร (11 มีนาคม พ.ศ. 2548-19 กันยายน พ.ศ. 2549)  
มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับโครงการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ ดังนี้  นาย
สมคิด  จาตุศรีพิทักษ เปนรองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  นายสุริยะ  จึง
รุงเรืองกิจ ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม นายอดิศร  เพียงเกษ นายภูมิ
ธรรม  เวชยชัย ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ  ตอมาในวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ไดมี
การปรับคณะรัฐมนตรีใหม  โดย  นายสมคิด   จาตุศรีพิทักษ  เปนรองนายกรัฐมนตรี   และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  มีนายทนง พิทยะ เขาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
แทนนายสมคิด นายพงษศักดิ์  รักตพงษไพศาล เขาดํารงตําแหนง รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม พรอมท้ังแตงต้ัง พลเอก ชัยนันท  เจริญศิริ เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมเพิ่ม
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อีกหนึ่งตําแหนง สวนนายสุริยะ ไดยายไปดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  
ในชวงป พ.ศ. 2548-2549  คณะรัฐบาลมีการปรับและเปล่ียนตัวบุคลบอยคร้ังอันเนื่องมาจากกระแส
ตอตานและความปนปวนการเมือง  ซ่ึงสงผลใหการบริหารโครงการกอสรางสนามบินเกิดความ
ติดขัดหลายประการ  ในท่ีสุดรัฐบาลทักษิณส้ินสุดลง ในวันท่ี 19 กันยายน  พ.ศ. 2549 เนื่องจากได
เกิดรัฐประหาร  โดย  พล.อ. สนธิ  บุญยรัตกลิน  เปนหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  กอรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองของ
รัฐบาล  พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  ซึ่งอยูระหวางการประชุมสหประชาชาติที่นครนิวยอรก  (มติ
คณะรัฐมนตรี, 2548) 
 อยางไรก็ตาม  ในชวงรัฐบาลทักษิณ 2 เขาบริหารประเทศในวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2548  
เร่ืองแรกที่คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาก็คือเร่ืองการทบทวนการจัดหาเคร่ืองมือตรวจสัมภาระผูโดย
สานและสายพานลําเลียง (CTX 9000) โดยในวันท่ี  3 พฤษภาคม 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอใหกระทรวงคมนาคมและบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม 
จํากัด (บทม.) พิจารณาตามกฎหมาย และสัญญาวาจะมีชองทางใดท่ีจะทบทวนการจัดหาเครื่องมือ
ตรวจสัมภาระผูโดยสารและสายพานลําเลียง (CTX 9000) ท่ีจะนํามาใชในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ไวกอน และใหบริษัทเอกชนเจาของผลิตภัณฑพิจารณาดําเนินการเพ่ือแกไขความเสียหายท่ีเกิด
ข้ึนกับภาพพจนของประเทศไทย กรณีท่ีมีประเด็นกลาวหาวา การจัดหาเคร่ืองมือดังกลาวอาจ
เปนไปโดยไมโปรงใส ใหชัดเจนแกสาธารณชนอยางเปนรูปธรรม มิฉะนั้น หากกฎหมายและ
สัญญาเปดชองก็จะพิจารณาเลิกการจัดหาเคร่ืองมือตามสัญญานี้ตอไป รวมท้ังใหเปดเผยสัญญา
เกี่ยวกับโครงการจัดซ้ือเคร่ืองมือตรวจสัมภาระผูโดยสารและสายพานลําเลียงใหสาธารณชนไดรับ
ทราบท่ัวกัน และใหรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ตั้งคณะกรรมการเพ่ือสอบสวน และ
ตรวจสอบขอเท็จจริงในเร่ืองนี้ใหเกิดความกระจางชัด และเปดเผยผลการสอบสวนใหสาธารณชน
ไดรับทราบ นอกจากนี้ ใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแนวทางการดําเนินการตามกฎหมายตอ
กรณีท่ีเกิดข้ึนซ่ึงไดสรางความเสียหาย และเส่ือมเสียแกประเทศไทย รวมถึงแนวทางฟองรองหรือ
ตอสูคดีในกรณีท่ีมีคดีเกิดข้ึนหากจําเปนตองดําเนินการ  กรณี CTX 9000 กลายเปนปญหารอนท่ี
รัฐบาลตองเรงสอบสวน  โดยวันท่ี  14 มิถุนายน พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและให
ดําเนินการตอไปได ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอวา ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได
มีมติเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 มอบหมายใหตั้งคณะกรรมการเพ่ือสอบสวนและตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกรณีการจัดหาเครื่องมือตรวจสัมภาระผูโดยสารและสายพานลําเลียง (CTX 9000) ท่ีจะ
นํามาใชในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงคณะกรรมการ ฯ ไดดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายเสร็จ
เรียบรอยแลว และไดแถลงขาวสรุปผลการสอบสวนและตรวจสอบใหแกส่ือมวลชนไดทราบไป
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แลวคร้ังหนึ่งเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.  2548 โดยท่ีไดมีหลายฝายประสงคจะใหเปดเผย
เอกสารผลการสอบสวนดังกลาว รวมท้ังเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวของแกสาธารณชนท่ีสนใจไดทราบโดย
ท่ัวกันดวย จึงเห็นควรใหยกเลิกช้ันความลับของเอกสารดังกลาวและใหนําเอกสารในสวนท่ีพึง
เปดเผยได และไมมีผลกระทบท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอกลงเผยแพรทางเว็บไซต
ตอไป และมีมติอีกคร้ังเม่ือวันท่ี  14  ตุลาคม พ.ศ. 2548 เห็นชอบและใหดําเนินการตอไปได ตามท่ี
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)เสนอวา ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2548 มอบหมายใหตั้งคณะกรรมการเพ่ือสอบสวนและตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการจัดหา
เคร่ืองมือตรวจสัมภาระผูโดยสารและสายพานลําเลียง (CTX 9000) ท่ีจะนํามาใชในทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ซ่ึงคณะกรรมการ ฯ ไดดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายเสร็จเรียบรอยแลว และได
แถลงขาวสรุปผลการสอบสวนและตรวจสอบใหแกส่ือมวลชนไดทราบไปแลวคร้ังหนึ่งเม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2548 อนุมัติโดยท่ีไดมีหลายฝายประสงคจะใหเปดเผยเอกสารผลการ
สอบสวนดังกลาว รวมท้ังเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวของแกสาธารณชนท่ีสนใจไดทราบโดยท่ัวกันดวย จึง
เห็นควรใหยกเลิกช้ันความลับของเอกสารดังกลาวและใหนําเอกสารในสวนท่ีพึงเปดเผยได และไม
มีผลกระทบท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอกลงเผยแพรทางเว็บไซตตอไป   
 แมจะมีกระแสขาวเรื่องการใหสินบนกรณีการจัดหาเคร่ืองมือตรวจสัมภาระผูโดยสารและ
สายพานลําเลียง (CTX 9000) ท่ีจะนํามาใชในทาอากาศยานสุวรรณภูมิกลายเปนประเด็นอ้ือฉาวท่ี
ทําใหรัฐบาลตองทําความช้ีแจงตอสาธารณะอยางมากแต รัฐบาลทักษิณ ก็ยังเดินหนาผลักดัน
โครงการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิตอไป โดยในวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 นายกรัฐมนตรีมี
ขอส่ังการในเร่ืองการเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิ วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2549   และใหกระทรวง
คมนาคมประสานและเรงรัดการเตรียมความพรอมของหนวยงานตาง ๆ เชน บริษัทการบินไทย 
จํากัด (มหาชน) เพื่อใหสามารถยายไปสนามบินสุวรรณภูมิไดอยางเรียบรอย รวมท้ังใหรอง
นายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย) ประสานและดูแลการจัดการจราจรเพื่อรองรับ
การยายไปสนามบินสุวรรณภูมิดวย ซ่ึงนับเปนการส่ังการในเร่ืองของโครงการกอสรางสนามบิน
สุวรรณภูมิคร้ังสุดทายกอนท่ีรัฐบาลทักษิณ 2 จะถูกยึดอํานาจในวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 
 วันท่ี 19   กันยายน  พ.ศ. 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดย พลเอกสนธิ  บุญยรัตกลิน  ยึดอํานาจ รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ    
จุลานนท   1 ตุลาคม พ.ศ. 2549-6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551  มีพลเรือเอกธีระ  หาวเจริญ ดํารงตําแหนง
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และมี นายสรรเสริญ  วงศชะอุม ตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ 
จากนั้นในวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดใหบริการเชิงพาณิชยเต็มรูป
แบบอยางเปนทางการ 
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สรุป 
 
 ผลจากการกรณีศึกษาไดขอคนพบวา  พลวัตรและการเค่ือนไหวในกระบวนการตัดสินใจ
ระดับนโยบายของรัฐท่ีมีตอรัฐวิสาหกิจนั้นเปนกระบวนการท่ีเกี่ยวของในเชิงโครงสรางกับผูมีสวน
รวมแตละกลุมอยางมาก  และในการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ  ผูมีสวนรวมแตละกลุมได
แสดงถึงศักยภาพท่ีจะกอรูปนโยบายและชวงชิงประโยชนจากโอกาสท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ
ระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย  ดังนั้นกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายจึงเปน
กระบวนการของการเขามามีสวนรวมของกลุมผูมีสวนรวมหลายกลุม ซ่ึงผูมีสวนรวมเหลานี้เปน
สาระสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จหรือลมเหลวของการตัดสินใจระดับนโยบายและการ
เปล่ียนแปลงเชิงนโยบายในรายละเอียดของทางเลือกใหมๆ  ปฏิสัมพันธกันของกลุมผูมีสวนรวมท้ัง
ส่ีกลุม สามารถอธิบายไดดวยภาพสามเหล่ียมความสัมพันธ  ดังนี้  กลุมนักธุรกิจแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจดวยการแลกเปล่ียนผลประโยชนกับกลุมนักการเมืองและกลุมขาราชการ  กลุม
นักการเมืองและกลุมขาราชการแลกเปล่ียนการกํากับดูและและการตอบสนองนโยบายรัฐ  และ
กลุมผูมีสวนไดเสียมีปฏิสัมพันธกับทุกกลุมดวยการสงอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจ  แตไมมี
ปฏิสัมพันธเชิงโครงสรางใดๆ ตอกัน  ซ่ึงอาจอธิบายไดวาอยูนอกสามเหล่ียมความสัมพันธ  ซ่ึง
แสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.1  การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ 

 
 

กลุมนักการเมือง 

กลุมขาราชการ กลุมนักธุรกิจ 

กลุมผูมีสวน 
ไดเสีย 

ใหผลประโยชน 
กํากับดแูลและสนองนโยบายรัฐ 

ใหผลประโยชน แรงกดดนั
 

แรง

กดดัน 

แรง

กดดัน 
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5.4  กระบวนการเสนอปญหา และกระบวนการสนอแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีอิทธิพล  
       ในกระบวนการการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวสิาหกิจไทย 
 
 เพื่ออธิบายวาปจจัยดานกระบวนการปจจัยใดเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจระดับ
นโยบายของรัฐตอขององคการรัฐวิสาหกิจไทย  ผลจากการศึกษานโยบายของรัฐตอการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ บริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) และการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติโดยการ
รวมทุนกับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย และศึกษานโยบายโครงการสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ 
แหงใหม (สนามบินสุวรรณภูมิ) พบวาปจจัยดานกระบวนการ 3 ปจจัย คือ กระบวนการคนหา
สาเหตุแหงปญหา (Problem) กระบวนการวิเคราะหหาทางออก (Solution) และกระบวนการเลือก 
(Choice) เกิดข้ึนและดําเนินการผานการมีความสัมพันธและปฏิสัมพันธกันของกระแสกิจกรรม 3 
กระแสคือ  การระบุปญหา การนําเสนอทางออกของปญหา และการนําเร่ืองเขาสูการพิจารณา
อนุมัติเปนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อการดําเนินการในข้ันตอนตอไป  การเปล่ียนแปลงระดับนโยบายตอ
รัฐวิสาหกิจจะเกิดข้ึนเม่ือหนาตางแหงโอกาสเปดข้ึน  ซ่ึงผูมีสวนสําคัญท่ีทําใหเกิดหนาตางแหง
โอกาสนั้นก็คือกลุมนักการเมืองท่ีผลักดันใหกระแสกิจกรรมตางๆ นั้นเดินมาถึงจุดท่ีหนาตางแหง
โอกาสเปดออกท่ีมีผลการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐในท้ังสองกรณีศึกษา 
 ในกรณีศึกษากรณีแรก  นโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
(บทด.) รวมทุนกับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย เพื่อจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ  พบวาในปจจัย
ดานกระบวนการท่ีมีผลตอการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐ คือกระบวนการเสนอทางออก คือ
การจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ  และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อสรางประสิทธิภาพและเพ่ิม
สภาพคลองดานเงินทุน และกระบวนการเลือกคือการออกมติคณะรัฐมนตรีเพื่อการอนุมัติการรวม
ทุน การอนุมัติการกูเงินเพื่อเพิ่มสภาพคลอง  การอนุมัติให บทด. ซ้ือหุนบริษัทเอกชนเพื่อเปนการ
ลงทุนในกิจการสายการเดินเรือ  เพื่อสรางความเปนไปไดในการเปนสายการเดินเรือแหงชาติของ
รัฐวิสาหกิจ บทด. ซ่ึงในกระบวนการทั้งสองกระบวนการนี้  เปนปจจัยท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจ
ระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ บทด.  แตพลวัตรและการเคล่ือนไหวในกระบวนการตัดสินใจ
ระดับนโยบายท่ีมีมาต้ังแตป พ.ศ. 2521 จนกระท่ังถึงป พ.ศ. 2548 นั้นไมอาจบรรลุผลสําเร็จในการ
แกไขปญหาที่สําคัญสองประการของประเทศคือ การจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติเพื่อสรางความ
เจริญทางเศรษฐกิจของประเทศในดานการนําเขาเงินตราตางประเทศผานการใหบริการขนสงสินคา
ระหวางประเทศโดยเรือขนสินคาสัญชาติไทย  และประการที่สองคือการแกไขปญหาการลดภาระ
ดานคาขนสงสินคาขาออกของผูสงออกสินคาไทย  โดยการใชเรือไทยสงสินคาแทนการใชสายการ
เดินเรือตางชาติ  เนื่องจากนโยบายการสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจ บทด. ขยายกิจการดวยการเพิ่มงบ
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ลงทุน และใหสิทธิประโยชนเพื่อใหสามารถสรางความแข็งแกรงและพัฒนาเปนสายการเดินเรือ
แหงชาติ นั้น ไมประสบความสําเร็จไดผูมีสวนรวมท่ีเปนผูท่ีมีบทบาทหลักในการผลักดันนโยบาย
สูความสําเร็จนั้นไมพรอมท่ีจะเขารวมดําเนินการ ในยุคท่ีหนึ่งรัฐมีนโยบายอนุมัติให บทด. รวมทุน
กับภาคเอกชนไดมากเทาท่ีเอกชนตองการ  แตในท่ีสุดภาคเอกชนถอนตัวไป  จึงทําใหสัญญารวม
ทุนตองพับไป  ในยุคท่ีสองนักการเมืองและผูบริหาร บทด. เสนอใหรัฐบาลเพ่ิมทุนหรืออนุมัติใหกู
เ งินมาลงทุนเพิ่มไดโดยใหกระทรวงการคลังเปนผู คํ้าประกัน  แต รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี นายมีชัย ฤชุพันธ ไดทักทวงวาขอเสนอใหกระทรวงการคลังเปนผูคํ้าประกันเงินกู
ไมสามารถกระทําได  นโยบายเพิ่มเงินลงทุนใน บทด. จึงตองยกเลิกไป  ในยุคท่ีสาม มีความ
พยายามจากนักการเมืองจากหลากหลายพรรคการเมืองท่ีผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเขามาบริหารและ
กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ บทด. พยายามดึงทุนตางชาติเขามารวมทุนกับ บทด. แตในท่ีสุดทุนตางชาติ
เหลานั้นก็ขอถอนตัวออกไปจากแผนการลงทุน  เนื่องจากประเมินวาผลตอบแทนที่จะไดรับจาก
โครงการรวมทุนกับ บทด. ไมจูงใจมากพอ  ขณะเดียวกันความพรอมและความตองการของกลุม
บริษัทเจาของเรือไทยยังไมมากพอที่จะเขารวมทุนกับ บทด. ตอมาใยุคท่ีส่ีเม่ือกลุมผูมีสวนรวมทุก
กลุมอันประกอบดวย ฝายผูบริหารของ บทด. กลุมบริษัทเจาของเรือไทย และกลุมนักการเมืองและ
ขารชการ ตางดําเนินนดโยบายไปในทิศทางเดียวกัน  จึงเกิดความพรอมในการขับเคล่ือนนโยบายนี้
สูความสําเร็จ  จึงสามารถสรุปไดวาในกรณีของการปรรูป บทด. เพื่อการจัดต้ังสายการเดินเรือ
แหงชาตินั้น  บทบาทของผูประกอบการนโยบายท่ีอยู เ บ้ืองหลังการผลักดันกระบวนการ 3 
กระบวนการนี้ใหมาบรรจบกัน  นั่นคืออยูเบ้ืองหลังกระบวนการท่ีเปนตัวสําคัญในกระบวนการ
คนหาสาเหตุแหงปญหา (Problem) กระบวนการวิเคราะหหาทางออก (Solution) และกระบวนการ
เลือก (Choice) นั้นเปนบทบาททีมีนัยสําคัญอยางยิ่ง  
 ในกรณีศึกษากรณีท่ีสอง  นโยบายของรัฐตอโครงการสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ 
แหงท่ี 2  ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา กระบวนการ 3 กระบวนการ คือ กระบวนการคนหาสาเหตุแหง
ปญหา (Problem) กระบวนการวิเคราะหหาทางออก (Solution) และกระบวนการเลือก (Choice) 
นั้นจะมาบรรจบกันภายใตเง่ือนไขท่ีแนนอน  โดยผูมีสวนรวมหลักในกระบวนการตัดสินใจก็คือ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  โดยมีรัฐวิสาหกิจ บริษัท การทาอากาศยาน
ไทย จํากัด (ทอท.) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กระทรวงการคลัง แสดงบทบาทหลัก
ในการขับเคล่ือนนยโบายและแปรนโยบายไปสูการปฏิบัติ  อยางไรก็ตาม กระบวนการตัดสินใจ
ของรัฐตอการสรางสนามบินทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2  นั้นใชเวลานานและการ
ตัดสินใจของรัฐในแตละยุคนั้นนําไปสูกระแสวิพากษวิจารณของกลุมผูมีสวนไดเสียในทุกยุค 
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 กรณีศึกษากรณีแรกคือ  นโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
(บทด.) รวมทุนกับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย เพื่อจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ  กระบวนการ
คนหาสาเหตุแหงปญหา (Problem)  ในยุคแรกของการกอต้ังรัฐวิสาหกิจ บทด. เพื่อเปนการเร่ิมตน
ในการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาตินั้น  ไมปรากฏหลักฐานวามีการศึกษาใดๆ อยางไรก็ตาม  แต
ในเวลาตอๆ มาผูบริหาร บทด. ไดมีการนําเสนอแผนพัฒนาบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด พ.ศ. 
2537-2541 ตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมพาณิชยนาวี  กระทรวงคมนาคม เพ่ือนําเสนอตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  รัฐบาลโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีชวยวาการท่ีกํากับดูแล รัฐวิสาหกิจ บทด. มี
นโยบายท่ีจะสงเสริมและพัฒนาการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
บทด. มาโดยตลอด และกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคมไดมีการจัดทํา
แผนหลักการพาณิชยนาวีไทย พ.ศ. 2542-2549 ซ่ึงถือเปนคร้ังแรกท่ีรัฐบาลมีแผนหลักในการพัฒนา
กิจการพาณิชยนาวีของไทย  ท้ังนี้การจัดทําแผนฯ ดังกลาวเปนไปตามแนวทางการพัฒนากิจการ
พาณิชยนาวีของรัฐในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8  ท่ีระบุใหมีการพัฒนากอง
เรือพาณิชยไทยท้ังในดานปริมาณและคุณภาพใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย  เพ่ิมบทบาทในการ
ขนสงสินคาเขา-ออก ลดการพึ่งพาเรือตางชาติ  โดยการสนับสนุนการรวมลงทุนระหวางเอกชน
ไทยกับตางประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการตลาดใหกวางขวางยิ่งข้ึน  ตอมากระทรวง
คมนาคมไดวาจางบริษัทกลุมบริษัทท่ีปรึกษา ทําการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนากองเรือ
พาณิชยไทย ตามแผนหลักการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2542-2549 และทําการศึกษาประเมินผลปรัปปรุง
การสงเสริมและพัฒนากองเรือพาณิชยกองเรือพาณิชยไทยท้ังระบบ  โดยในสวนของการจัดต้ังสาย
การเดินเรือแหงชาติ ไดมีการกําหนดในแผนปฏิบัติการเร่ืองกลยุทธการพัฒนากองเรือพาณิชยไทย 
กลยุทธท่ี 3 การจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ ชวยสงวนเงินตราตางประเทศ เปนแหลงจางงานและรายไดใหคนในประเทศ เสริมสราง
ความมั่นคงและใชเสริมอํานาจตอรองและลดความกดดันจากสายการเดินเรือตางชาติในการข้ึนคา
ระวางเรือและการเรียกเก็บคาบริการตาง ๆ อยางขาดความเปนธรรมและเหมาะสม โดยเปนการให
ความสําคัญกับการแกไขปญหาการดําเนินธุรกิจของ บทด. ท่ีตองการการเพ่ิมทุน  และการแปรรูป
จากการเปนรัฐวิสาหกิจมาเปนบริษัทเอกชน 
 ในกระบวนการวิเคราะหหาทางออก (Solution) มีการนําเสนอทางออกหลายทาง  
ประกอบดวย ผูบริหาร บทด. เสนอทางออกโดยการขอเพิ่มงบลงทุนจากงบประมาณของรัฐ  เสนอ
ใหมีการแปรรูปโดยการรวมทุนกับบริษัทเอกชน ขณะเดียวกันสํานักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) กระทรวงคมนาคมไดทํารายงานเสนอคณะรัฐมนตรีใหพิจารณายุบเลิกสิทธิประโยชนท่ี 
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บทด. ไดรับเนื่องจากเปนการขัดแยงกับนโยบายเปดการคาเสรีท่ีประเทศไทยลงนามไวกับ WTO 
และท่ีใหยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ บทด. เนื่องจากไมมีความจําเปนท่ีรัฐจะเปนผูดําเนินการในธุรกิจ
เดินเรือทะเล  ในกระบวนการเลือก (Choice) คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท 
มีมติใหรัฐวิสากิจ บทด. รวมทุนกับภาคเอกชนมาต้ังแตป พ.ศ. 2521 โดยในชวงแรกมีนโยบายท่ีจะ
ดึงทุนตางชาติเขามารวมทุนดวย แตความพยายามของรัฐในการแปรรูป บทด. ไมประสบ
ความสําเร็จ ตอมาไดเปล่ียนเปนการจัดตั้งบริษัทรวมทุนกับกลุมบริษัทเจาของเรือไทยท่ีเปนสมาชิก
สมาคมเจาของเรือไทย  โดยการเปล่ียนนโยบายจากการแปรรูปมาสูการจัดต้ังบริษัทรวมทุนกับกลุม
บริษัทเจาของเรือไทยนั้นสวนหน่ึงมาจากการเคล่ือนไหวคัดคานการแปรรูปของผูบริหารเดิม และ
พนักงานบางสวนของ บทด. ประกอบกับทางกลุมบริษัทเจาของเรือไทยไมตองการรับภาระปญหา
การนับภาระสัญญาธุรกิจท่ี บทด.ทําไวกับคูสัญญาเดิม และ ไมตองการเผชิญกับกระแสตอตานการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
 ผลจากการศึกษาพบวาในกระบวนการเลือกของกรณีศึกษานโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) รวมทุนกับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย เพื่อจัดต้ังสายการ
เดินเรือแหงชาติ  พบวามีกระบวนการเลือก (Choice) นั้นมีความแตกตางไปตามชวงเวลาท่ีนําเสนอ 
และผูมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในชวงเวลานั้นๆ โดยผูมีสวนรวมท่ีมีบทบาทหลักท่ีทําให
กระบวนการเลือกมีความแตกตางกันคือกลุมนักธุรกิจท่ีจะเขามาเปนฝายรวมทุนกับ บทด. ในขณะ
ท่ีความเปล่ียนแปลงในกระบวนการเลือกก็มาจากความเปล่ียนแปลงผูมีสวนรวมในกลุม
นักการเมืองก็มีสวนอยางมากดวยเชนกัน ผลการศึกษายังพบอีกวาในกรณีของการรวมทุนระหวาง 
บทด. กับ  กลุมบริษัทเจาของเรือไทย เพื่อจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาตินั้นกลุมผูมีสวนไดเสียไมมี
บทบาทสําคัญในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ  และนโยายการแปรรูป  การรวมทุน เพื่อการจัดต้ัง
สายการเดินเรือแหงชาตินั้นสอดคลองกับแผนหลักการพาณิชยนาวีท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 
2544-2549) 
 สวนในกรณีศึกษากรณีท่ีสอง  นโยบายของรัฐตอโครงการสรางทาอากาศยานสากล
กรุงเทพ แหงท่ี 2  กระบวนการคนหาสาเหตุแหงปญหา (Problem)  มีการวาจางบริษัทท่ีปรึกษา 
Litchfield ทําการศึกษาความปนไปไดในการกอสราง ขณะเดียวจากกันก็ไดทําการศึกษาเทียบเคียง
กับรายงานการศึกษาขององคการบริหารการบินพลเรือนแหงชาติสหรัฐอเมริกา  นอกจากนั้นยังได
ทําการวาจางท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดทุกคร้ังที่จะมีการพิจารณาอนุมัติการกอสราง  
ปญหาหลักของทาอากาศยานสากลกรุงเทพ (ดอนเมือง) คือปญหาความแออัดของทาอากาศยานซ่ึง
เปนความจําเปนทางกายภาพท่ีรัฐบาลจะตองวางแผนขยายพ้ืนท่ีและความสามารถในการรองรับ
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การเจริญเติบโตของการบินระหวางประเทศ นอกจากนั้นยังมีการวาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความ
เปนไปไดในการสรางทาอากาศยานสากลแหงใหม และการปรับปรุงขยายพ้ืนท่ีสนามบินดอนเมือง 
ในกระบวนการวิเคราะหหาทางออก (Solution) บริษัทท่ีปรึกษาท่ีรัฐไดทําการวาจาง  นําเสนอ
ทางออกวาจะตองมีการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 โดยนําเสนอพื้นท่ีท่ีเหมาะสม
หลายพื้นท่ี  และมีการเสนอรูปแบบการลงทุนหลายวิธี 
 ในกระบวนการเลือก (Choice) รัฐบาลในแตละยุคมีการตัดสินใจเลือกและเปล่ียนแปลง
หลายคร้ัง  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัยและเง่ือนไขในแตละยุคท่ีมีการตัดสินใจ  ผลจากการศึกษาพบวาใน
กระบวนการเลือกของ นโยบายของรัฐตอโครงการสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2  
พบวากระบวนการเลือก (Choice) นั้นมีความแตกตางไปตามชวงเวลาท่ีนําเสนอ และผูมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจในชวงเวลานั้นๆ โดยผูมีสวนรวมท่ีมีบทบาทหลักท่ีทําใหกระบวนการ
เลือกมีความแตกตางกันคือกลุมนักการเมือง และกลุมนักธุรกิจท่ีเปนบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา ท่ีเสนอ
การประมูลงานเพ่ือการออกแบบและกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม  ในขณะท่ีความ
เปล่ียนแปลงในกระบวนการเลือกมาจากความเปล่ียนแปลงผูมีสวนรวมในกระบวนการตดัสินใจใน
กลุมนักการเมืองอยางมาก  ผลการศึกษายังพบอีกวากลุมขาราชการ ท้ังจากกระทรวงคมนาคม และ
จากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีบทบาทสําคัญในการนําเสนอและปฏิบัติตามนโยบาย
ของกลุมนักการเมือง อยางมากดวย  สวนกลุมผูมีสวนไดเสียไมมีบทบาทสําคัญในกระบวนการ
ตัดสินใจของรัฐ ในการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม  และโครงการกอสรางนั้น
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุกฉบับต้ังแตฉบับแรก (พ.ศ. 2504-2509) 
จนถึงแผนฯ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2544-2549) 
 จากผลการศึกษาจึงสามารถสรุปไดวากลุมปจจัยดานกระบวนการ 3 กลุม ประกอบดวย   
กระบวนการคนหาสาเหตุแหงปญหา (Problem) กระบวนการวิเคราะหหาทางออก (Solution) และ
กระบวนการทางเลือก (Choice) นั้นไมไดมีการดําเนินการตามลําดับกอนการตัดสินใจระดับ
นโยบายของรัฐ  รวมทั้งในบางกรณีไมไดเกิดกระบวนการท้ังสามกระบวนการพรอมกัน  โดยใน
กรณีของกรณีศึกษานโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) รวมทุน
กับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย เพื่อจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ  พบวาในกระบวนการตัดสินใจ
ระดับนโยบายของรัฐกระทําเพียงการตัดสินใจเลือกขอเสนอทางเลือก (Choices) ท่ีเสนอโดย
ขาราชการกระทรวงคมนาคมท่ีเสนอตอคณะรัฐมนตร่ีานรัฐมนตรีวาการฯ ซ่ึงทางเลือกนั้นๆ มักจะ
มาจากนโยบายของรัฐมนตรีชวยวาการท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ บทด. รวมท้ังในกรณีของ นโยบาย
ของรัฐตอโครงการสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 ในบางกรณีกระบวนการตัดสินใจ
กระทําเม่ือกระบวนการท้ังสามกระบวนการคือ กระบวนการคนหาสาเหตุแหงปญหา (Problem) 
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กระบวนการวิเคราะหหาทางออก (Solution) และกระบวนการทางเลือก (Choice) เกิดข้ึนตามลําดับ  
และเกิดข้ึนพรอมๆ กัน แตในบางกรณี  กระบวนการการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐเกิดข้ึนเม่ือ
มีกระบวนการทางเลือก (Choice) เพียงกระบวนการเดียว  เชน มติคณะรัฐมนตรีใหยกเลิกโครงการ
กอสรางทาอากาศยานแหงใหมท่ีหนองงูเหา และใหปรับปรุงและขยายสนามบินดอนเมืองแทน 
โดยขาดการดําเนินการกระบวนการคนหาสาเหตุแหงปญหา (Problem) กระบวนการวิเคราะห
หาทางออก (Solution) เปนตน 
 ดังนั้นหากวิเคราะหจากความเปนมาเชิงประวัติศาสตร แลวจะพบวากระบวนการตัดสินใจ
ระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจท้ังสองแหงตอเร่ืองการแปรรูป บทด. การจัดต้ังสายการเดินเรือ
แหงชาติ และการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 หรือการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ
นั้น มีความเปล่ียนแปลงและขาดความชัดเจนมาโดยตลอด ซ่ึงสงผลใหเกิดความลาชา ความไร
ประสิทธิภาพ  และเปดโอกาสใหเกิดการทุจริตคอรรัปช่ันในการประมูลงานสวนตางๆ ในโครงการ
ท้ังสองนี้ ท้ังนี้ความลาชา ไรประสิทธิภาพ และการทุจริตคอรรัปช่ันนั้นเปนผลมาจากความไม
ม่ันคงและพลวัตรทางการเมือง การเปล่ียนรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลกระทรวงคมนาคมและรัฐวิสาหกิจ
ท้ังสองแหง ท่ีเปนผูทําการตัดสินใจระดับนโยบายเปนสําคัญบอยคร้ัง ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความไร
ประสิทธิภาพของกลไกรัฐในการขับเคล่ือนนโยบายตอรัฐวิสาหกิจท้ังสองแหง ซ่ึงตางก็มีเปาหมาย
เพื่อสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

5.5   เง่ือนไขที่ทําใหเกิดหนาตางแหงโอกาสที่เกิดจากการบรรจบกันของกระแสทาง

สังคมและการเมืองท่ีจะนําไปสูการตัดสินใจในนโยบายส่ีกระแส  ประกอบดวย 

กระแสแหงการเสนอปญหา   กระแสแหงการสนอแนวทางการแกไขปญหา  กระแส

การมีสวนรวมในการแกปญหา  และกระแสแหงโอกาสและทางเลือก  เมื่อหนาตาง

แหงโอกาสเปดออก 
 
 พื่ออธิบายวาภายใตเง่ือนไขใดท่ีทําใหเกิดหนาตางแหงโอกาสอันเกิดมาจากการบรรจบกัน
ของกระแสทางสังคมและการเมืองท่ีจะนําไปสูการตัดสินใจในนโยบายส่ีกระแส  ประกอบดวย 
กระแสแหงการเสนอปญหา   กระแสแหงการเสนอแนวทางการแกไขปญหา  กระแสการมีสวนรวม
ในการแกปญหา  และกระแสแหงโอกาสและทางเลือก  โดยผูวิจัยใชตัวแบบการการตัดสินใจแบบ
ถังขยะ (Garbage Can Model) ของ March and Olsen (1979)  โดยศึกษาผานกระบวนการตัดสินใจ
ท่ีเสนอไวตามตัวแบบการตัดสินใจแบบถังขยะในสถาบันทางการเมือง (Kingdon’s Theory) 
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หนาตางแหงโอกาสเกิดมาจากการบรรจบกันของกระแสทางสังคมและการเมืองสี่กระแส  ท่ีจะ

นําไปสูการตัดสินใจในนโยบาย  ประกอบดวย  กระแสแหงการเสนอปญหา        กระแสแหงการเสนอ

แนวทางการแกไขปญหา  กระแสการมีสวนรวมในการแกปญหา  และกระแสแหงโอกาสและ

ทางเลือก เปนกรอบการวิเคราะห (Analytical  Framework) กระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย

ของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยเนื่องจากมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพและองคประกอบชอง

กรณีศึกษาทั้งสองกรณีศึกษาอยางยิ่ง  โดยกระบวนการตัดสินใจมีปญหาขัดแยงไมเปนเอกภาพกัน 

(ผูนําและคณะรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบอย)  และความมุงหมายนั้นไมชัดเจน (นโยบายไมชัดเจน) 

ความเปนสาเหตุและผลวกวนซับซอน อธิบายยาก (มีวาระซอนเรน)  ผูมีสวนรวมลื่นไหล  ไม

แนนอน  ไมม่ันคง ไมมีความตั้งใจที่จะตัดสินใจจริงจัง (กลุมผูมีสวนรวมมีหลากหลายกลุมและแต

ละกลุมมีความเปลี่ยนแปลงไมแนนอน)   กระบวนการคนหาสาเหตุแหงปญหา  เปนเวทีแสดงออก

ซ่ึงความขัดแยง  คานิยม  มายาคติ  มิตรภาพและความตองการสวนตัวของปจเจกบุคคล และ กลุม

บุคคล สามารถเกิดความคิดเห็นใหมๆ มากขึ้น กระบวนตรวจสอบที่มาของปญหานั้นไมแยกจาก

กระบวนการวิเคราะห/อภิปรายหาทางเลือกและกระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการวิเคราะหเพื่อ

หาทางออก ระบุเปาหมายใหเหมาะสมกับขอเสนอเฉพาะเรื่อง และทําการถกเถียงกันเพื่อที่จะรับ

หรือปฏิเสธเทานั้น กระบวนการเลือก กระบวนการเลือกเพื่อลงมือปฏิบัติไมชัดเจน (ไมตัดสินใจ) 

การตัดสินใจสะทอนถึงเปาหมาย ความเชื่อ และความสนใจที่เปลี่ยนไปของผูมีสวนเกี่ยวของการ

คนพบทางเลือกใหมอาจนําไปสูการกําหนดเปาหมายใหมการตรวจตราสืบคนปญหานั้นอาจกระทํา

ในกระบวนการของการตัดสินใจเลือก 

 ขอคนพบจากกรณีศึกษากรณีแรกคือ นโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจบริษัท ไทยเดินเรือ

ทะเล จํากัด (บทด.) รวมทุนกับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย เพื่อจัดตั้งสายการเดินเรือแหงชาตินั้นที่

เริ่มตนมาตั้งแตป พ.ศ. 2521-2550 ในชวงระยะเวลา 30 ป แหงเสนทางนโยบายสูการปฏิบัติ

หนาตางแหงโอกาสเปดและปดมาโดยตลอด โดยในยุคที่หนึ่ง (พ.ศ. 2521-2523) หนาตางแหง

โอกาสเปดขึ้นเมื่อมีขอเสนอจากภาคเอกชนขอเขารวมลงทุนกับ บทด.  ในยุคนี้รัฐพยายามที่จะ

ขยายกิจการพาณิชยนาวีดวยการรวมทุนกับภาคเอกชนหรือเขาซื้อหุน รัฐบาลมีนโยบายแลวจึงได

ส่ังการไปยังกระทรวงคมนาคม และสํานักงบประมาณเพื่อใหดําเนินการตามนโยบายของรัฐแตการ

ขับเคลื่อนนโยบายนี้มีอุปสรรคในภาคปฏิบัติ  การรวมทุนไมเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัท่ีเสนอที่จะรวม

ทุนเปลี่ยนใจ ซ่ึงสามารถแสดงเปนแผนภูมิ  ไดดังนี้ 
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ภาพที่ 5.2  แผนภูมิพลวัตรในกระบวนการตัดสินใจนโยบายของรัฐตอการแปรรูป บทด. เพื่อจัดตั้ง 

                  สายการเดินเรือแหงชาติ ยุคที่ 1 

 

 ยุคที่สอง (พ.ศ. 2523-2531) เปนยุคของนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ บทด. กับนโยบาย

การจัดตั้งสายการเดินเรือแหงชาติ ซ่ึงยังอยูในยุคของรัฐบาลทหารหรือเรียกวายุคประชาธิปไตยครึ่งใบ  

รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท รัฐบาลมีแนว ความคิดที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจหลายแหงที่ไมทํา

กําไร ผูบริหาร บทด. ไดนําเสนอแผนปรับปรุง บทด. ดวยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ บทด. ใหเอกชน

เขามารวมทุน แตหนาตางแหงโอกาสไมเปดออกเนื่องจากมีการปรับคณะรัฐมนตรีเสียกอนและมี

การเปลี่ยนตัว รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมที่กํากับดูแล บทด. บอยครั้งทําใหไมมีการพิจารณา

ดําเนินการเรื่องการแปรรูปและรวมทุนกับบริษัทเอกชนอยางจริงจัง  ซ่ึงสามารถแสดงเปนภาพ ได

ดังนี้  

 



 
198 

    
 

ภาพท่ี 5.3  แผนภูมิพลวตัรในกระบวนการตัดสินใจนโยบายของรัฐตอการแปรรูป บทด. เพื่อจัดต้ัง 
                  สายการเดนิเรือแหงชาติ ยุคท่ี 2 
 
 ยุคท่ีสาม (พ.ศ. 2531-2544) นโยบายการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ มีการปรับเปล่ียน
มากท่ีสุด อันเนื่องมาจากการเปล่ียนรัฐบาลและการปรับคณะรัฐมนตรีบอยคร้ัง หนาตางแหงโอกาส
เปดและปดทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนรัฐบาลหรือปรับคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
และรัฐมนตรีชวยวาการจะมีการเปล่ียนแปลงตามไปดวย และเม่ือเปล่ียนรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ บทด. นโยบายในเร่ืองการแปรรูปก็จะเปล่ียนไปดวย  ประกอบกับในยุคนี้มีกลุมบริษัท
เจาของเรือไทย ภายใตการรวมตัวกันในฐานะสมาชิกสมาคมเจาของเรือไทยเขามามีบทบาทในการ
ตอรองในเร่ือง การจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติและการรวมทุนมากข้ึน  ในยุคท่ีสามนี้จึงเปนชวง
ท่ีเกิดกลุมผลประโยชนหลายกลุม เขามามีบทบาทในการผลักดันนโยบายการแปรรูป บทด. และนโยบาย
การจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติของรัฐดําเนินไปตามนโยบายการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ บทด. ของ
รัฐมนตรีแตละคนท่ีไดรับการแตงต้ังใหเขามารับตําแหนง  ซ่ึงสามารถแสดงเปนภาพ  ไดดังนี้  
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ภาพท่ี 5.4  แผนภูมิพลวตัรในกระบวนการตัดสินใจนโยบายของรัฐตอการแปรรูป บทด. เพื่อจัดต้ัง 
                  สายการเดนิเรือแหงชาติ ยุคท่ี 3 
 
 ยุคท่ีส่ี (พ.ศ. 2544-2550) เปนชวงท่ีการผลักดันนโยบายแปรรูป บทด. ดําเนินไปในทิศทาง
ท่ีมุงสูความสําเร็จ  หนาตางโอกาสเปดออกในจังหวะท่ีกระแสสังคมและการเมืองท้ังส่ีสายมา
บรรจบกัน  กระแสแหงการเสนอปญหา รัฐวิสาหกิจ บทด. ตองดําเนินการแปรรูปหรือถาไม
สามารถแปรรูปไดจะตองถูกยุบเลิกไป  กระแสแหงการเสนอแนวทางแกไขปญหา คือการแปรรูป
โดยการจัดต้ังบริษัทรวมทุนกับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย 23 บริษัทท่ีเปนสมาชิกเจาของเรือไทย 
กระแสแหงการมีสวนรวมในการแกไขปญหา มีความพรอมในกาารดําเนินการไปในทิศทาง
เดียวกันต้ังแตรัฐมนตรีชวยวาาการกระทรวงคมนาคมท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ บทด. มีนโยบายให 
บทด. รวมทุนกับภาคเอกชน  ผูบริหาร บทด. ดําเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรี  กลุมบริษัท
เจาของเรือไทย 23 บริษัทตองการที่จะรวมทุนกับ บทด.  และกระแสแหงโอกาสและทางเลือก การ
จัดต้ังบริษัทรวมทุนในเง่ือนไขและราคาหุนท่ีตกลงกันระหวาง บทด. กับ กลุมบริษัทเจาของเรือ
ไทย 23 บริษัท   ซ่ึงสามารถแสดงเปนภาพ  ไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 5.5  แผนภูมิพลวตัรในกระบวนการตัดสินใจนโยบายของรัฐตอการแปรรูป บทด. เพื่อจัดต้ัง 
                  สายการเดนิเรือแหงชาติ ยุคท่ี 4 
 
 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับความสําเร็จของนโยบาย
ของรัฐตอรัฐวิสาหกิจบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) รวมทุนกับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย 
เพื่อจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ  ประกอบดวยดวย ดร. รุทธ์ิ พนมยงค ท่ีปรึกษาวิชาการของ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ บทด. และเปนรัฐมนตรีท่ีดํารง
ตําแหนงในชวงท่ีการแปรรูปโดยการรวมทุนกับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย 23 บริษัท สําเร็จลุลวง 
พล.ร.ท.นิพนธ จักษุดุลย ประธานสภากรรมการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) ดร. จุฬา 
สุขมานพ กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด. ) นายสุวภัทร  สุวรรณกิจ
บริหาร ท่ีปรึกษากรรมการผูอํานวยการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) และเคยดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการผูอํานวยการ บทด. และนายภูมินทร หะริตสุต ประธานสมาคมเจาของเรือ
ไทย  ผูนํากลุมบริษัทเจาของเรือไทย 23 บริษัท ท่ีเขารวมจัดตั้งบริษัทรวมทุนกับ บทด.    
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 ขอคนพบจากกรณีศึกษากรณีท่ีสองคือ นโยบายการสรางสนามบินสุวรรณภูมิ โดย
นโยบายนี้มาจากนโยบายการสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 ท่ีเร่ิมตนในป พ.ศ. 2506 
และสําเร็จในป พ.ศ.2549 ใชเวลาในการผลักดันขับเคล่ือนยาวนานถึง 46 ป กวาจะประสบ
ความสําเร็จ ซ่ึงสามารถแบงชวงเวลาของกระบวนการตัดสินใจของรัฐในเร่ืองนี้ เปน 5 ยุค 
ประกอบดวย  
 ยุคท่ีหนึ่ง (พ.ศ. 2503-2506) ยุคเร่ิมตนของการพัฒนาประเทศสูความทันสมัยภายใต
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการทหาร ในยุคนี้เปนยุคท่ีโครงสรางทางการเมืองรวมศูนยอยูท่ี 
“ผูนํา” ซ่ึงก็คือจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต  เปนยุค “เช่ือผูนําชาติพนภัย” หนาตางแหงโอกาสของ
นโยบายการกอสรางสนามบินสากลกรุงเทพแหงใหมเปดออก  แตเนื่องจากจอมพลสฤษดิ์ ถึงแก
อสัญกรรมเสียกอนท่ีจะมีการอนุมัติการวาจางบริษัท อิตัลไทย เปนผูรับเหมากอสรางทาอากาศยาน
แหงใหม  การดําเนินการจึงหยุดอยูแคการเตรียมการ นอกจากนั้นในยุคนี้มีการใชนักวิชาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหมมากกวาผูนําคนกอนๆ โดยมี “เทคโนแครต” จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติท่ีจอมพลสฤษดิ์ตั้งข้ึน เปนผูกล่ันกรองในรายละเอียด การกํากับดูแลกิจการสนามบิน
ในยุคนี้อยูภายใตกองทัพบก  ซ่ึงขณะนั้นยังเปนกองอากาศยาน ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัด
กองทัพบก  ตอมามีการจัดต้ังกองทัพอากาศ  ไดเปล่ียนมาเปนกรมการบินพลเรือน และตอมาเปน
กรมการบินพาณิชย  ภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ซ่ึงสามารถแสดง
เปนภาพ  ไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 5.6  แผนภูมิพลวตัรในกระบวนการตัดสินใจนโยบายของรัฐตอการกอสรางสนามบิน 
                  สุวรรณภูมิ ยุคท่ี 1 
 
 ยุคท่ีสอง (พ.ศ. 2506-2519) ยุครัฐบาล จอมพลถนอม  กิตติขจร สืบทอดอํานาจ “ผูนํา” ตอ
จากจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต และไดดําเนินการสานตอในโครงการกอสรางสนามบินแหงใหม
ตอไป  ในยุคนี้หนาตางโอกาสเปดออกอีกคร้ัง แตกระแสสังคมและการเมืองท้ังส่ีกระแสไมอาจ
บรรจบกันได  เพราะสภาพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีกอต้ังข้ึนโดยจอมพลสฤษดิ์
พยายามเพิ่มบทบาทในการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและควบคุมดูแลโครงการขนาด
ใหญของประเทศ ไดทัก ทวงการลงนามสัญญาวาจางบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาในโครงการกอสราง
สนามบินแหงใหมเพราะเห็นวาเปนสัญญาท่ีอาจทําใหรัฐบาลเสียเปรียบ ซ่ึงก็มีผลทําใหโครงการ
สรางสนามบินชะลอไปช่ัวระยะเวลาหนึ่ง รัฐบาลพยายามท่ีจะผลักดันโครงการกอสรางดวยการลง
นามสัญญวาจางกับบริษัท นอรทรอป และกลุมอิตัลไทย  แมจะมีการคัดคานทักทวงจากสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยตางๆ และส่ือมวลชน แตกลุมผูมี
ผลประโยชนรวมกับการดําเนินโครงการนี้ อาทิ กลุมนายหนาการจัดซ้ือท่ีดินเพื่อใชกอสราง
สนามบินแหงใหมและบริษัทผูรับเหมากอสรางสนามบิน  บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาตางพยายาม
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ผลักดันใหโครงการนี้เดินหนาตอไป คณะรัฐมนตรีรัฐบาลจอมพลถนอมอนุมัติใหกระทรวง
คมนาคม ดําเนินการจัดซ้ือจัดหาท่ีดินบริเวณหนองงูเหา  และอนุมัติการวาจางบริษัทท่ีปรึกษานอร
ทรอปใหดําเนินการกอสรางสนามบินแหงใหม  ตอมามีการเคล่ือนไหวตอตานรัฐบาลถนอมจนเกิด
เหตุการณนองเลือด 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เปนผลใหรัฐบาลจอมพลถนอมหมดอํานาจลง ในรัฐบาล
ตอมาคือรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์  การคัดคานสัญญาวาจางบริษัทรับเหมากอสรางสนามบิน
แหงใหม ยิ่งถูกคัดคานอยางหนักยิ่งข้ึนและในท่ีสุดบริษัท นอรทรอป ไดขอยกเลิกสัญญา เปนการ
ยุติโครงการกอสรางสนามบินแหงใหมไปโดยปริยาย ซ่ึงสามารถแสดงเปนแผนภูมิ  ไดดังนี้ 

 
 
ภาพท่ี 5.7  แผนภูมิพลวตัรในกระบวนการตัดสินใจนโยบายของรัฐตอการกอสรางสนามบิน 
                  สุวรรณภูมิ ยุคท่ี 2 
 
 ยุคท่ีสาม (พ.ศ. 2520-2530) ยุคประชาธิปไตยคร่ึงใบ โครงสรางอํานาจในกระบวนการ
ตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอโครงการกอสรางสนามบินแหงใหมยังอยูในมือของผูนํารัฐบาลท่ี
เปนนายทหาร ในยุคท่ีสามน้ี  กระทรวงคมนาคมยังคงเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทหลัก ในการ
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ผลักดันโครงการกอสรางสนามบินแหงใหม หนาตางโอกาสของการกอสรางแหงใหมเปดและปด
บอยคร้ัง อันเนื่องมาจากการเปล่ียนคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจการทา
อากาศยานไทย  เร่ิมตนจากป พ.ศ. 2520 ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมคือ พลเอก สุรกิจ มัยลาภ ไดหยิบยกโครงการกอสรางสนามบินแหงใหมข้ึนมา
พิจารณาอีกคร้ัง  โดยการตกลงวาจางบริษัท TAMS เปนท่ีปรึกษาโครงการ และไดเสนอใหรัฐบาล
ระงับโครงการกอสรางสนามบินแหงใหมไวกอน  โดยใหหันมาขยายสนามบินดอนเมืองให
สามารถใชงานไปไดอีก 10 ปแทน ตอมาในปพ.ศ. 2523 ในรัฐบาลพลเอกเปรมมีการเปล่ียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเปนพลเรือเอกอมร ศิริกายะ และมีรัฐมนตรีชวยวาการท่ีกํากับกับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจการทาอากาศยานไทยคือ นาวาอากาศโททินกร พันธุกระวี ไดหยิบยกโครงการกอง
สรางสนามบินแหงใหมข้ึนมาปดฝุนอีกคร้ัง  โดยนําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี ใหพิจารณาอนุมัติให
ดําเนินการโครงการกอสรางสนามบินแหงใหม ตามท่ีกรมการบินพาณิชย กระทรวงคมนาคมเสนอ
ตอ  หลังจากท่ีถูกระงับไปในชวงรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์  และใหใชผลการศึกษาท่ีบริษัทท่ีปรึกษา 
TAMS ท่ีรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ไดวาจางไวเปนแนวทางในการดําเนินการ  ตอมามีการปรับ
คณะรัฐมนตรีโดยนายชุมพล ศิลปอาชา ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงคมนาคมแทนนาวาอากาศโททินกร พันธุกระวี  และไดเปล่ียนแปลงนโยบายใหมโดย
เสนอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติการวาจางบริษัทท่ีปรึกษา NACO ทําการศึกษาและออกแบบข้ันตนทา
อากาศยานแหงท่ี 2 แทนบริษัท TAMS  หลังการเลือกต้ังวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2526 มีการเปล่ียน
คณะรัฐบาลอีกคร้ัง   โดยพลเอกเปรม  ยังคงดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเชนเดิม   โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาชุดใหมนี้คือ นายสมัคร สุนทรเวช โดยทันทีท่ีเขาดํารง
ตําแหนงไดประกาศนโยบายตอการกอสรางสนามบินแหงใหมวา จะพิจารณาขอมูลใหมและได
เสนอใหคณะรัฐมนตรีใหรับหลักการแผนการขยายและปรับปรุงทาอากาศยานดอนเมืองโดย
ทําการศึกษาความเปนไปไดในวงเงินงบประมาณ 80-90 ลานบาท โดยจะใชเวลาในการศึกษา 11 
เดือน  จากนั้นจะนําผลการศึกษานี้มาเปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาของ NACO ในท่ีสุดรัฐบาลก็
ไดอนุมัติแผนการปรับปรุงและขยายทาอากาศยานดอนเมืองตามที่นายสมัครเสนอ  โดยไมมีการ
ดําเนินการใด ๆ ในโครงการกอสรางสนามบินแหงใหมอีกนับต้ังแตป พ.ศ. 2524   เปนตนมา 
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ภาพท่ี 5.8  แผนภูมิพลวตัรในกระบวนการตัดสินใจนโยบายของรัฐตอการกอสรางสนามบิน 
                  สุวรรณภูมิ ยุคท่ี 3 
 
 ยุคท่ีส่ี (พ.ศ. 2531-2539) ในยุคนี้นโยบายการกอสรางสนามบินแหงใหม ปรับเปล่ียนไป
ตามนโยบายของรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจการทาอากาศยานไทย หนาตางแหงโอกาสเปด
และปดและเปดใหมเปนไปตามการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลและตัวรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม นอกจากน้ียังมีกลุมผูมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ เพิ่มข้ึน  คือคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาการทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 (กทก.) การจัดต้ัง กทก. ถือเปนการสราง
หลักประกันใหอํานาจการกํากับดูแล และควบคุมโครงการกอสรางสนามบินแหงใหมอยูในมือของ
ขาราชการประจํา ท่ีมีหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานเขามามีสวนรวมในการกํากับดูแลแทนท่ีจะ
เปนเพียงกระทรวงคมนาคมแหงเดียว 

 



 
206 

 และเปนการสกัดการเขามามีอํานาจเด็ดขาด ในการควบคุมดูแลโครงการขนาดใหญของ
นักการเมืองท่ีเปนรัฐมนตรี วาการเพียงฝายเดียว  นอกจากนั้นยังมีการแกไขแกไขพระราชบัญญัติ
การทาอากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 โดยให ทอท. มีอํานาจจัดต้ังบริษัท จํากัด หรือบริษัท 
มหาชน จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการทาอากาศยานได  ซ่ึงตอมาไดมีการกอต้ัง บริษัท 
ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.)   หรือ  New Bangkok International Airport 
Company Limited (NBIA)  มีทุนจดทะเบียนเริ่มตน   10,000  ลานบาท จากน้ันในเดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. 2539 

 
 

ภาพท่ี 5.9  แผนภูมิพลวตัรในกระบวนการตัดสินใจนโยบายของรัฐตอการกอสรางสนามบิน 
                  สุวรรณภูมิ ยุคท่ี 4 
 
 ยุคท่ีหา (พ.ศ. 2540-2549) เปนยุคแหงขับการเคล่ือนนโยบายการกอสรางสนามบินแหง
ใหมสูความสําเร็จ มีการการประมูลงานกอสรางจํานวนมาก และไดช่ือวาเปนยุคท่ีนักการเมืองฉวย
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โอกาส ใชโครงการกอสรางสนามบินแหงใหมเปนแหลงกอบโกยผลประโยชนมหาศาล หนาตาง
โอกาสการกอสรางสนามบินแหงใหมเปดออกและกระแสนํ้าส่ีสายไดมาบรรจบกันในยุคนี้ และ
นําไปสูการขับเคล่ือนผลักดันใหการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิสูความสําเร็จในท่ีสุด โดยในยุคนี้
มีคณะรัฐบาล 4 คณะผลัดเปล่ียนกันบริหารประเทศโดยมาจากพรรคการเมืองใหญ ๆ 3 พรรคคือ 
พรรคความหวังใหม  พรรคประชาธิปตย และพรรคไทยรักไทย ในชวงแรกๆ ของยุคนี้เปนยุคของ
การขับเคล่ือนนโยบายการกอสรางสนามบินแหงใหมนี้เต็มท่ีผานรัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนใหมเพื่อ
ดําเนินการในเร่ืองนี้โดยเฉพาะคือ  บทม.  รวมท้ังมีการแกไขเปล่ียนแปลงสาระสําคัญของระเบียบ
สํานักนายกฯ เพื่อใหสามารถใชเปนกลไกขับเคล่ือนใหนโยบายการกอสรางสนามบินรุดหนาไป
อยางไมติดขัด  

 
 
ภาพท่ี 5.10  แผนภูมิพลวัตรในกระบวนการตัดสินใจนโยบายของรัฐตอการกอสรางสนามบิน 
                    สุวรรณภูมิ ยุคท่ี 5 
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 จากผลการศึกษาและขอคนพบตาง ๆ เหลานี้สามารถสรุปไดวา กระบวนการตัดสินใจ
ระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยเปนกระบวนการท่ีพัฒนามาจากการมีปฏิสัมพันธกันของ
กระบวนการปจจัยดานกระบวนการ 3 ปจจัย คือ กระบวนการคนหาสาเหตุแหงปญหา (Problem) 
กระบวนการวิเคราะหหาทางออก (Solution) และกระบวนการเลือก (Choice) และปจจัยท่ีมีผลตอ
ปจจัยดานกระบวนการ 3 ปจจัยท่ีกลาวมาขางตนคือการเปล่ียนแปลงของคณะรัฐบาลและผูดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีชวยวาการท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
การตระหนักถึงความรุนแรงของปญหาของกลุมขาราชการในหนวยงานเจาของเรื่อง  และแรง
กดดันของกลุมผูมีสวนไดเสีย  รวมท้ังแนวความคิดหรือแนวนโยบายหรือการเสนอทางเลือกเพื่อ
การตัดสินใจของผูประกอบการนโยบายซ่ึงในท่ีนี้คือตัวนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ  การ
เปล่ียนแปลงในปจจัยใดปจจัยหนึ่งในปจจัยท้ังหมดท่ีกลาวมานี้จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน
ผลประโยชนท่ีผูมีสวนรวมท้ังหมดจะไดรับ  ดังนั้นจึงพบวาการดําเนินการใดๆ กลุมผูมีสวนรวม
ท้ังหมดลวนเปนไปในบริบทของกระบวนการตัดสินใจของรัฐซ่ึงสงผลท้ังในการชะลอ  การเรงรัด 
และการเปล่ียนแปลงนโยบายในท่ีสุด และการเปล่ียนแปลงนโยบายในลักษณะเชนนี้ไมสงผลใน
กระบวนการทางตรง  แตอาจจะมีผลเชิงผกผันตอผูมีสวนเกี่ยวของไดท้ังส้ิน  โดยท้ังนี้ข้ึนอยูกับการ
แปรเปล่ียนไปของการระบุปญหา  การนําเสนอทางแกไขปญหา และการแสวงหาความเห็นชอบ
หรือมติตอการเลือกนโยบายใดนโยบายหน่ึง  อยางไรก็ตามกิจกรรมในแตละกระบวนการอาจจะ
ไมเกิดข้ึนตอเนื่องกันจนครบเนื่องจากกระบวนการตัดสินใจในแตละคร้ังมีความแตกตางกันไปใน
เร่ืองของการระบุปญหา โอกาสการนําเสนอทางออกในการแกไขปญหา และขอจํากัดในการการทํา
ใหเกิดความเห็นชอบรวมกันในการเลือก  การเปล่ียนนโยบายในแตละคร้ังเกิดข้ึนเม่ือปจจัยดาน
กระบวนการท้ัง 3 ปจจัยมาบรรจบกัน  และเกิดเปนหนาตางแหงโอกาสท่ีทําใหเกิดความเห็นชอบ
รวมกันในการเลือก  ในระหวางท่ีปจจัยดานกระบวนการดําเนินไป  ผูท่ีเปนเจาของเร่ืองหรือ
ผูประกอบการนโยบาย (Policy Entrepreneurs)จะแสดงบทบาทสําคัญในการทําใหเกิดการตัดสินใจ
ดวยการสงอิทธิพลใหเกิดการตัดสินใจข้ันสุดทาย อยางไรก็ตาม ในหมูผูประกอบการนโยบาย
ท้ังหลาย  รัฐบาลเปนผูมีแสดงบทบาทหลักและเปนศูนยกลางในกระบวนการตัดสินใจ  กําหนด
นโยบาย  และผลักดันใหนโยบายนั้นๆสามารถถูกนําไปปฏิบัติตอไปได  แรงกดดันหรือผลสะทอน
กลับของกลุมผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆยังไมมีผลอยางมีนัยสําคัญตอกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย
ของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยท้ังสองกรณีศึกษา  และยังอยูในสถานะไมมีพลังและไรยุทธศาสตร 
 พลวัตรทางการเมืองและความสัมพันธเชิงซอนของผูมีสวนรวมทุก ๆ กลุมในกรณีศึกษาท้ัง
สองกรณี แสดงใหเห็นวา รัฐบาลขาดความมุงม่ันท่ีจะผลักดันนโยบายการจัดต้ังสายการเดินเรือ
แหงชาติโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ บทด. ใหเปนบริษัทเอกชน ท่ีมีศักยภาพที่แข็งแกรงท้ังในดาน
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ทุนดําเนินการและศักยภาพในการบริหารกองเรือพาณิชย ของประเทศ และขาดความมุงม่ันในการ
ผลักดันการสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหมหากการผลักดันนั้นไมมีผลประโยชน
โดยตรงตอรัฐมนตรีเจาของเร่ือง  ดังนั้นการไมดําเนินการใดๆ ของรัฐบาลในบางชวงเวลาของการ
ดําเนินนโยบายท้ังสองกรณีนี้เปนการสรางขอจํากัดตอผูมีสวนรวมรายอ่ืนๆ ใหจําเปนตองหันไป
สรางเครือขายวงใหมเพื่อสามารถผลักดันใหรัฐดําเนินนโยบายตอไป  ซ่ึงยิ่งเปนการสราง
ความสัมพันธเชิงซอนในหมูผูมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ
ยิ่งข้ึนไปอีก  
 

5.6   กระบวนการการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยเปนไปตามตัว

แบบการตัดสินใจแบบใดใน 4 ตัวแบบท่ีนําเสนอในกรอบการวิเคราะห ประกอบดวย 

ตัวแบบการตัดสินใจแบบมีเหตุผล (Instrumenatal Rationality Model) ตัวแบบ

การตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป (Incremental Model) ตัวแบบการตัดสินใจตาม

ความพอใจ (Satisficing Model)  และตัวแบบการการตัดสินใจแบบถังขยะ 

(Garbage Can Model)  
 
 เพื่อทําความเขาใจและอธิบายกระบวนการการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอ
รัฐวิสาหกิจไทยวามีคุณลักษณะเปนไปตามตัวแบบการตัดสินใจแบบใดใน 4 ตัวแบบท่ีนําเสนอใน
กรอบการวิเคราะหนี้เพื่อนําเสนอกรอบการวิเคราะหท่ีสามารถอธิบายกระบวนการการตัดสินใจ
ระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยไดอยางชัดเจน 
 ผลจากการศึกษาพบวา  การทําความเขาใจกับกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐ
ตอรัฐวิสาหกิจไทยโดยการศึกษากรณีศึกษาท้ังสองกรณีนี้ท่ีสามารถใชกลุมทฤษฎีวาดวยการ
ตัดสินใจ  ประกอบดวย  ทฤษฎีการตัดสินใจแบบใชเหตุผลเปนเคร่ืองมือไปสูวัตถุประสงค 
(Instrumenatal Rationality Model) ของแมกซ เวเบอร ทฤษฎี การตัดสินใจแบบใชเหตุผลใน
ขอบเขตจํากัด (Bounded Rationality) ของเฮอรเบิรต ไซมอน  ท่ีนําเสนอตัวแบบการตัดสินใจตาม
ความพอใจ (Satisficing Model)  ตัวแบบการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป (Incremental Model) 
ของชารล ลินบอลม  โดยตัวแบบการตัดสินใจ 3 ตัวแบบท่ีกลาวมาขางตนจะนํามาใชศึกษา
เปรียบเทียบผานกระบวนการตัดสินใจ 3 ข้ันท่ีนําเสนอโดย ฮารโรล เอฟ กอรทเนอร และคณะ   
และตัวแบบการตัดสินใจแบบถังขยะ (Garbage Can Model) ของ(March and Olsen, 1979) ท่ีศึกษา
ผานกระบวนการตัดสินใจแบบถังขยะในสถาบันทางการเมือง (Kingdon’s Theory)  ท่ีกลาวถึง
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ภายใตเง่ือนไขใดท่ีทําใหเกิดหนาตางแหงโอกาสอันเกิดมาจากการบรรจบกันของกระแสทางสังคม
และการเมืองท่ีจะนําไปสูการตัดสินใจในนโยบายส่ีกระแส  ประกอบดวย  กระแสแหงการเสนอ
ปญหา      กระแสแหงการสนอแนวทางการแกไขปญหา  กระแสการมีสวนรวมในการแกปญหา  และ
กระแสแหงโอกาสและทางเลือก เปนแนวทางพัฒนากรอบการวิเคราะห (Analytical Framework) 
กระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยมาอธิบายกรณีศึกษาท้ังสองไดท้ังส้ิน  
ท้ังนี้การนําตัวแบบแตละตัวแบบมาอธิบายน้ันจะตองเปนการอธิบายในแงมุมท่ีแตกตางกันตาม
ขอบเขตและจุดเนนท่ีแตกตางกันไปในแตละกรณี 
 ขอคนพบจากการศึกษากระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยผาน
กรณีศึกษาท้ังสองกรณี  พบวาในยุคการปกครองตัวแบบเผด็จการทหารที่มีนายทาหรระดับสูงเปน
ผูนําประเทศ  คือในชวงรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต และรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร 
กระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอเร่ืองโครงการกอสรางสนามบินสากลกรุงเทพแหง
ใหมของท้ังรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และรัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร  เปนกระบวนการ
ตัดสินใจตามตัวแบบตามความพอใจ (Satisficing Model)  ซ่ึงเปนการตัดสินใจท่ีใหความพอใจแก
ผูทําการตัดสินใจและเพียงพอสําหรับองคการในการท่ีจะไดรับหรือผสมผสานความพึงพอใจของ
ผูทําการตัดสินใจเขากับความมุงหวังขององคกร (Henry, 2004: 89) ผูนําท้ังสองตางแสดงบทบาท
เปนผูนําในการการตัดสินใจในหลายตอหลายเร่ือง  โดยในสมัยจอมพลสฤษดิ์  ไดอนุมัติการวาจาง
บริษัท Litchfield ทําการศึกษาและวางผังเมืองกรุงเทพในอีก 30 ปขางหนา  ซ่ึงโครงการกอสรางทา
อากาศยานสากลแหงใหมนั้นไมไดเร่ิมตนจากการระบุประเด็นปญหา  และหาหนทางแกไขปญหา 
หากแตเปนการตอบสนองความตองการของผูนําท่ีตองการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัย  และ
ทําตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญจากสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีจอมพลถนอมเขาสูอํานาจหลังจากการ
อสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์ ไดดําเนินนโยบายการสรางสนามบินตอ  โดยใหมีการดําเนินการ
เวนคืนและจัดหาที่ดินบริเวณกหนองงูเหาไวกอนในขณะท่ีการวาจางบริษัทวิศวกรออกแบบและ
บริษัทรับเหมากอสรางยังไมมีการทักทวงจากสภาพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
นักวิชาการและส่ือมวลชนอยางกวางขวางก็ตาม  และในกรณีศึกษาเร่ืองนโยบายการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ บทด. และการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติพบวาแนวความคิดเร่ิมตนของการจัดต้ัง
สายการเดินเรือแหงชาตินั้นในยุคสงครามโลกคร้ังท่ีสอง (บทด. กอตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2483) ท่ี
ขณะนั้นมีความตองการการขนสงทางทะเลโดยเฉพาะอยางยิ่งการขนสงยุทธปจจัย  เพื่อการ
สงคราม  ในขณะน้ันประเทศไทยปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการทหาร  ผูนําที่ทําการตัดสินใจในการ
กอต้ังบริษัทเดินเรือไทยคือจอมพล ป. พิบูลสงคราม  เปนการจัดต้ังบริษัทรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลถือ
หุน 100 % ดวยทุนจดทะเบียนหกลานสองแสนบาท  การตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ 
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บทด. ในเวลาตอๆ มา ข้ึนอยูกับความพอใจของผูนํามาโดยตลอด ไมวาจะปนผูนําที่เปนนายทหาร 

หรือผูนําที่เปนนักการเมือง 

 ในการศึกษา  ผูศึกษาไมพบการใชตัวแบบการตัดสินใจแบบใชเหตุผลเปนเครื่องมือไปสู

วัตถุประสงค (Instrumental  Rationality  Model) ในการพิจารณาโครงการศึกษาทั้งสองกรณีตลอด

ชวงระยะเวลาที่มีการดําเนินนโยบายทั้งสองกรณีของรัฐบาล 

 

5.7 กรอบการวิเคราะหท่ีนําเสนอในงานวิจัยนี้สามารถอธิบายกระบวนการการตัดสินใจ 

       ระดับนโยบายของรัฐไดในแงมุมใดบาง  

 

 เพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงคขอที่หกของงานวิจัย  กรอบการวิเคราะหท่ีนําเสนอใน

งานวิจัยนี้สามารถอธิบายอกระบวนการการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐไดในแงมุมใดบาง 

 จากการศึกษารัฐวิสาหกิจทั้งสองกรณีศึกษาพบวา ในขั้นตอนของการกําหนดปญหา 

(Agenda Setting) มีการใชการตัดสินใจในลักษณะการตัดสินใจแบบถังขยะ  ตัวแบบการตัดสินใจ

แบบนี้ระบุวา ปญหา ทางออก และการเมืองในการยอมรับทางออกที่นําเสนอ (ทางออกที่สอดคลอง

กับบรรยากาศการเมือง) มาบรรจบกันเมื่อหนาตางนโยบายเปดออก (Kingdon,  1990) ดังตัวอยาง 

การอนุมัติการปรับปรุงและขยายทาอากาศยานสากลกรุงเทพ (ดอนเมือง) ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม 

ติณสูลานนท    ท่ีมีนายสมัคร สุนทรเวช ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  และ

การอนุมัติใหใชสนามบินหนองงูเหาแทนการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 ที่

บริเวณหนองงูเหา  ในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท ท่ีมีพลอากาศเอก ประสงค คุณะดิลก 

ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยการวาการกระทรวงคมนาคม ผูกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ บริษัท การทา

อากาศยานไทย จํากัด ผูกําหนดนโยบายรัฐเหลานี้ตางเฝารอจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะเผยแพร

โฆษณาความคิดของตนโดยการนําเสนอปญ หาที่สอดคลองกับทางออกที่ผูบริหารเหลานี้

ตระเตรียมไวเปนเวลาพอสมควรแลว  ในกรณีของนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจบริษัท ไทย

เดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) รวมทุนกับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย เพื่อจัดตั้งสายการเดินเรือแหงชาติ  

หนาตางโอกาสเปดขึ้นเมื่อมีการแสดงความจํานงคจากกลุมบริษัทเจาของเรือไทยที่เปนสมาชิก

เจาของเรือไทย  23  บริษัท ท่ีตองการจะรวมทุนกับภาครัฐในกิจการสายการเดินเรือแหงชาติ  โดยมี

สัดสวนในการถือหุนรอยละ 70  ซ่ึงเปนการถือหุนขางมาก เปนความเปนไปไดท่ีมาพรอมกับเม็ด

เงินลงทุน  เทคโนโลยี และองคความรูท่ีความรูความเชี่ยวชาญในการทําธุรกิจเดินเรือขนสงสินคา

ระหวางประเทศ  ขอเสนอของภาคเอกชนที่มาพรอมกับเม็ดเงิน  ความพรอมในธุรกิจ จึงเปนการ

เปดหนาตางแหงโอกาสตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ บทด. ประกอบกับรัฐมนตรีชวยวาการ นายภูมิ
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ธรรม เวชยชัย ไดรับคําแนะนําจากท่ีปรึกษาดานวิชาการ ดร. รุทธ์ิ พนมยงค นักวิชาการดานโลจิ
สติกสและการขนสงระหวางประเทศ ใหเรงแปรรูปรัฐวิสาหกิจ บทด. ใหเปนองคกรธุรกิจเอกชน
อยางเต็มรูปแบบเพื่อใหองคกรดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและทํากําไร  หรือไมก็ควรยุบเลิก
รัฐวิสาหกิจแหงนี้ไปเน่ืองจากไมมีความจําเปนใดๆ ท่ีรัฐจะดําเนินกิจการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศแขงกับภาคเอกชน  ดังนั้นการตัดสินใจของรัฐในการผลักดันใหเกิดการรวมทุนระหวาง
รัฐวิสาหกิจ บทด. กับบริษัทเจาของเรือไทย  จึงเปนการตัดสินในเชิงกลยุทธ  ท่ีรวมเอาบริษัท
เจาของเรือไทยจํานวนมากท่ีเปนสมาชิกเจาของเรือไทยเขามามาอยูในโครงสรางของบริษัทรวมทุน
ท่ีจัดตั้ ง ข้ึนใหมในฐานะผู ถือหุนรวมทุน  การแปรรูปดวยการรวทุนกับภาคเอกชนท่ีเปน
ผูประกอบการเรือไทย ทําใหรัฐสามารถพัฒนาศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ บทด. ไดโดยไมตองไม
ตองใชเงินงบลงทุนของรัฐซ่ึงเปนการตัดสินใจท่ีสงผลใหทุกฝายไดประโยชน ไมวาจะเปนการ
ดําเนินนโยบายของรัฐ  ความอยูรอดของรัฐวิสาหกิจ บทด. และภาคธุรกิจบริษัทเจาของเรือไทย 
 อาจจะกลาวไดวา ปจจัยท่ีแตกตางกันเปนเหตุใหหนาตางโอกาสเปดออกสําหรับ
กรณีศึกษาสองกรณี  ในชวงของการกําหนดประเด็นปญหา  ตัวแบบการตัดสินใจแบบถังขยะ  
(Garbage Can Model) สามารถนํามาใชอธิบายกระบวนการการกําหนดประเด็นปญหาไดอยางดี  
เพราะวาในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐนั้น  ผูมีสวนรวมจํานวนมากในข้ันตอนของ
การกําหนดประเด็นปญหาและมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ  แตในกระบวนการตัดสินใจข้ัน
ตอๆ มา  ตัวแบบการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป (Incremental Model) สามารถนํามาใชอธิบาย
ไดดีกวา เพราะวา  เม่ือการดําเนินนโยบายใดๆ ของรัฐ ไดริเร่ิมข้ึนและถูกผลักดันไปสูการนํา
นโยบายไปปฏิบัตินั้น  ขาราชการและผูท่ีเกี่ยวของในระดับปฏิบัติจะนํานโยบายตางๆ เหลานั้นไป
แปรเปล่ียนเปนแผนปฏิบัติการและกระจายลงสูการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการรายวันซ่ึงใน
ข้ันตอนนี้ผูปฏิบัติจะเปนใชตัวแบบการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป  (Incremental Model) การ
เปล่ียนแปลงของตัวแบบการตัดสินใจจากแบบถังขยะ (Garbage Can Model) มาเปนแบบคอยเปน
คอยไป (Incremental Model) 
 

5.8  บทสรุปและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 จากการศึกษาท้ังสองกรณีศึกษานี้พบวา  นโยบายของรัฐท่ีมีรัฐวิสาหกิจทั้งสองแหงนี้
เดินทางมาถึงจุดแหงความสําเร็จ หลังจากท่ีใชเวลาในการดําเนินนโยบายนานหลายป และผานการ
บริหารประเทศโดยคณะรัฐบาลหลายคณะ โดยในระดับปฏิบัติการผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน
ระดับกระทรวงท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจท้ังสอง  หรือผูบริหารของรัฐวิสาหกิจเอง  ตางก็ไดศึกษา
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หารือกันถึงความเปนไปไดในการผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ ในกิจการดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  ดังนั้นกลยุทธท่ีดีท่ีสุดของการสรางความอยูรอดของรัฐวิสาหกิจ  หรือการผลักดัน
โครงการลงทุนขนาดใหญ ท่ีขาราชการประจําของกระทรวงท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจเหลานั้นทําคือ
ตัดสินใจท่ีจะไมดําเนินการใดๆ ในข้ันตอๆ ไป แตกลับปลอยใหนโยบายปนเพียงบทรายงาน
การศึกษาความเปนไปไดในหนากระดาษ  แทนที่จะมุงระดมเงินทุนและทรัพยากรจากภาค
การเมืองใหไดตามจํานวนท่ีจําเปนเพื่อใหนโยบายสําเร็จสมบูรณ  ผูดําเนินการระดับปฏิบัติการ
เหลานี้กลับปลอยใหนโยบายหมดสภาพไปเอง 
 ผนวกเขากับภาวะไรเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในชวงทศวรรษ 2540 การ
ประกาศลดคาเงินบาทในเดือนกรกฏาคม ตามดวยการสั่งปดสถาบันการเงิน 51 แหง  การเผชิญหนา
กับภาวะเศรษฐกิจระสํ่าระสายอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจฟองสบูแตกและภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ได
สรางความเสียหายใหกับเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางหนัก  ในสถานการณท่ีเศรษฐกิจไร
เสถียรภาพสูงและไมมีการตัดสินใจใดๆ ในระดับนโยบายจากรัฐบาล ตัวแบบการตัดสินใจแบบ
คอยเปนคอยไปจึงใชไดดีกับผูบริหารระดับกระทรวงท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการ
บริหารรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ในกรณีของรัฐวิสาหกิจ บทด. ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจท่ีไดรับสิทธิ
พิเศษจากรัฐ  และการไดรับอภิสิทธ์ิจากรัฐในการขนสินคารัฐบาล  มีความสําคัญตอความสําเร็จ
ในชวงตอๆ ไปของการผลักดันใหเกิดการจัดสรรงบลงทุนเพื่อความอยูรอดขององคการ ผูบริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ บทด. ไดแสดงความเห็นวาความคุมคาของจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ 
โดยการรวมทุนกับภาคเอกชนท่ีเปนไปอยางคอยเปนคอยไปและทีละข้ันนั้นมาจากความสามารถ
ในการชักจูงหวานลอมใหขาราชการยอมรับความเส่ียงในการดําเนินนโยบายแปรรูป บทด. (อนุศักดิ์ 
อินทรภูวศักดิ์, 2544: 89)  หรือพูดอีกอยางหน่ึงก็คือกอนท่ีจะดําเนินโครงการในข้ันตอ  ๆไป  ขาราชการที่
กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจตองการที่จะเรียนรูถึงผลไดท่ีจะเกิดจากการดําเนินการในข้ันตอนนั้นๆกอนท่ี
จะลงมือทํา 
 การศึกษาในเร่ืองตัวแบบการตัดสินใจชวยทําใหเขาใจถึงกลองดําของกระบวนการ
ตัดสินใจของรัฐตอการพัฒนารัฐวิสาหกิจของไทย  การทําความเขาใจตัวแบบการตัดสินใจชวยให
เห็นภาพธรรมชาติการเมืองท่ีรุนแรงของการตอสูกันเองของผูมีสวนไดเสียหลากหลายกลุมใน
กระบวนการตัดสินใจ  ผูมีสวนรวมเหลานั้น  พยายามท่ีจะมุงไปสูเปาหมายท่ีแตกตางกันดวยการใช
ทักษะความสามารถเฉพาะตัวและใชเคร่ืองมือ อาทิ ส่ือสารมวลชนและเครือขายนโยบายระหวาง
หนวยงานราชการดวยกัน  ยกตัวอยางเชน ตัวแบบการตัดสินใจแบบถังขยะ แสดงใหเห็นการสราง
ภาพและการสุมทําเสนอแนวความคิดใหมๆ โดยหาจุดเช่ือมตอมายังการพัฒนานโยบาย  ดังกรณี
ของนายสมัคร สุนทรเวช  กลาวถึงนโยบายใหมในการกอสรางสนามบินหนองงูเหาเม่ือไดเขาดํารง
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ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมวาจะทําการทบทวนนโยบายการกอสรางสนามบิน
หนองงูเหาใหมโดยจะพิจารณาจาก ขอมูลใหม  เปนตน  และขอคนพบที่ไดจากกรณีศึกษาสองกรณ ี        
พบวามีความชัดเจนมากวานโยบายตอรัฐวิสาหกิจ หนึ่ง ๆ จะพัฒนาไปในทิศทางท่ีแตกตางไปอยาง
ส้ินเชิงถาหนาตางโอกาสนั้นไมเปดออก อยางเชน ในกรณีของนโยบายการกอสรางทาอากาศยาน
สากลกรุงเทพแหงใหมในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  ท่ีตองหยุดชะงักลงเม่ือจอม
พลสฤษดิ์ ถึงแกอสัญกรรม หรือถาผูประกอบการนโยบาย (Policy Entrepreneur) ไมใชผูบริหาร
ของหนวยงานนั้นๆ ในกรณีท่ีการผลักดันโครงการกอสรางสนามบินแหงใหมในสมัยรัฐบาลพล
เอกเปรม ติณสูลานนท ท่ีรัฐพยายามโยกยายอํานาจในการกํากับดูแลการกอสรางทาอากาศยานแหง
ใหมจากรัฐวิสาหกิจ บริษัทการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ทอท.) มาไวท่ีสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ จะพบวา ทอท. มีความพยายามท่ีจะชักนําเอาภาคการเมืองเขามาสนับสนุนแนว
ทางการกอสรางสนามบินตามแนวทางของตน  โดยการปรับปรุงและขยายทาอากาศยานสากล
กรุงเทพ (ดอนเมือง) แทนท่ีจะไปสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงใหมท่ีบริเวณหนองงูเหา  
ถึงแมวาในข้ันตอนของการกําหนดประเด็นปญหาจะถูกครอบงําดวยตัวแบบการตัดสินใจแบบถัง
ขยะ  ข้ันตอนของการขับเคล่ือนนโยบายกลับใชตัวแบบการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไปเนื่องจาก
ผลกระทบจากความไรเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีบรรจบเขากับการเปล่ียนคณะรัฐบาล
และตัวรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
 ผูศึกษาพบวาการท่ีกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐเปนการตัดสินใจตามบบ
การตัดสินใจแบบถังขยะนั้น  สะทอนถึงวัฒนธรรมการบริหารประเทศของรัฐบาลไทย  ท่ีเปน
ประเด็นศึกษาทางวิชาการอยางกวางขวางมีงานทางวิชาการหลายช้ิน  วิพากษวิจารณถึงมุมลบของ
การบริหารประเทศของรัฐบาลไทย  อาทิงานวิชาการของ ศาสตราจารยรังสรรค ธนะพรพันธุ เร่ือง 
การบริหารนโยบาย เสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต กลาวถึงเชน การเมืองในการใชจายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ  การรวมศูนยอํานาจและการควบคุมของรัฐท่ีมีในระดับสูง มีการกระจายอํานาจ
นอยมาก  การขาดการวางแผนงานอยางมีประสิทธิภาพ  ความเชื่องชาและกระบวนการตัดสินใจท่ี
ไมมีประสิทธิภาพ การใชจายของรัฐวิสาหกิจอาศัยเงินทุนของตนเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งกําไร
สะสมท่ีมิไดนําสงรัฐ เงินกูตางประเทศและเงินกูในประเทศ ซ่ึงไมตองนําสงเขาบัญชีเงินคงคลัง 
เงินทุนเหลานี้มีลักษณะเปนเงินนอกงบประมาณ กระบวนการพิจารณาแผนการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจของประเทศไทย  ไมเกื้อกูลใหมีการวิเคราะหผลกระทบท่ีมีตอเศรษฐกิจมหภาค  รวม
ตลอดจนขอจํากัดดานทรัพยากร(Resource Constraints) และผลกระทบท่ีมีตอการแยงชิงทรัพยากร
จากภาคเอกชน (Crowding-Out Effect) ขณะท่ี ทักษ เฉลิมเตียรณ ศึกษาเร่ือง “การเมืองระบบพอ
ขุนอุปถัมถแบบเด็จการ ช้ีวาความคิดในเร่ืองการพัฒนาประเทศของผูนําไทยเชน จอมพลสฤษดิ์ 
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ธนะรัชต มีธรรมชาติของภาวะกลืนไมเขาคายไมออก (Dilemmatic Nature) โดยลักษณะทาง
ประวัติศาสตร แนวความคิดในการพัฒนาประเทศของจอมพลสฤษดิ์ผสมผสานกันระหวาง
คุณลักษณะแบบนิยมตะวันตก (ทํางานแบบมืออาชีพใชความเชี่ยวชาญ และมีเหตุมีผล) และแบบ
ทองถ่ิน ท่ีนิยมสถานะและอํานาจ  ลึกลับ ระบบพอขุนอุปถัมถ (ทักษ เฉลิมเตียรณ, 2548: 306) 
ความสัมพันธเชิงอุปถัมถมีความสําคัญตอการขยายและการธํารงไวซ่ึงฐานอํานาจทางการเมือง  
ผูนําทางการเมืองจักตองมีทรัพยากรสําหรับการสรางความสัมพันธดังกลาวนี้  ดวยเหตุนี้เอง  ผูมี
อํานาจทางการเมืองจึงตองแสวงหาฐานอํานาจทางเศรษฐกิจและสรางสายสัมพันธกับกลุม
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ท้ังนี้เพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยากรเพื่อใชในการอุปถัมถทาง
การเมือง  การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจและการดําเนินโครงการขนาดใหญของรัฐจึงกลายเปน
กระบวนการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent Seeking) ของผูท่ีมีอํานาจ  การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
กลายเปนกระบวนการแบงปนผลประโยชนเพื่อการอุปถัมถทางการเมือง (รังสรรค ธนะพรพันธุ, 
2546: 99) 
 ในเรื่องปจจัยดานวัฒนธรรมท้ังในดานการการตัดสินใจในเร่ืองการอํานวยความสะดวก
และการตัดสินใจในการขับเคลื่อนนโยบายตอไป ผลจากการศึกษาแสดงวาปจจัยดานวัฒนธรรมท่ี
แผวทางใหกับดําเนินนโยบายตอรัฐวิสาหกิจไทย ประกอบดวย 1) คานิยมท่ีใหการยอมรับภาวะ
ผูนําสูง 2) วัฒนธรรมการบริหารงานรัฐวิสาหกิจแบบใชเงินนอกงบประมาณ 3) ความเอนเอียงตอ
การบริหารงานแบบบริษัทธุรกิจ ปจจัยสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ ท่ีเช่ือมโยงกับปจจัยดานวัฒนธรรมคือ
ภาวะการแขงขันเชิงธุรกิจ และคานิยมตอกระบวนการเคล่ือนไหวไปการแปรรูปรัฐวิสาหกิจสู
บริษัทเอกชนท่ีเนนการบริหารจัดการแบบทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  คําอธิบายเร่ืองปจจัยเชิง
วัฒนธรรมและเชิงสภาพแวดลอมมีดังตอไปนี้ 
 ปจจัยเชิงวัฒนธรรมปจจัยแรกท่ีมีผลอยางมีนัยสําคัญตอการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐ
ตอรัฐวิสาหกิจไทย  เม่ือพิจารณาผานกรณีศึกษาทั้งสองกรณีคือ  คานิยมท่ีมีคุณลักษณะภาวะผูนํา
เขมแข็ง  ภาวะผูนําเขมแข็งนั้นถูกมองวาเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของนโยบายของรัฐใน
หลายนโยบาย  ผูนําหรือผูประกอบการนโยบายจําเปนท่ีจะตองมีทักษะทางการเมืองท้ังในองคกร
และนอกองคกร  ทักษะทางการเมืองในองคกรและทักษะการสรางแรงจูงใจทีมงาน  การถายทอด
วิสัยทัศน (Shared Vision) ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  และการถายทอดความมุงม่ันสูความสําเร็จใน
การดําเนินการตามนโยบายเปนคุณลักษณะสําคัญของภาวะผูนําเขมแข็ง ทักษะทางการเมือง
ภายนอกองคกรของคุณลักษณะผูนําเขมแข็งถูกใชในการสรางความม่ันคงของการใหการสนบัสนนุ
ทางการเมืองจากผูนําองคกรหรือนักการเมือง และการสรางความม่ันคงในการไดรับเงินทุน  ทักษะ
ในการบริหารความขัดแยงกับหนวยงานอ่ืน ๆ หรือจากหนวยงานอ่ืน ๆ  และทักษะในการ ชักจูงผูมี
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สวนไดเสียท่ีมีผลประโยชนรวมกันใหเขามารวมในข้ันตอนของกระบวนการผลักดันและ
ขับเคล่ือนนโยบายท่ีทําใหพวกเขามั่นใจวาผลสัมฤทธ์ิของนโยบายไมวาจะเปนการกอสรางทา
อากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหมหรือนโยบายการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติดวยการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ บทด. โดยการจัดต้ังบริษัทรวมทุนกับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย 23 บริษัทท่ีเปน
สมาชิกสมาคมเจาของเรือไทยจะไมคุกคามสถานะทางเศรษฐกิจของพวกเขา 
 อยางไรก็ตาม  ภาวะผูนําท่ีเขมแข็งก็อาจเปนอุปสรรคตอการดําเนินนโยบายของรัฐตอ
รัฐวิสาหกิจได  ประการแรก  มีความเส่ียงท่ีเกิดจากการที่ผูนําอาจชะลอนโยบายนั้นๆ ใหลาชาอัน
เนื่องมาจากการขาดความรูในรายละเอียดของการดําเนินนโยบายนั้นๆ และขาดแนวการการบริหาร
สมัยใหมและความกาวหนาลาสุดของเทคโนโลยี  ตัวอยางประกอบการตั้งขอสังเกตนี้คือการชะลอ
การพิจารณาขอเสนอของวิศวกรท่ีปรึกษาโครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิในสมัยท่ีนาย
สมัคร  สุนทรเวช เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ท่ีไมพิจารณาผลการศึกษาของบริษัทท่ี
ปรึกษาดานวิศวกรรม NACO แตกลับขอความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาแทน 
 จากกรณีศึกษาโครงการการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุเทพแหงใหมท่ีอางถึงขางตน  
พบวาผูนําท่ีเขมแข็ง มักไมคอยกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยังเจาหนาท่ีท่ีมีความรูทางเทคนิค
ของเทคโนโลยีสมัยใหมและดวยเหตุนี้พวกเขาจึงมักจะชะลอกระบวนการตัดสินใจออกไป   
 ประการท่ีสอง การที่ตองพึ่งพิงผูนําสูง  ทําใหขาดความเปนสถาบัน ซ่ึงผลก็คือกอใหเกิด
ความลาชาในการดําเนินนโยบายเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงในระดับการบริหารจัดการหรือในระดับ
เทคนิคของผูนํา  การเปล่ียนแปลงแบบนี้เปนเร่ืองปกติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาท่ีการเมืองและ
เศรษฐกิจไรเสถียรภาพ  และลักษณะแบบนี้กอใหเกิดธรรมชาติองกระบวนการตัดสินใจแบบแบบ
คอยเปนคอยไป และแบบถังขยะ 
 ปจจัยเชิงวัฒนธรรมปจจัยท่ีสองท่ีมีลตอการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ
ไทยคือวัฒนธรรมการบริหารงานรัฐวิสาหกิจแบบใชเงินนอกงบประมาณ แมการดําเนินกิจการของ
รัฐวิสาหกิจของไทยจะอยูภายใตการดําเนินนโยบายของรัฐก็ตาม  แตนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ
ไทยหลายเร่ืองรัฐตัดสินใจอนุมัติใหดําเนินการไดคอนขางงาย  เพราะวางบประมาณท่ีใชในการ
ดําเนินการนั้นๆ เปนงบประมาณแบบใชเงินนอกงบประมาณ  กรณีของการแปรรูป บทด. โดยการ
จัดต้ังบริษัทรวมทุนกับกลมบริษัทเจาของเรือไทย 23 บริษัท เปนกรณีตัวอยางท่ีชัดเจน  เพราะ
สัดสวนทุนรอยละ 30 ท่ี บทด. ใชในการรวมทุนเปนกําไรสะสมของรัฐวิสาหกิจ บทด. ท่ีไมตอง
นําสงเขาคลัง  ในกรณีของโครงการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม  พบวาในการ
วาจางบริษัทท่ีปรึกษาทําการสํารวจและเสนอความเปนไปไดในการกอสรางสนามบินแหงใหมท่ี
หนองงูเหาโดยบริษัท TAMS นั้นเปนการวาจางโดยรัฐวิสาหกิจ ทอท. และใชงบประมาณของ
รัฐวิสาหกิจเอง 
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 ปจจัยเชิงวัฒนธรรมปจจัยท่ีสามท่ีมีผลตอการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ
ไทยคือ ความเอนเอียงตอการบริหารงานแบบบริษัทธุรกิจ ซ่ึงอาจจะมุงหมายเพื่อสรางประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ  แตความเอนเอียงนี้กลับสรางปญหาดานธรรมาภิบาลและความโปรงใสในการ
บริหารจัดการ  การบริหารภาครัฐในยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร  เปนการบริหารท่ีกลไกของภาครัฐ
ถูกนํามาใชเพื่อรองรับแนวการบริหารประเทศท่ีเนนประโยชนทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด    ในหลาย
กรณีการบริหารราชการของรัฐบาลทักษิณมีความไมโปรงใสหลายประการ  อยางไรก็ตาม    การทํา
ความเขาใจปญหานี้อยางชัดเจนคงตองทําความเขาใจเสียกอนวานับต้ังแตเปล่ียนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475   เปนตนมา    การบริหารราชการแผนดินนั้นอยูในมือของขาราชการท้ังส้ิน    โดย
ขาราชการทหารถือเปนขาราชการที่มีอํานาจและมีระบบการดําเนินงานท่ีเขมแข็งและม่ันคง  แมวา
ประเทศจะยึดรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย    แตบทบาทของนักการเมืองในการกําหนด
นโยบายสําคัญๆ ของประเทศกลับมีนอย    และบอยคร้ังไมสามารถรักษาอํานาจของตนไวได  ความ
เขมแข็งของขาราชการนั้นสามารถอธิบายไดจากงานของริกสวาการแบงสวนทางการเมืองหลัง 
พ.ศ. 2475   นั้นมีลักษณะใหม  ๆ     เกิดข้ึน    บรรดาผูนําฝายขาราชการใหม ๆ  ซ่ีงตั้งรัฐบาลข้ึนและรวม
รับผิดชอบตออนาคตของรัฐ  ไดเขามาแทนที่ความสําคัญของพระมหากษัตริย ในการวางนโยบาย
ในช้ันท่ีสองของการปกครองตามลําดับช้ัน    ระบบราชการขยายตัวอยางรวดเร็วในฐานะเครื่องมือ
ของรัฐ และของผูนําฝายขาราชการท่ีกาวมาจากตําแหนงราชการของตน  ลักษณะเชนนี้เปนลักษณะ
การปกครองแบบขาราชการ (ทักษ เฉลิมเตียรณ) อยางไรก็ตาม    ความเขมแข็งของรัฐขาราชการถูก
บอนเซาะใหออนกําลังลงเร่ือยๆ เม่ือประเทศไทยไดมีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเท    ไปสูการเนน
การเปนประเทศผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมสงออกและพ่ึงพิงการคาขายและเงินตราระหวางประเทศ 
การเขาสู อํานาจของนักการเมืองทําให เกิดสายอํานาจใหม ท่ี มิใชขาราชการประจํา   เชน
นายกรัฐมนตรีพลเรือนอยางนายชวน หลีกภัย นายอานันท ปนยารชุน  นายบรรหาร    ศิลปอาชา  เปน
ตน ผูนํารัฐบาลเหลานี้เปนนักการเมืองท่ีอยูนอกระบบราชการ แตเปนเสมือนตัวกลางเช่ือมโยงกลุม
ธุรกิจท่ีมีฐานของทุนอยูในเมืองหลวง  และเปนตัวแทนของกลุมนักธุรกิจรํ่ารวยกับกลุมขาราชการ
เขาดวยกัน  แตการเขามาสูอํานาจทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยและ  พ.ต.ท. ทักษิณนั้นเปน
ปรากฏการณของการผนึกกําลังของทุน  และอํานาจราชการในอีกข้ันหนึ่งท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ
การเมืองไทยในชวงทศวรรษ 2523 (1980s)  และ   2533  (1990s) Ukrist Pathmand, 2005; 4.   คือการ
เขาสูการเมืองโดยตรงของนักธุรกิจโดยไมผานนายหนาทางการเมืองนั่นเอง    เนนการหาเสียง
โดยตรงกับประชาชนโดยการนําเสนอนโยบายการบริหารประเทศเพื่อใหเลือก  เสนอกลุมคนรุน
ใหมท่ีมีความรูความสามารถเชิงการบริหารเขาเปนรัฐมนตรีวาการ  รัฐมนตรีชวยวาการ  ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรี  และผูชวยรัฐมนตรี  การเขาแทรกแซงการทํางานของขาราชการ  ไมวาจะดวยผลของ
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นโยบายทางการเมืองท่ีเปล่ียนไป  หรือสไตลการบริหารแบบซีอีโอท่ีใชกันอยางแพรหลายใน
องคกรธุรกิจช้ันนํานั้นกลายเปนปญหา  ชองโหว   หรือ "  สุญญากาศของอํานาจการตรวจสอบ   "ใน
การบริหารราชการแผนดินและนํามาสูปญหาธรรมมาภิบาลในที่สุด  ดังคํากลาวของ  Lord Acton 
ท่ีวา  “Power Tends to Corrupt, and Absolute Power Corrupts Absolutely.” Lord Action (1887) 
วัฒนธรรมพวกพองและเครือขายผลประโยชน ทําใหเกิดการขาดการสงตอขอมูลในการดําเนิน
นโยบายตางๆ ของรัฐตอรัฐวิสาหกิจและดังนั้นจึงนําไปสูปญหาแยงชิง  การปรับเปล่ียน  และ
กอใหเกิดสงครามการแขงขันกันดําเนินนโยบายใหมๆ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงประธานและ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเม่ือมีการเปล่ียนคณะรัฐบาล  เปล่ียนตัวผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีของแต
ละรัฐวิสาหกิจ 
 งานศึกษาชิ้นนี้จะชวยใหแวดวงการวิชาการไดตระหนักถึงปจจัยตางๆ ท่ีมีผลและมี
อิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยและยังเปนการประยุกต
องคความรูและทฤษฎีวาดวยการบริหารจัดการและทฤษฎีวาดวยการตัดสินใจขององคกรเขากับ
ขอเท็จจริง  เนื่องจากผูศึกษาไดใชกรอบการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐ
ผานตัวแบบการตัดสินใจหลายตัวแบบและขอคนพบท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินนโยบายตอ
รัฐวิสาหกิจไทยตั้งแตในอดีตจนถึงในปจจุบัน  อีกท้ังการศึกษาช้ินนี้ยังไดเพิ่มเติมการทดสอบ
ความสามารถของการใชกรอบการวิเคราะหมาอธิบายขอเท็จจริงท่ีเปนกระบวนการตัดสินใจระดับ
นโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยดวย   
 

5.9  บทสรุปและขอเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
 
 ขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยจากกรณีศึกษาสองกรณีพบวา  กระบวนการตัดสินใจระดับ
นโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยนั้นมีปจจัยแวดลอมท่ีนอกจากจะเปนปจจัยทางการเมือง  ปจจัย
ทางสถาบัน  และปจจัยทางวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายและตัดสินใจดําเนินการ
ใดๆ ตอรัฐวิสาหกิจแลว  ยังมีปจจัยทางดานของพลวัติของการเติบโตและพัฒนาของพื้นท่ีเศรษฐกิจ
และความเปนเมืองหลวงและมหานคร (Stone, 1989) อีกดวย  ผูวิจัยเห็นวาปจจัยทางดานพัฒนา
ทางการทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเติบโตควบคูกับความเปนเมืองหลวง และมหานครท่ีเปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจเปนอีกปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของรัฐในระดับนโยบาย
ตอรัฐวิสาหกิจท่ีมีการดําเนินกิจการในเขตเมืองหลวงหรือเขตมหานคร  ซ่ึงการตัดสินใจของรัฐจะ
สงผลกระทบตอการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการท่ีเปนการตัดสินใจในระดับองคกร และ ท่ีมิใช
ระดับสถาบัน รวมท้ังการตัดสินใจในระดับขามหนวยงานที่เปนคุณลักษณะพิเศษของความเปน
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เมืองหลวงหรือเมืองมหานครเปน  อันเปนสภาพแวดลอมท่ีรัฐวิสาหกิจแหงนั้นๆ ดําเนินกิจการอยู   
คุณลักษณะของความเปนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจกอใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีซับซอน และมี
ความหลากหลายของศูนยกลางอํานาจท่ีมีลักษณะความตองการสรางเขตอํานาจท่ีมีความทับซอน
และตัดขามกันของเขตอํานาจ (Nikstrom, 2002: 21-30) ลวนเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
กระบวนการตัดสินใจของรัฐแทบทั้งส้ิน  และการทําความเขาใจกับปจจัยตางๆ เหลานี้ชวยใหรัฐใน
ฐานะผูทําการตัดสินใจไดเขาใจถึงความตองการของสาธารณะ (Agranoff, 2003) ภาคธุรกิจเอกชน
(Agranoff, 2003) และภาคประชาสังคม (Linden, 2002) มากข้ึน  การเช่ือมโยงกรอบการวิเคราะห
เขากับทฤษฎีวาดวยความซับซอน (Complexity Theory) (Richardson, 2005) จะเปนการพัฒนา
งานวิจัยนี้ใหมีกรอบแนวคิดวิเคราะหท่ีแข็งแกรงข้ึนโดยการใชองคความรูจากทฤษฎีความซับซอน
เขามารวมวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ
ท่ีมีการประกอบกิจการในเขตเมืองหลวงหรือเขตมหานครซ่ึงเปนเขตพ้ืนท่ีที่มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว 
 คําถามวิจัยสําหรับกรอบแนวคิดวิเคราะหท่ีพัฒนาข้ึนนี้คือ ปจจัยใดบางท่ีมีอิทธิพลใน
กระบวนการการตัดสินใจของรัฐในเร่ืองการบริหารกิจการ  การตัดสินใจทางการเมือง  และการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายตอรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบกิจการในเขตเมืองหลวงท่ีมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยางมากและรวดเร็ว   คําถามวิจัยนี้ประกอบดวยสมมติฐานท่ีแตกตางกัน 2 ประการ ดังนี้ 
 สมมติฐานประการแรก มาจากกรอบแนวความคิดดั้งเดิมของแนวความคิดกระบวนการ
ตัดสินใจระดับองคกรท่ีมีหลักการอยูท่ีความมีเหตุผลในการตัดสินใจ ซ่ึงเปนแนวความคิดท่ีมี
บทบาทในกระบวนการตัดสินใจของผูบริหารรัฐกิจมายาวนาน  ทฤษฎีการตัดสินใจดวยการใช
เคร่ืองมือของความมีเหตุผล (Rational Decision Making Theory) (Ferderickson, 2003) และภายใต
กรอบแนวคิดและสมมติฐานนี้  ผูวิจัยจึงมุงเนนท่ีจะช้ีใหเห็นวาประสิทธิผลของกระบวนการ
ตัดสินใจน้ันเปนผลมาจากแบบของเหตุและผลท่ีใชในการตัดสินใจน้ันๆ ซ่ึงมาจากความสามารถ
ในการอธิบายและบงช้ีถึงเกณฑของเหตุผลท่ีใชประกอบการตัดสินใจน่ันเอง  ซ่ึงสามารถท่ีจะ
แสดงเปนกรอบแนวคิดวิเคราะหได ดังน้ี 
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ภาพที่  5.11  กรอบแนวคิดการวิเคราะหกรอบที่ 1 

 

 สําหรับสมมติฐานประการที่สอง มุงเนนความสําคัญในการตั้งคําถามตอกระบวนการ

ตัดสินใจวามีใครเขามามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจบาง  กรอบแนวความคิดในการใช

วิเคราะหกระบวนการตัดสินใจในสมมติฐานที่สองนี้สะทอนถึงรากฐานความคิดแบบหลังปฏิฐาน

นิยม (Post-Positivist) (Fischer,  2000) ท่ีมีความเห็นวาความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันจากการขยาย

ขอบเขตของกระบวนการตัดสินใจออกไปนั้นจะสงผลตอการปรับปรุงแนวนโยบายสาธารณะและ

ประสิทธิผลที่แทจริงของการบริหารจัดการ แนวความคิดนี้มุงใหความสําคัญในการศึกษาการมี

สวนรวมที่ขยายตัวออกไป  ซ่ึงการมีจํานวนผูมีสวนรวมมากขึ้นในกระบวนการตัดสินใจจะนําไปสู

การพัฒนาความเขาใจปญหาที่สมบูรณแบบมากขึ้น  และกอเกิดพันธะสัญญาที่เขมแข็งจากภาคสวน

ตางๆ ในการแกไขปญหามากขึ้น ซ่ึงเปนความสําคัญอยางยิ่งตอการเขามามีสวนรวมของกลุมตางๆ   

ซ่ึงสามารถที่จะแสดงเปนกรอบแนวคิดวิเคราะหได ดังนี้ 
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ภาพที่  5.12   กรอบแนวคิดการวิเคราะหกรอบที่ 2 
  

 ผูวิจัยมีความเห็นวา กรอบแนวคิดเพื่อการทําความเขาใจกระบวนการตัดสินใจระดับ

นโยบายของรัฐ ควรจะไดมีการพัฒนาโดยมุงที่จะตรวจสอบการใชหลักการตัดสินใจอยางมีเหตุผล

ท่ีมีการศึกษากันอยางมากในงานวิชาการดานพฤติกรรมองคการ ดังเชนขอโตแยงที่แสดงในงาน

วิชาการของ Zey  (1998) ไดแสดงไววา ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเชิงองคการนั้นสามารถ

จะอธิบายและทําความเขาใจไดอยางดีท่ีสุดภายใตบริบทที่หลากหลายขององคกร  ซ่ึงผูทําการ

ตัดสินใจไมอาจที่จะทําการตัดสินใจไดอยางเปนอิสระจากสิ่งแวดลอมที่ลอมรอบตัวพวกเขาอยู  

ผูวิจัยเชื่อวาควรมีการใหความสนใจกับปจจัยแวดลอมภายนอกองคกรที่มีความสลับซับซอนและมี

พัฒนาการอยางรวดเร็วที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของรัฐ  การมุงศึกษาในเรื่องปจจัยจาก

ส่ิงแวดลอมจะทําใหเกิดการตรวจสอบทฤษฎีทางเลือกแบบใชเหตุผล (Rational Choice Theory) ซ่ึง

เปนทฤษฎีท่ีนํามาใชศึกษาวิเคราะหและอธิบายองคกรวาเสมือนเปนหนวยวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจ 

โดยมุงที่จะใหองคกรเปนสิ่งที่วัดผลเชิงเศรษฐกิจได หรือมีผลิตภาพหรือมีความสามารถในการ

แขงขันเทานั้น Zey (1998: 88)   ดังนั้นในการพัฒนางานวิจัยชิ้นนี้ตอไป จึงควรจะมีการทบทวน

วรรณกรรมที่เนนการขยายองคความรูออกไป และเนนศึกษาธรรมชาติของการบริหารจัดการรัฐกิจ

และการตัดสินใจเชิงการเมือง (Nature of Administrative and Political Decision Making) ใน

สาขาวิชาดานรัฐประศาสนศาตรในแงมุมที่ลุมลึกขึ้น   ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนถึง ตรรกะของ

ความเหมาะสม (Logic  of  Appropriateness) ท่ีมีความคิดวาการตัดสินใจนั้นมักตั้งอยูบนฐานของ

การมีความเขาใจในการเลือกหนทางแกไขปญหารวมกัน  แนวความคิดที่เปนแกนคุณคาของ

แนวความคิดนี้มาจากผลงานวิชาการของ Waldo (1952: 81-103)  ผลงานของMarch and Olsen 

(1989) ท่ีซ่ึงความเขาใจในเรื่องกระบวนการตัดสินใจในบริบทที่ลุมลึกนั้นมาจากการเชื่อมโยงเขา

กับหลักเหตุผลที่เกิดจากการการสรางขึ้นของสังคมและความสมเหตุสมผลขององคกร Weick (1995) 
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5.10  บทสรุปและขอเสนอแนะเชิงการวิจัย 
 
 5.10.1  บทสรุป 
 กรณีศึกษาท้ังสองกรณีเปนกรณีศึกษาท่ีนํามาทดสอบไดอยางดียิ่ง  ผูศึกษาเชื่อวาจะไม
สามารถหากรณีศึกษาอื่นๆ มาใชทดสอบไดรอบดานเทากับกรณีศึกษาทั้งสองกรณีนี้  ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงอธิบายบริบทของกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยได
อยางครอบคลุมและรอบดานอยางยิ่ง  นอกจากนั้นงานศึกษาช้ินนี้ยังไดตั้งขอสังเกตถึงกระบวนการ
ตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยและยังไดทําการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจ
ระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยวาเปนการตัดสินใจตามตัวแบบถังขยะและตัวแบบคอย
เปนคอยไป  ซ่ึงขอสังเกตและการวิเคราะหนี้จะชวยใหเกิดการอภิปรายและการถกเถียงในแวดวง
วิชาการตอไป  เพื่อนําไปสูการพัฒนา  ปรับปรุง และแกไขใหกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย
ของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 คุณูปการท่ีไดรับจากการศึกษาช้ินนี้คือกรอบการวิเคราะหท่ีสามารถสรางคุณคาทาง
วิชาการไดตอไปในอานคต  ซ่ึงเปนกรอบการวิเคราะหท่ีสะทอนแกนขององคความรูท่ีเกี่ยวของกับ
กระบวนการตัดสินใจขององคกรท่ีองคความรูนี้มีพัฒนาการมาโดยตลอด  โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ตอยอดกรอบการวิเคราะหนี้ตอไปดวยการนํากรอบการวิเคราะหนี้ไปใชวิเคราะหกระบวนการ
ตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐองคกรรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ตอไป  ดังนั้นผูศึกษามีความเช่ือม่ันวากรอบ
การวิเคราะหท่ีใชในการวิจัยช้ินนี้สามารถอธิบายกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอ
รัฐวิสาหกิจไทยไดอยางครอบคลุมและรอบดาน 
 อยางไรก็ตาม  ผูวิจัยยังเผชิญกับขอจํากัดดานการวิจัยบางประการท่ีนําใหงานวิจัยช้ินนี้
นาจะไดมีการทําการวิจัยตอไปเพื่อใหขอคนพบท่ีไดในงานวิจัยนี้ถูกทดสอบความแกรงของทฤษฎี
การตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไปและทฤษฎีการตัดสินใจแบบถังขยะ และการตัดสินใจแบบถังขยะ
ในสถาบันทางการเมืองตามทฤษฎีของคิงดอนส (Kingdon’s Theory) ท่ีเนนเร่ืองของการดําเนิน
นโยบายสาธารณะ  ท่ีผูวิจัยนํามาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดเพ่ือการวิเคราะหในงานวิจัยชิ้นนี้มี
ความแกรงและสามารถอธิบายกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยไดดี
ยิ่งข้ึน  แจมชัดข้ึน  และนําไปสูการตระหนักถึงจุดออนท่ีเกิดจากกระบวนการตัดสินใจตามตัวแบบ
คอยเปนคอยไปและตัวแบบถังขยะ  และปรับปรุงแกไขเพื่อใหกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย
ของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ขอจํากัดท่ีผูวิจัยประสบในงานช้ินนี้ประกอบดวย
ขอจํากัดจากการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลในระดับองคกรรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงหากขอบเขตการวิจัยได
ขยายออกไปถึงผูบริหารระดับองคกรรัฐวิสาหกิจ  ผูวิจัยเช่ือวานาจะทําใหการทดสอบความแกรง
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ของทฤษฎีและกรอบแนวคิดเพื่อการวิเคราะหจะดียิ่งข้ึน  ขอจํากัดประการที่สอง คือการทดสอบซํ้า
ดวยการใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงพหุ มาใช  ซ่ึงดวยขอจํากัดเร่ืองเวลา และการกําหนดขอบเขต
การวิจัย  ทําใหผูวิจัยดําเนินการวิจัยดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีกรณีศึกษาและการสัมภาษณ
เจาะลึกผูมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจท้ังสองแหงนี้
เทานั้น  
 
 5.10.2   ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย   
 ดังนั้น  ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้  
  5.10.2.1  งานวิจัยตอจากนี้ไปควรจะมีการทําการทดสอบกรอบแนวคิดท่ีผูศึกษา
เสนอไวในงานวิจัยช้ินนี้  ศึกษาเพื่อยืนยันระเบียบวิธีวิจัยท่ีงานศึกษาช้ินนี้ใช  และแสดงใหเห็น
ขอจํากัดของงานวิจัยชิ้นนี้  การทําการวิจัยซํ้าโดยการเก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลกลุมเดิมเพื่อให
ไดขอคนพบในแบบเดียวกันจะชวยยืนยันวาการสัมภาษณ การเขาถึงขอมูล การต้ังขอคําถาม และ
การวิเคราะหขอมูลนั้นเปนไปอยางถูกตองแมนยําและเช่ือถือได   
  5.10.2.2  ควรจะมีการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ หรือ เชิงพหุมาใชในงานวิจัย
คร้ังตอไปดวยแทนท่ีจะใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพอยางเดียว  ผูท่ีทําการศึกษาในอนาคตควรจะ
มุงท่ีจะขจัดขอมูลท่ีไมเกี่ยวของออกไปและควรจะไดใชประโยชนจากความคิดเห็นจากสาธารณะ
มาใชวิเคราะหมากข้ึน   
  5.10.2.3  การศึกษาวิจัยควรจะทําข้ึนเพื่อตรวจสอบแนวคิดท่ีสนับสนุนกรอบแนวคิด
ทฤษฎีและกรอบการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายและปจจัยแวดลอมท่ีเกี่ยวของ
กับตัวแปรเหลานี้เพื่อทําใหเกิดความเขาใจท่ีดีข้ึนและเปนตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญตอกระบวนการ
ตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย ประการท่ีส่ี การศึกษาในอนาคตควรจะได
ทําการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความตางของแนวคิดตางๆ ของผูมีสวนเกี่ยวของใน
กระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐ  ไมวาจะเปนกลุมนักการเมือง กลุมขาราชการ กลุมนัก
ธุรกิจ และกลุมผูมีสวนไดเสีย ท้ังหลายท่ีเกี่ยวของและไมไดเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ
ระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทย  ประการท่ีหา การศึกษาวิจัยในอนาคตควรจะทําการศึกษา
เปรียบเทียบกับกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจไทยในประเทศอ่ืนๆ ท่ีมี
คุณลักษณะทางเศรษฐกิจ  การเมือง และวัฒนธรรมใกลเคียงกับประเทศไทย   
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แหงชาต.ิ  กรุงเทพฯ: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2552.  ลําดบัความเปนมาของคณะรัฐมนตรีไทย.    
คนวันท่ี 10 ธันวาคม  2552 จาก http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main11.htm    

สมเกียรติ วนัทะนะและคณะ.  2524.  บทวิเคราะหเกีย่วกับความสัมพนัธเชิงอุปถัมถ.     
สมเจตน ทิณพงษ.  2545 (17, 19 มกราคม).  รายงานเบ้ืองตนผลการปฏิบัติงาน ตอคณะกรรมการบทม. 

ของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของ บทม.   กรุงเทพธุรกิจและมติชนรายวัน: 87.  
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12. รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจ

และสังคมแหงชาติ หรือ ผูชวยเลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและสังคมแหงชาติซ่ึง

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและสังคม

แหงชาติมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 

13. ผูแทนการทาอากาศยานแหงประเทศไทยเปน

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

10. อธิบดีกรมการผังเมือง 

11. อธิบดีกรมการบินพาณิชย 

12. ผูวาการการทาอากาศยานแหงประเทศไทย  

(ลําดับที่ 3-12 เปนกรรมการ) 

13. รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและสังคม

แหงชาติ หรือ ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจ

และสังคมแหงชาติซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมอบหมายเปนกรรมการและ

เลขานุการ 

14. ผูแทนการทาอากาศยานแหงประเทศไทยเปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

10. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

11. อธิบดีกรมการผังเมือง 

12. อธิบดีกรมการบินพาณิชย 

13. ผูวาการการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

14. ประธานกรรมการบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ

แหงใหม จํากัด  

(ลําดับที่ 3-14 เปนกรรมการ) 

15. รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและ

สังคมแหงชาติ หรือ หรือเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรฐกิจและสังคมแหงชาติมอบหมายเปน

กรรมการและเลขานุการ 

16. ผูแทนการทาอากาศยานแหง  ประเทศไทย 

17. กรรมการผูจัดการใหญบริษัท ทาอากาศยานสากล

กรุงเทพแหงใหม จํากัด เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2539 กับ พ.ศ. 2545  
 

 
ประเด็นสําคัญ 

 

(3)  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศยานสากล

กรุงเทพ แหงท่ี 2  (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ .2539 

(4)  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ  
พ.ศ .2545 

1. วันบังคับใช ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุกเบกษาเปนตนไป ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2545 เปนตนไป (วันประกาศ
ระเบียบ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545) 

2.“หนวยราชการ” “สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ และ
ราชการสวนทองถิ่นบรรดาที่มีการดําเนินงานเกี่ยวของกับการพัฒนาทา
อากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2” 

กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมี
ฐานะเปนกรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  บรรดาที่มีการดําเนินงาน
เกี่ยวของกับการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

3. “การพัฒนาทาอากาศยานฯ “ “หมายความ การดําเนินการพัฒนาพื้นที่โครงการทาอากาศยานสากล
กรุงเทพ แหงที่ 2 การจัดระบบโครงขายบริการพื้นฐานใหมีการบริการ
ครบถวนสมบูรณ ตลอดจนการใชประโยชนในอสังหาริมทรพยของ
ภาครัฐบาลและเอกชนทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่บริเวณทาอากาศ
ยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่มีสภาพเหมาะสมทั้ง
ในแงของชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม” 
 
 
 

การดําเนินการพัฒนาโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ การ
จัดระบบโครงขายคมนาคมและบริการพื้นฐานใหมีบริการ
ครบถวนสมบูรณ  ตลอดจนการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพย
ของภาครัฐบาลและเอกชนทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่
บริเวณทาอากาศยานสาสุวรรณภูมิ เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่มี
สภาพเหมาะสมทั้งในแงของชุมชน  เศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอม 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 

   

 

ประเด็นสําคัญ 

 

(3)  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศยานสากล

กรุงเทพ แหงที่ 2  (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ .2539 

(4)  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ  

พ.ศ .2545 

4. องคประกอบคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฯ 

(กทก.) 

1. รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี  เปน

ประธานกรรมการ 

2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเปนรองประธานกรรมการ 

3. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมที่ไดรับมอบหมายจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

4. ปลัดกระทรวงการคลัง 

5. ปลัดกระทรวงคมนาคม 

6. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

7. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

8. ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและสังคมแหงชาติ 

9. ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

10. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

11. อธิบดีกรมการผังเมือง 

12. อธิบดีกรมการบินพาณิชย 

13. ผูวาการการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

1. นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมกา 

2. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนรอง

ประธานกรรมการ 

3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

4. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

5. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

6. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึงสั่งแลเะปฏิบัติ

ราชการสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 

7. ปลัดกระทรวงคมนาคม 

8. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

9. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

10.  เลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 

11.  อัยการสูงสุด 

12.  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

13.  อธิบดีกรมการผังเมือง 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
   

 

ประเด็นสําคัญ 

 

(3)  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศยานสากล

กรุงเทพ แหงที่ 2  (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ .2539 

(4)  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ  

พ.ศ .2545 

 14.   ประธานกรรมการบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด 

(ลําดับที่ 3-14 เปนกรรมการ) 

15. รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและสังคมแหงชาติ 

หรือ หรือเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและสังคม

แหงชาติมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 

16.  ผูแทนการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

17.  กรรมการผูจัดการใหญบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม 

จํากัด เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

14. อธิบดีกรมการบินพาณิชย 

15.  อธิบดีกรมชลประทาน 

16.  อธิบดีกรมศุลกากร 

17.  ประธานคณะกรรมการการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

18.  ประธานคณะกรรมการบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ

แหงใหม จํากัด 

19.  ผูวาการการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

20.  กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) 

(ลําดับที่ 3-20 เปนกรรมการ) 

21.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและสังคม

แหงชาติ (เปนกรรมการและเลขานุการ) 

22. รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและสังคม

แหงชาติที่ไดรับมอบหมาย   

23.  ผูแทนการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 

   

 

ประเด็นสําคัญ 

 

(3)  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศยานสากล

กรุงเทพ แหงที่ 2  (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ .2539 

(4)  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ  

พ.ศ .2545 

  24.  กรรมการผูจัดการใหญบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ

แหงใหม จํากัด (ลําดับที่ 22-24 เปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ ลําดับที่ 3-11 เปนกรรมการ) 

25. รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและสังคม

แหงชาติ หรือ ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจ

และสังคมแหงชาติซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐ

กิจและสังคมแหงชาติมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 

26. กรรมการผูจัดการใหญบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ

แหงใหม จํากัด เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

5. อํานาจหนาที่คณะกรรมการบริหารฯ   1. กํากับดูแลการพัฒนาการทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 

2. กําหนดแผนงานหรือโครงการและวงเงินคาใชจายที่เกี่ยวของให

ประสานงานกันไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

3. พิจารณาปรับหรือแกไขแผนงานหรือโครงการ  ตลอดจนวงเงิน

คาใชจายของแผนงานและโครงการในการพัฒนาทาอากาศยานสากล

กรุงเทพ แหงที่ 2 ไดตามความจําเปน  

1. กํากับดูแลการพัฒนาการทาอากาศยานสุวรรณภูมิให

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งพิจารณาปรับปรุง

แนวนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิใหสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม 

2. กําหนดแผนงานหรือโครงการและวงเงินคาใชจายที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งภายในและ 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
   

 

ประเด็นสําคัญ 

 

(3)  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศยานสากล

กรุงเทพ แหงที่ 2  (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ .2539 

(4)  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ  

พ.ศ .2545 

 4.  กําหนดวิธีการดําเนินกิจการของหนวยราชการเพื่อใหการพัฒนาทา

อากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 เปนไปโดยเหมาะสม 

5.  ควบคุม อํานายการ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนพัฒนาการทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 

6.  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานและวงเงินคาใชจายสําหรับ

การบริหารงานของ สกท. 

7.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ 

ภายนอกเขตพื้นที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ใหประสานงานกัน

ไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

3. พิจารณาปรับหรือแกไขแผนงานหรือโครงการ  ตลอดจนวงเงิน

คาใชจายของแผนงานและโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ ไดตามความจําเปน 

4.  กําหนดวิธีการดําเนินกิจการของหนวยราชการเพื่อใหการพัฒนา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 8.  คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อชวยเหลือหรือปฏิบัติงานอยางหนึ่งอยางใด

แทน กทก. ไดตามความเหมาะสม 

9.  ขอยืมตัวบุคคล วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ รวมตลอดทั้งการขอใช

อสังหาริมทรัพยของราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค ราชการ

สวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพื่อชวยการปฏิบัติงานของ สกท. ไดตาม

ความจําเปน 

10. ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหการพัฒนาทาอากาศยานสากล

กรุงเทพ แหงที่ 2 บรรลุผลตามเปาหมาย 

11. ออกระเบียบ ประกาศ และคําสั่งเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

5 ควบคุม อํานายการ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตลอดจนแกไขปญหาอุปสรรค เพื่อใหการดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาการทาอากาศยานสุวรรณภูมิและแผนงานหรือ

โครงการตางๆ ที่เกี่ยวของเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและทันตอ

การปดใหบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

6. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานไดตามความเหมาะสม 

7.  ออกระเบียบ ประกาศ และคําสั่งเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

8.  ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ หรือตามที่

คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
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ภาคผนวก ค 
กลุมบริษัท 23  บริษัทที่เปนสมาชิกเจาของเรอืไทย 
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กลุมบริษัท 23 บริษัทที่เปนสมาชิกเจาของเรือไทย 

 

1. บริษัท โหงวฮก เอเยนซี่ จํากัด  

2. บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 

3. บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 

4. บริษัท เดินเรือแสงไทย 1977 จํากัด  

5. บริษัท นทลิน จํากัด  

6. บริษัท หะรินสุตขนสง จํากัด  

7. บริษัท ซี.แอนด พี .จํากัด  

8. บริษัท สยามเภตราอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  

9. บริษัท คุณนที จํากัด  

10. บริษัท บี.พี.พี .ซัพพลาย จํากัด  

11. บริษัท ภูรีมาศ นาวี จํากัด  

12. บริษัท ทรานสโอเชี่ยน ซัพพลาย จํากัด  

13. บริษัท ถาวรมารีน จํากัด  

14. บริษัท วาย.เค.น้ําใส จํากัด  

15. บริษัท พี.เอส.วี.ซัพพลาย จํากัด  

16. บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จํากัด  

17. บริษัท ยูนิออยล บัลค ทรานสปอรต จํากัด  

18. บริษัท ยูไนเต็ด แทงเกอร จํากัด  

19. บริษัท วี.ซี.ซี .อินเตอรมารีน เซอรวิส แอนด ทรานสปอรต จํากัด 

20. บริษัท กาญจนามารีน จํากัด  

21. บริษัท เอเชียซีทรานส จํากัด  

22. บริษัท หะรินพาณิชย จํากัด 

23. บริษัท ที ไอ พี เอส จํากัด 
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ภาคผนวก ง 
มติคณะรัฐมนตรีวาดวยเร่ืองการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ 

ชวงปพ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2550 
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แนวนโยบายของรัฐบาลท่ีมีตอการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาตินั้นถูกขับเคล่ือนผลักดัน
ออกมาในรูปของมติคณะรัฐมนตรีวาดวยเร่ืองการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีและการจัดต้ังสายการ
เดินเรือแหงชาติ  โดยนับต้ังแตป พ.ศ. 2521 เปนตนมา รัฐบาลหลายสมัยไดมีความพยายามผลักดัน
การจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติมาโดยตลอด  มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการของ
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด และการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ ระหวางป พ.ศ. 2521 ถึงป 
พ.ศ. 2550 มีจํานวนท้ังส้ิน 81 มติ ดังนี้ 
  
ลําดับ          ชื่อเร่ือง        สวนราชการ    วันท่ีมี 
          เจาของเร่ือง*      มติ 
 

1 การชําระหน้ีจํานองคาเรือเดินทะเล 3 ลําของบริษัทไทยเดินเรือทะเลจํากัด   12/02/2501 

2 ขออนุมัติใหบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด กูเงินธนาคารออมสิน    30/07/2501 

3 ขอใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไปตรวจบัญชีบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด 18/08/2501 
4 การปรับปรุงบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด      03/06/2502 
5 การปรับปรุงบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด      16/09/2502 
6 การปรับปรุงบริษัทไทยเดินเรือทะเลจํากัด      07/01/2503 
7  การปรับปรุงบริษัทไทยเดินเรือทะเลจํากัด      12/01/2503 
8 ขออนุมัติใหนายทหารเรือไปชวยปฏิบัติงานทางบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด  23/02/2503 
9 การตออายุสัญญาค้ําประกันเงินกูของบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด   09/08/2503 
 และบริษัทสงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด 
10 การปรับปรุงบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด      30/05/2504 
11 การปรับปรุงบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด      17/05/2505 
12 การพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด   15/01/2506 
13 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด       29/01/2506 
14 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ขอนําเรือเขาซอมอูอื่น การขายเรือ3 ลํา  02/07/2506 
 และการเชาเรือมาเดินในเสนทางเดิม 
15 การพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด   10/07/2506 
16 การจัดซื้อเรือสินคา 2 ลํา สําหรับบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด    21/01/2507 
17 การจัดซื้อเรือเดินทะเล 2 ลํา สําหรับบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด    09/06/2507 
18 OCEAN SHIPPING & ENTERPRISES LTD. เสนอขอรับเปนตัวแทนทั่ว         08/02/2509 
 ไปและขอนําเรือมาเดินรวมในนามของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
19 บริษัท OCEAN SHIPPING & ENTERPRISCS LTD. เสนอรับเปนตัว            31/05/2509 
 แทนทั่วไปและขอนําช่ือรวมในนามของบริษัทไทยเดินทะเล จํากัด 
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ลําดับ          ชื่อเร่ือง        สวนราชการ    วันท่ีมี 
          เจาของเร่ือง      มติ 
 

20 บริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด จะขายเรือเกา 3 ลํา และซื้อใหมแทน2 ลํา  18/04/2510 
21 บริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด เสนอขายเรือเกา 3 ลํา และซื้อเรือใหม   01/08/2510 
 แทน 2 ลํา และโครงการพัฒนาขนสงทางทะเล 2510-2514 
22 บริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด ขอซื้อเรือใหม 2 ลํา มาทดแทนเรือเกา3 ลํา  07/11/2510 
23 ขออนุมัติใหบริษัท ไทยเดินเรอืทะเล จํากัด เปนตัวแทนในการจัดสง   01/07/2512 
 สินคาขาเขา (FORWARDING AGENT) 
24 ขออนุมัติค้ําประกันการกูเงินของบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด    16/06/2513 
25 บริษัทสหบางกอกเชลาตัน จํากัด ไมจัดสงเรือไปรับชาวไทยมุสลิมที่   11/05/2514 
 เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
 กลับประเทศไทย 
26 ขออนุมัติใหบริษัทไทยเดินเรือทะเลจํากัดจัดซื้อเรือCARGOPASSENGER  07/01/2515 
 สําหรับบริการนําชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบศาสนกิจจ ณ เมืองเมกกะ 
27 บริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด ขออนุมัติซื้อเรือเดินทะเล     25/01/2515 
28 บริษัทสหบางกอกเชลาตันจํากัด ไมจัดสงเรือไปรับชาวไทยมุสลิมที่เดิน  13/07/2515 
 ทางไปประกอบศาสนกิจ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย กลับประเทศไทย 
29 ขออนุมัติเล่ือนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น ใหแกผูอํานวยการบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 14/01/2518 
30 ขอรับเงินชดเชยในสวนที่บริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด ตองขาดทุนไป  12/04/2519 
 ในการจัดบริการขนสงชาวไทยมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจยในป 2517/18 
31 บริษัท ไทยวิสาหกิจสากลเดินเรือ จํากัด (TIME LINE) ขอเขารวมลง คค 30/05/2521 
 ทุนกับบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
32 บริษัท ไทยวิสาหกิจสากลเดินเรือ จํากัด (TIME LINE) ขอเขารวมลง คค 11/07/2521 
 ทุนกับบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
33 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ขออนุมัติกูเงินชําระคาหุนใหบริษัท ยูไน       คค 10/04/2522 
 เต็ดไทยชิปปง จํากัด จํานวน 18.75 ลานบาท 
34 การจัดหาเรือบรรทุกนํ้ามันและเรือสินคาใหแก บริษัทไทยเดินเรือทะเล        คค 17/04/2522 
 จํากัด 
35 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ขอกูเงินเพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียน จํานวน      คค 01/05/2522 
 20 ลานบาท 
36 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด กค 2/06/2522 
37 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับปรุงกิจการของบริษัท ไทยเดิน    คค 24/07/2522 
 เรือทะเล จํากัด 
38 โครงการจัดหาเรือของบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด  สศช 08/09/2524 
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ลําดับ          ชื่อเร่ือง        สวนราชการ    วันท่ีมี 
          เจาของเร่ือง      มติ 
 

39 ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินเพ่ือจัดซื้อเรือของบริษัทไทยเดินเรือทะเลจํากัด  คค 15/12/2524 
40 การจางบริการขนสงสินคาเขาทางเรือของ ร.ส.พ. และบริษัทไทยเดิน 30/03/2525 
 เรือทะเล จํากัด  
41 การเพ่ิมทุนของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด  กค 04/06/2528 
42 การเพ่ิมทุนบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด  คค 23/07/2528 
43 การเพ่ิมทุนบริษัทยูไนเต็ดไทยชิปปง จํากัด และการพิจารณาทบทวน          กค 08/04/2529 
 นโยบายสายการเดินเรือแหงชาติ 
44 ขออนุมัติใหกระทรวงการคลังค้ําประกันการเบิกเงินเกินบัญชีของบริษัท    คค 13/05/2529 
 ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
45 บริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด ขอกูเงินจํานวน 100 ลานบาท ก กค 13/05/2529 
46 ขอใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจสนับสนุนใชบริการของบริษัทไทยเดิน  คค 03/06/2529 
 ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
47 การแกปญหาของบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด  คค 15/07/2529 
48 จัดสรรเงินงบประมาณใหบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด กู  คค 24/03/2530 
49 แผนเฉพาะหนาเพ่ือปรับปรุงสถานภาพของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด          คค 04/08/2530 
50 การปรับปรุงบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด คค 15/11/2531 
51 การใหเอกชนเขารวมลงทุนและบริหารงานใน บริษัทไทยเดินเรือทะเล  จํากัด   สลค. 31/01/2532 
52 การใหเอกชนเขารวมทุนและบริหารงานในบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด คค 17/12/2534 
53 การพัฒนาบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด  คค  28/12/2536 
54 การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (การพัฒนาบริษัท           คค  26/04/2537 
 ไทยเดินเรือทะเล จํากัด พ.ศ. 2537-2541) 
55 ฒนาบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด  คค 21/06/2537 
56 ขอความเห็นชอบในการถือหุนเพ่ิมทุนในบริษัท ไทยเดินเรือทะเล  อก 23/08/2537 
 จํากัด-การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
 (เก่ียวกับเรื่องการฒัฒนาบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด) 
57 การพัฒนาบริษัไทยเดินเรือทะเล จํากัด  คค  18/10/2537 
58 ขอเสนอเก่ียวกับการแกไขอุปสรรคที่ขัดขวางการเติบโตของกองเรือ            นร  25/10/2537 
 พาณิชยไทย และการพัฒนาบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
59 การจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ คค 15/07/2540 
60 ขออนุมัติแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติมในคณะกรรมการดําเนินการปรับปรุง               คค 07/10/2540 
 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด เปนบริษัทสายการเดินเรือแหงชาติ 



 

 

252 

ลําดับ          ชื่อเร่ือง        สวนราชการ    วันท่ีมี 
          เจาของเร่ือง      มติ 
 

61 การจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ  คค  04/11/2540 
62 การทบทวนนโยบายการคาตางตอบแทน (รางระเบียบสํานักนายก พณ  17/03/2541 
 รัฐมนตรีวาดวยการดําเนินการการคาตางตอบแทน พ.ศ. 2541) 
63 สิทธิพิเศษของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด  กค  30/03/2542 
64 ความคืบหนาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กค  27/04/2542 
65 การแปรรูปบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด                                           กค  31/08/2542 
66 สิทธิพิเศษของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด            กค  05/10/2542 
67 รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (การแปรรูปบริษัทไทย         คค  22/02/2543 
 เดินเรือทะเล จํากัด) 
68 การแปรรูปบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด             กค 06/06/2543 
69 การแปรรูปบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด กค 04/07/2543 
70 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี (การแปรรูปบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด)      คค  12/12/2543 
71 ขอขยายเวลาการแปรรูปบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด และการขอให           คค 30/10/2544 
 ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 
72 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ขอขยายระยะเวลาการเชาระวางเรืออื่น           คค 17/09/2545 
 ที่อนุญาตไวเดิมเพ่ือประกอบการขนสงสินคาตามพระราชบัญญัติสงเสริม 
 การพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 
73 การแปรรูปบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ใหเปนสายการเดินเรือแหงชาติ     คค 24/12/2545 
74 การแปรรูปบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด ใหเปนสายการเดินเรือแหงชาติ      คค 17/06/2546 
75 การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (เรื่อง ระบบการ               คค 4/11/2546 
 คมนาคมของประเทศ และ เรื่อง การแปรรูปบริษัท ไทยเดินเรือทะเล 
 จํากัด ใหเปนสายการเดินเรือแหงชาติ) 
76 การจัดต้ังกองเรือพาณิชยโดยการจัดต้ังบริษัทรวมทุนระหวาง บริษัท             คค15/11/2548 
 ไทยเดินเรือทะเล จํากัด กับ กลุมบริษัทเจาของเรือไทย 
77 การขอยกเวนไมปฏิบัติตามคําสั่ง กฎ ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะ              พน13/02/2550 
 รัฐมนตรีที่ใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจ 
78 การรวบรวมและกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลความคืบหนาในการ        คค 27/03/2550 
 ดําเนินการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ สถานการณบานเมือง และ 
 วัตถุประสงคที่จะเสริมสรางสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
79 ขอเสนอขอมูลการดําเนินงานในประเด็นขอเสนอแนะของสมาชิกสภา   07/08/2550 
      นิติบัญญัติแหงชาติ 
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ลําดับ          ชื่อเร่ือง        สวนราชการ    วันท่ีมี 
          เจาของเร่ือง      มติ 
 

80 การรวบรวมและกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลความคืบหนาในการ    คค  18/12/2550 
 ดําเนินการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ สถานการณบานเมือง และ 
 วัตถุประสงคที่จะเสริมสรางสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
81 การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับสิทธิพิเศษของหนวย       กค  22/01/2551 
 งานตางๆ (บริษทั ไทยเดินเรือทะเล จํากัด และโรงพยาบาลเลิดสิน) 
   

ในการศึกษานี้จะใหความสนใจกับการพิจารณาเร่ืองการการจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ
และการรวมทุนกับภาคเอกชน  ดังนั้นผูศึกษาจึงใหความสนใจเฉพาะมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ
กับการพิจารณาและตัดสินใจในเร่ืองดังกลาวเทานั้น  ซ่ึงจะประกอบดวยการออกมติตั้งแตป พ.ศ. 
2521 ถึง พ.ศ. 2551 จํานวน 27 มติ  ดังนี้ 
  
ลําดับ          ชื่อเร่ือง        สวนราชการ    วันท่ีมี 
          เจาของเร่ือง      มติ 
 

1 บริษัท ไทยวิสาหกิจสากลเดินเรือ จํากัด (TIME LINE) ขอเขารวมลง คค 30/05/2521 
 ทุนกับบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
2 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ขออนุมัติกูเงินชําระคาหุนใหบริษัท ยูไน       คค 10/04/2522 
 เต็ดไทยชิปปง จํากัด จํานวน 18.75 ลานบาท 
3 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ขอกูเงินเพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียน จํานวน     คค 01/05/2522 
 20 ลานบาท 
4 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับปรุงกิจการของบริษัท ไทยเดิน    คค 24/07/2522 
 เรือทะเล จํากัด 
5 การเพ่ิมทุนของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด กค  04/06/2528 
6 การเพ่ิมทุนบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด คค 23/07/2528 
7 การเพ่ิมทุนบริษัทยูไนเต็ดไทยชิปปง จํากัด และการพิจารณาทบทวน          กค 08/04/2529 
 นโยบายสายการเดินเรือแหงชาติ 
8 ขออนุมัติใหกระทรวงการคลังค้ําประกันการเบิกเงินเกินบัญชีของบริษัท    คค  13/05/2529 
 ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
9 การแกปญหาของบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด  คค  15/07/2529 
10 แผนเฉพาะหนาเพ่ือปรับปรุงสถานภาพของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล  จํากัด คค   04/08/2530 
11 การปรับปรุงบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด    คค   15/11/2531 
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ลําดับ          ชื่อเร่ือง        สวนราชการ    วันท่ีมี 
          เจาของเร่ือง      มติ 
 

12 การใหเอกชนเขารวมลงทุนและบริหารงานใน บริษัทไทยเดินเรือทะเล  จํากัด  สลค.  31/01/2532 
13 การใหเอกชนเขารวมทุนและบริหารงานในบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด คค   17/12/2534 
14 การพัฒนาบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด  คค  28/12/2536 
15 ฒัฒนาบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด)  คค 21/06/2537 
16 ขอความเห็นชอบในการถือหุนเพ่ิมทุนในบริษัท ไทยเดินเรือทะเล  อก  23/08/2537 
 จํากัด %ก 23/08/2537 การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
 (เก่ียวกับเรื่องการฒัฒนาบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด) 
17 การพัฒนาบริษัไทยเดินเรือทะเล จํากัด  คค  18/10/2537 
18 ขอเสนอเก่ียวกับการแกไขอุปสรรคที่ขัดขวางการเติบโตของกองเรือ            นร  25/10/2537 
 พาณิชยไทย และการพัฒนาบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
19 การจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ                     คค 15/07/2540 
20 ขออนุมัติแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติมในคณะกรรมการดําเนินการปรับ               คค 07/10/2540 
 ปรุงบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด เปนบริษัทสายการเดินเรือแหงชาติ 
 การจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ  คค  04/11/2540 
21 สิทธิพิเศษของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด กค  05/10/2542 
22 รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (การแปรรูปบริษัทไทย        คค   22/02/2543 
 เดินเรือทะเล จํากัด) 
23 แผนหลักการพาณิชยนาวี  คค  27/06/2543 
24 การแปรรูปบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ใหเปนสายการเดินเรือแหงชาติ    คค 24/12/2545 
25 การแปรรูปบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด ใหเปนสายการเดินเรือแหงชาติ     คค 17/06/2546 
26 การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (เรื่อง ระบบการ              คค  04/11/2546 
 คมนาคมของประเทศ และ เรื่อง การแปรรูปบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
 ใหเปนสายการเดินเรือแหงชาติ) 
27      การจัดต้ังกองเรือพาณิชยโดยการจัดต้ังบริษัทรวมทุนระหวาง บริษัท  คค. 15/11/2548 
 ไทยเดินเรือทะเล จํากัด กับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย 
28 การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับสิทธิพิเศษของหนวย        กค  22/01/2551 
 งานตางๆ (บริษทั ไทยเดินเรือทะเล จํากัด และโรงพยาบาลเลิดสิน) 
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ภาคผนวก จ 
สภาพโดยท่ัวไปของการคาระหวางประเทศ และการพัฒนากองเรือพาณิชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

256 

การคาระหวางประเทศของไทยกับกองเรือพาณิชยไทย  
 
การคาระหวางประเทศของไทยมีมูลคาสูงอยูในระดับตน  ๆ ของภูมิภาคนี้  ในป  2551 ปริมาณ

การคาระหวางประเทศอยูท่ีระดับ 5.8 ลานลานบาท  ดังนั้น เฉพาะในสวนของมูลคาระวางขนสง
ทางทะเลซ่ึงอยูในสัดสวน 3.9 ลานบาทหรือประมาณรอยละ  7 ของมูลคาปริมาณการคา  แตกองเรือ
ไทยมีสวนแบงไมถึงรอยละ 10 ของมูลคาระวางขนสง ดังไดแสดงใหเห็นเปนตารางและกราฟ ดังนี้ 

 
การขนสงสินคาขาเขา  

หนวย:ลานบาท หนวย : พันตัน 
การขนสงสินคา 

2550 2551 2550 2551 

ทางเรือ 3,285,671 4,194,744 101,774 99,370 

ทางรถไฟ 6,825 5,898 77 70 

ทางรถยนต 179,621 262,966 3,417 7,737 

ทางเคร่ืองบิน 1,323,561 1,436,110 223 241 

ทางไปรษณียภัณฑและอื่น ๆ 76,270 62,739 8,481 6,200 

รวม 4,871,948 5,962,456 113,972 113,618 
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การขนสงสินคาขาออก 

หนวย:ลานบาท หนวย : พันตัน 
การขนสงสินคา 

2550 2551 2550 2551 

ทางเรือ 3,511,158 3,950,855 92,812 93,907 

ทางรถไฟ 36,453 17,171 685 296 

ทางรถยนต 282,915 384,157 7,751 8,372 

ทางเคร่ืองบิน 1,463,610 1,485,887 462 418 

ทางไปรษณียภัณฑและอื่น ๆ 7,977 13,291 1 2 

รวม 5,302,113 5,851,361 101,711 102,996 

 

  
  

กองเรือพาณิชยไทย เปนกองเรือท่ีมีขนาดเล็กมาก จากขอมูลใน Review of Maritime 
Transport 2007 ไดจัดอันดับของประเทศท่ีมีกองเรือพาณิชยขนาดใหญในความควบคุม 35 อันดับ
แรก โดยกองเรือพาณิชยไทยอยูในอันดับท่ี 34 มีขนาดกองเรือเล็กกวาประเทศสมาชิกอาเซียนหลาย
ประเทศ เชน สิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม ดังนี้ 

 

สถิติจํานวนกองเรือและขนาด ณ เดือนมนกราคม 2550 
 

ประเทศเจาของเรือ จํานวนเรือ ขนาดเรือ : พันเดทเวทตัน 

สิงคโปร 794 25,723 
อินโดนีเซีย 793 6,684 
มาเลเซีย 357 6,657 
ฟลิปปนส 256 3,137 
เวียดนาม 352 3,045 
ไทย 298 2,913 
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นอกจากนี้ สํานักสงเสริมการขนสงทางน้ําและการพาณิชยนาวี (สพว.) กรมการขนสงทาง
น้ําและพาณิชยนาวี ไดมีการรวบรวมขอมูลสถิติกองเรือต้ังแตป 2540 – 2551 (ณ เดือนสิงหาคม) ใน
ป พ.ศ. 2542 กองเรือพาณิชยมีปริมาณลดลงอยางมาก ซ่ึงลดลงเหลือรอยละ 30.9 เมื่อเทียบกับป 
พ.ศ.2541 เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจตั้งแตปลายป 2540 มีผลทําให มูลคาระวางขนสงสวนท่ี
เหลือกวารอยละ  90 จึงตองตกไปอยูในมือของกองเรือตางชาติ  

การท่ีกองเรือไทย  มีขนาดเล็กจึงทําใหไมอยูในฐานะท่ีจะเปนหลักประกันใหกับการขนสง
สินคาทางทะเลของประเทศไทยไดและเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหประเทศตองสูญเสียเงินตราออกไป
ตางประเทศในรูปของคาระวางขนสงปละหลายแสนลานบาท ชวง  10 ปท่ีผานมานี้ประเทศเราขาด
ดุลบริการดาน  การขนสงทางทะเลไปแลว 1.2 ลานลานบาท สงผลใหเกิดปญหาการขาดดุลบริการ 
และการขนสงมาโดยตลอด และน่ีคือจุดท่ีสําคัญท่ีพรอมท่ีจะทําใหการสงออก ของประเทศสามารถ
พับฐานไดทุกเวลา  

 
ลักษณะท่ัวไปของอุตสาหกรรมเดินเรือทะเลของไทยและแนวโนมอุตสาหกรรมเดินเรือทะเลใน
ภูมิภาคเอเชีย 

 
การคาระหวางประเทศของไทย  มีมูลคาสูงอยูในระดับตน ๆ ของภูมิภาคนี้    การสงออกป 

2551 มีมูลคา   5.8 ลานลานบาท ดังนั้น เฉพาะในสวนของมูลคาระวางขนสงทางทะเลซ่ึงอยูใน 
สัดสวน 3.9 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 7 ของมูลคาปริมาณการคา แตดวยศักยภาพ ของกองเรือ
ไทยในปจจุบันท่ีแคะแกรนจึงทําใหมีสวนแบงไมถึงรอยละ  10 ของมูลคาระวางขนสงคือ เพียง
ประมาณ 390,000 ลานบาท เทานั้น มูลคาระวาง ขนสงสวนท่ีเหลือกวา 3,510,000  ลานบาท จึงตอง
ตกไปอยูในมือของกองเรือตางชาติ เม่ือหันไปดูประเทศเพื่อนบานจะพบขอมูลท่ีนาสนใจ  เชน
ประเทศ สิงคโปร มีมูลคาการคาระหวางประเทศอยูท่ีระดับใกลเคียงกับของประเทศไทย แตมี
ขนาดกองเรือของประเทศสูงถึง  25 ลานเดทเวทตัน ประเทศเพื่อนบานอ่ืน เชน  ฟลิปปนสมีขนาด
กองเรือ  10 ลานเดทเวทตัน  ประเทศอินโดนีเซียมีขนาดกองเรือ  5 ลานเดทเวทตัน ประเทศมาเลเซีย
มีขนาดกองเรือ  15 ลานเดทเวทตัน ในขณะท่ีประเทศไทยมีกองเรือขนาด  2 ลานกวาเดทเวทตัน
เทานั้นสวนประเทศเวียตนามซ่ึงเร่ิมพัฒนาประเทศเพียงไมกี่ปหลังสงครามก็มีกองเรือขนาด 1 ลาน
เดทเวทตันแลว การท่ีกองเรือไทย มีขนาดเล็กจึงทําใหไมอยูในฐานะท่ีจะเปนหลักประกันใหกับ
การขนสงสินคาทางทะเลของประเทศไทยไดและเปนสาเหตุหนึ่ง ท่ีทําใหประเทศตองสูญเสีย
เงินตราออกไปตางประเทศในรูปของคาระวางขนสงปละหลายแสนลานบาท ชวง 10 ปท่ีผานมาน้ี 
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ประเทศสิงคโปร มีสายการเดินเรือแหงชาติ  คือ  บริษัท  NEPTUNE ORIENT LINE (NOL) 
กอตั้งเม่ือป พ .ศ .2511 รัฐบาลเปนผูถือหุน  100% มีทุนจดทะเบียนระยะเริ่มตน  500 ลานบาท )  มี
บริษัทเรือของฮองกง  คือ  บริษัท OOCLเปนพี่เล้ียงในระยะเร่ิมตน ( ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
อยางตอเนื่อง  มาโดยตลอดไมวาจะเปนดานการเงิน สินคารัฐบาลการคํ้าประกันเงินกู  ปจจุบัน
บริษัท  NOL เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยโดยรัฐบาลยังเปนผูถือหุนใหญ  อยูคือ 30% 
มีกองเรือขนาดใหญกวา 60 ลํา ระวางบรรทุกรวม 20 ลานเดทเวทตัน ลาสุดเม่ือป พ.ศ  .2540 บริษัท 
NOL นี้ไดซ้ือกิจการ  ของบริษัทเรือ AMERICAN PRESIDENT LINE ของประเทศสหรัฐฯ  ไว
ท้ังหมดดวยจํานวนเงิน 800 ลานเหรียญสหรัฐ  

 
ประเทศมาเลเซีย มีสายการเดินเรือแหงชาติ  คือ บริษัท  MALAYSIAN INTERNATIONAL 

SHIPPING CORPORATION (MISC)กอต้ังหลังบริษัท  NOL ของประเทศสิงคโปร  1 ป  คือ 
พ .ศ .2512 การพัฒนาของบริษัท  MISC ไมแตกตางจากบริษัทNOL (มีบริษัทเรือของประเทศ
เนเธอรแลนด  คือ  บริษัท  SCAN DUTCH เปนพี่เล้ียงในระยะเร่ิมตน) รัฐบาลมาเลเซียลงทุน
ระยะแรก 300 ลานบาท และใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องไมวาจะเปนเงินทุนสินคารัฐบาล การค้ํา
ประกันเงินกู ปจจุบันบริษัท MISCเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเชนกัน  โดยรัฐบาลยัง
เปนผูถือหุนใหญ 30% ระวางบรรทุกรวมมีกองเรือ 30 ลํา ใกล ๆ10 ลานเดทเวทตันแลว   

 
สาธารณรัฐประเทศจีน รัฐบาลจีนมีสายการเดินเรือแหงชาติอยู 2 สาย  โดยมีบริษัท  CHINA 

OCEAN SHIPPING CO.,LTD. (COSCO) เปนสายหลัก กอตั้งเม่ือป พ.ศ.2504 ดวยเรือขนาดเล็ก 4 ลํา 
ในระยะแรกรัฐบาลไมไดใหความสําคัญมากนักและมาเร่ิมใหการสนับสนุน อยางจริงจังต้ังแตป
พ .ศ .2523  เปนตนมาปจจุบันบริษัท  COSCO มีเรืออยูประมาณ 600 ลํา  มีระวางบรรทุกกวา  30 ลาน
เดทเวทตัน 

  
จากตัวอยางการพัฒนากองเรือของท้ัง  3 ประเทศนี้  จะเห็นไดวาการท่ีจะทําใหประเทศมี

กองเรือท่ีแข็งแกรงไดนั้น รัฐจะตองเปนผูลงทุนและใหการสนับสนุนกิจการอยางไมขาดตอนไมวา
ในแตละป ท่ีประกอบการบริษัทจะทํากําไรหรือขาดทุนก็ตามเพราะประโยชนขางเคียงท่ีประเทศจะ
ไดจากการมีกองเรือท่ีแข็งแกรงนั้นคือ ศักยภาพในการนําสินคาของประเทศออกไปแขงขัน
โดยเฉพาะในดานราคากับตลาดโลกได ซ่ึงผลลัพธในภาพรวมของประเทศท่ีไดคืนกลับมาน้ันไมวา
จะเปน เงินตราตางประเทศ การขยายตัวของธุรกิจสงออกจะสงผลไปสูผูผลิตในประเทศโดยเฉพาะ
ภาคเกษตรกรรม ลวนเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญในการทําใหเศรษฐกิจ  ของประเทศเกิดความม่ันคง
ท้ังส้ิน  
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ปญหาและแนวทางการพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีไทย 
 

ปญหาและแนวทางพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีไทย ไดมีความพยายามจากทุกรัฐบาลที่จะ
แกไขและพัฒนาขีดความสามารถกองเรือไทยใหแข็งแกรงข้ึน แตก็ยังไมประสบความสําเร็จ ท้ังนี้
เนื่องจากบริษัทเรือไทยท่ัวไปมีเงินทุนประกอบการนอยขณะท่ีการทําธุรกิจเดินเรือตองใชเงินลงทุน
สูง ประกอบกับ  ธุรกิจเดินเรือใหผลตอบแทนตอผูลงทุนตํ่า และใชระยะเวลาคืนทุนนานกวาธุรกิจ
สาขาอ่ืนๆ จึงทําใหธุรกิจสาขานี้ไมเปนท่ีนาสนใจตอการลงทุนของเอกชนไทย บริษัทเรือไทยเทาท่ี
มีอยูในปจจุบันนี้สวนใหญดําเนินกิจการมาแลวนับสิบๆ ป  บางรายปดกิจการไปแลว ท่ีเหลืออยูก็
ขยายกองเรือไดนอยมากสวนใหญเพียงแต  รักษาและประคับประคองกันไว การลงทุนเพิ่มขนาด
ใหญจึงเปนไปไดยาก จะเห็นไดจากระวางบรรทุกปจจุบันของ กองเรือไทยมีเพียง 2.44 ลานเดทเวท
ตันเทานั้นซ่ึงตัวเลขนี้ไมไดตางไปมากนักจากสิบปกอน และหากพิจารณาวิเคราะหใหลึกลงไปแลว
จะเห็นไดวา  สวนใหญของระวางขนสงท่ีเพิ่มข้ึนนั้นแมนวาจะไมนากนักแตก็เปนการเพิ่มขนจากบ 
ริษัทเรือไทยท่ีมีนักลงทุนตางชาติท่ีมีธุรกิจเดินเรือของตนเปนผูถือหุนอยูเกือบท้ังหมด นอกจากนี้
ยังมีปญหาระดับรองๆลงไป  คือแหลงเงินทุนในประเทศท่ีมีอัตราดอกเบ้ียสูงกวาแหลงเงินทุน
ตางประเทศ เปนเทา ตัวกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของสวนราชการที่ยังทันสมัยไมพอสําหรับ
ธุรกิจนี้  จึงกลาวไดวาหากรัฐบาลยังคงเนนการขยายตัวของระวางขนสงทางเรือไปยังภาคเอกชน 
แตเพียงอยางเดียวแลวยอมจะไมบังเกิดผลใหประเทศมีกองเรือท่ียิ่งใหญ    มั่นคงเหมือนประเทศ
เพื่อนบาน  ไดอยางแนนอน  ดังนั้นรัฐจึงควรเปนผูลงทุนในกิจการนี้แมนวาผลตอบแทนจะตํ่าแต
กิจการนี้จะสามารถเอ้ือประโยชนตอเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได เชน  ภาคการสงออก-
นําเขา เพราะคาระวางเปนสวนหนึ่งของตนทุนในการขนสงสินคาซ่ึงหากรัฐสามารถควบคุมตนทุน
สวนนี้ได ก็จะสามารถทําใหสินคาไทย ออกไปสูราคาตลาดโลกไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถนํา
เงินตราตางประเทศกลับสูประเทศไดมากข้ึน สงผลใหดุลการคา  ดุลบัญชีเดินสะพัด  ดุลบริการ 
ปรับตัวไดดีข้ึนในท่ีสุด 
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ภาคผนวก ฉ 
มติคณะรัฐมนตรีวาดวยเรื่องการกอสรางสนามบนิสากลกรุงเทพแหงใหม 

พ.ศ. 2524-2552 
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มติคณะรัฐมนตรีวาดวยเรื่องการสรางทาอากาศยานนานาชาติแหงใหม-สนามบินสุวรรณภูมิ
ระหวางป พ.ศ. 2524-2552 

 
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับโครงการกอสรางทาอากศยานกรุงเทพ แหงท่ี 2 (สนามบิน

หนองงูเหา) หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ ระหวางป 2504 ถึงป 2550 มีจํานวนท้ังส้ิน 109 มติ ดังน้ี 
  
ลําดับ          ชื่อเร่ือง        สวนราชการ    วันท่ีมี 
          เจาของเร่ือง      มติ 
 

1  การสรางสนามบินพาณิชย  03/10/2504 
2 ผูแทนบริษัทฝรั่งเศสเสนอเก่ียวกับการลงทุนสรางสนามบิน   13/02/2505 
 พลเรือนแหงใหม 
3 การสํารวจเพ่ือสรางสนามบินพาณิชยแหงใหม  (บริษัทอิตัลไทย อินดัสเตรียล 01/05/2505 
 เสนอขอลงทุนสรางสนามบินพลเรือนใหม) (2) สนามบินพาณิชย กรุงเทพฯ 
4  การสรางสนามบินพลเรือนแหงใหม       18/09/2505 
5   การสํารวจเพ่ือสรางสนามบินพาณิชยแหงที่สอง      13/11/2505 
6  ขอแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารางสัญญาการกอสราง                 24/09/2506 
        สนามบินพลเรือนแหงใหม 

7 การซ้ือที่ดินเพ่ือสรางสนามบินพาณิชยแหงใหม      28/04/2507 

8 ความเห็นในหนังสือพิมพสยามรัฐเก่ียวกับการสรางสนามบินที่หนองงูเหา  26/10/2515 

9 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพ่ือกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพฯ  01/05/2516 

 ในทองที่ตําบลบางโฉลง ตําบลราชาเทวะ และตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 

10  โครงการพัฒนาสนามบินและโครงการวิทยุเดินอากาศของกรมการบินพาณิชย   14/08/2516 
11 การสรางสนามบินที่หนองงูเหา       02/01/2517 
12 บริษัทนอรทรอปฯ ระงับการเซ็นสัญญา      15/01/2517 
13 หนังสือ บริษัทนอรทรอป คอปอเรช่ัน       05/02/2517 

14 การสรางทาอากาศยานพาณิชยสากลแหงที่สอง ณ หนองงูเหา  คค 02/07/2517 

15 ผลการจางสํารวจศึกษากอนลงทุนเรื่องทาอากาศยานพาณิชยสากล คค 02/05/2521 
 กรุงเทพมหานคร 
16 โครงการสวนสัตวกรุงเทพ 200 ป   คค 24/04/2522 
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ลําดับ            ช่ือเรื่อง        สวนราชการ    วันที่มี 

          เจาของเรื่อง      มติ 

 

18 รายงานการศึกษาความเหมาะสมในการสรางทาอากาศยานพาณิชย คค 21/10/2523 

 สากลกรุงเทพฯ 

19 รายงานการศึกษาการลงทุนสรางทาอากาศยานพาณิชยสากลกรุงเทพฯ     คค 03/02/2524 

 แหงที่ 2 (หนองงูเหา) 

20 การศึกษาเพื่อกําหนดขั้นตอนการสรางทาอากาศยานพาณิชยสากล คค 19/05/2524 

 กรุงเทพฯแหงที่ 2 (หนองงูเหา) (068) 

24 โครงการสํารวจและกอสรางทาอากาศยานพาณิชยสากลกรุงเทพฯ  สลน 28/09/2525 

 แหงที่ 2 หนองงูเหา 

25 โครงการระบายน้ําทุงฝงตะวันออกกรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริ     สร 08/03/2526 

26  ขออนุมัติวาจางบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบกอสรางทา คค 05/04/2526 

 อากาศยานพาณิชยสากลกรุงเทพฯ แหงที่ 2 (หนองงูเหา) 

27  โครงการปรับปรุงเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาตามสนามบินภายในประเทศ     คค 07/06/2526 

 และโดยการอุตุนิยมวิทยา ณ ทาอากาศยานสากลกรุงเทพฯ แหงที่ 2 

 (หนองงูเหา) 

28 แนวความคิดการยายที่กอสรางทาอากาศยานจากหนองงูเหามาดําเนิน       คค 22/11/2526 

 การขยายที่ทาอากาศยาน ดอนเมืองไปทางทิศตะวันตก 

29 สถานที่กอสรางทาอากาศยานพาณิชยสากลกรุงเทพฯ แหงใหม    คค 18/03/2529 

30 ขอใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติใชพ้ืนที่บริเวณหนองงูเหาเปนที่     มท 27/05/2529 

 ต้ังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ 

31 คําตอบกระทูถามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กระทูถามที่ 065 ร. สผ   14/06/2540

 เรื่อง การสรางสนามบินนานาชาติ หนองงูเหา และ กระทูถามที่ 075 ร. 

 เรื่อง ขอใหต้ังธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 

 การเกษตร และธนาคารออมสิน ขึ้นที่บริเวณหนาโรงงานกระเบื้องฯ  

32 โครงการจัดหาน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ  ฮก 10/06/2529 

33 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจะใชที่ดินบริเวณ คค 17/02/2530

 หนองงูเหาสรางเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ   

34 โครงการจัดหาน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ  อก   24/02/2530 

35 การพิจารณาใชประโยชนจากที่ดินบริเวณหนองงูเหา  คค   01/12/2530 

36 โครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่สอง คค   07/05/2534 

37 โครงการทาอากาศยานสากลแหงที่สอง คค   27/05/2534 

38 โครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2  กษ   25/06/2534 
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39 รางพระราชบัญญัติโอนที่วัดและโอนกรรมสิทธิที่ธรณีสงฆใหแก คค 29/10/2534 
 กรมการบินพาณิชย รวม 3 ฉบับ 
40 การดําเนินการตามนโยบายฟนฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล (การจัดทําแผน       นร 04/08/2535 
 พัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานสําหรับรองรับเช่ือมตอกับโครงการทา 
 อากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 (หนองงูเหา)) 
41 การบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 (หนองงูเหา) นร 25/08/2535 
42 การบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 (หนองงูเหา)      นร 01/09/2535 
43 งบประมาณประจําป 2536 ของสศช. ตามนโยบายหลักสําคัญของ นร 02/02/2536 
 รัฐบาล 3 เรื่อง ถูกแขวนไว 
44 โครงการศูนยราชการ และเมืองใหม มท 20/04/2536 
45 รางกฎกระทรวง ฉบับที ่..(พ.ศ.....) ออกตามความใน พรบ.การทา              คค 20/04/2536 
 อากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ.2522[ใหการทาอากาศยานแหง 
 ประเทศไทยมีอํานาจดําเนินกิจการทาอากาศยานใน เขตสนามบิน ณ 
 อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ] 
46 ขอทบทวนความเห็นของกระทรวงการคลัง ในเรื่องแนวทางการจัดหา      มท 21/09/2536 
 แหลงเงินทุนโครงการเมืองใหมแหงใหม 
47 ขอยกเวนการนํารายไดสงรัฐของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย  คค  05/10/2536 
48 โครงการกอสรางทางเขา - ออก ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2        นร    26/10/2536 
49 การโยกยายราษฎรออกจากพื้นที่โครงการกอสรางทาอากาศยานสากล       สก   23/08/2537 
 กรุงเทพแหงที่ 2 (หนองงูเหา) 
50 กระทูถามท่ี 034 ร.เรื่อง นโยบายการสรางสนามบินหนองงูเหา(คค)ของ     คค  09/01/2539 
 นายนิยม วรปญญา   
51 โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ - สนามบินหนองงูเหา –ระยอง คค  05/11/2539 
52 โครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่สอง (หนองงูเหา)  นร 21/01/2540 
53 โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ ฯ – สนามบินหนองงูเหา-ระยอง คค  21/01/254054
 โครงการทาอากาศยานกรุงเทพแหงที่สอง (หนองงูเหา)  คค  11/02/2540 
55 งบประมาณลงทุนประจําป 2540 ของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย คค   01/04/2540 
56 โครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่สอง (หนองงูเหา) และการ        คค   13/05/2540 
 พัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ (ดอนเมือง) 
57 รายงานความคืบหนาโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2  คค 27/05/2540 
 (หนองงูเหา) และการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ (ดอนเมือง) 
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58 การรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงคมนาคม   คค 27/05/2540 
 (ในรอบ 6 เดือน ตุลาคม 2539-มีนาม 2540) 
59 คําตอบกระทูถามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กระทูถามท่ี 075 ร.            สผ 17/06/2540  
 เรื่อง ขอใหต้ังธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 
 การเกษตร และธนาคารออมสิน ขึ้นที่บริเวณหนาโรงงานกระเบื้อง โรง 
 งานอาหารสัตว และตลาดขายผลิตผลทางการเกษตร ตําบลชองสาริกา 
 อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี) 
60 คําตอบกระทูถามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กระทูถามท่ี 065 ร. สผ 17/06/2540 
 เรื่อง การสรางสนามบินนานาชาติ หนองงูเหา และ กระทูถามท่ี 075 ร. 
 เรื่อง ขอใหต้ังธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 
 การเกษตร และธนาคารออมสิน ขึ้นที่บริเวณหนาโรงงานกระเบื้อง โรง 
 งานอาหารสัตว และตลาดขายผลิตผลทางการเกษตร ตําบลชองสาริกา 
 อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี) 
61 ขออนุมัติงบประมาณลงทุนที่จัดทําเปนโครงการ ประจําป 2540 (เพ่ิมเติม)          คค 11/08/2540 
 ของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
62 รายงานผลการดําเนินงานโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 คค 21/10/2540 
63 รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจป 2540 แนวทางและมาตรการแกไขปญหา        นร 06/01/2541 
 เศรษฐกิจ 
64 กระทูถามท่ี 021 ร. เรื่อง การสรางสนามบินหนองงูเหา สผ  06/05/2541 
65 การแปรสภาพการทาอากาศยานแหงประเทศไทย บริษัท ทาอากาศยาน        คค  21/07/2541 
 สากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด และการพัฒนาทาอากาศยานที่เก่ียวของ 
 และเรื่อง แนวทางการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาทา 
 อากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 
66 ขอใหพิจารณาเพ่ือการทบทวนในสวนของการดําเนินการตามผลการ คค 20/10/2541 
 พิจารณาของสํานักงานคณะ กรรมการกฤษฎีกา (กรณี หางหุนสวนจํากัด 
 ไทยพิพัฒนกับผูรวมรองทุกขอื่น รองทุกขวา บรษิัท ทาอากาศยาน 
 กรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.) ดําเนินการประกวดราคาจางเหมางาน 
 ปรับปรุง พ้ืนที่ (งานถมทราย) โดย ไมชอบดวยกฎหมาย) 
67 การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอใหพิจารณา        คค 27/04/2542 
 เพ่ือการทบทวนในสวนของการ ดําเนินการตามผลการพิจารณาของ 
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรณี หางหุนสวนจํากัด ไทพิพัฒน 
 กับผูรวมรองทุกขอื่น รองทุกขวา บริษัท ทาอากาศยานกรุงเทพแหงใหม 
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 จํากัด ดําเนินการประกวดราคา จางเหมางานปรับปรุงพื้นที่ (งานถมทราย) 
 โดยไมชอบดวยกฎหมาย) 
68 กลยุทธกระตุนการสงออก ก กค  24/08/2542 
69 การเจรจาความรวมมือทางเศรษฐกิจในการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน   คค 31/08/2542 
 ในประเทศไทยกับประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไมยืนยันมติ) 
70 การลงทุนโครงการขนาดใหญดานโครงสรางพ้ืนฐาน นร  23/11/2542 
71 การเปล่ียนแปลงรายการลงทุนโครงการทางดวนสายบางนา – ชลบุรี มท  28/12/2542 
 (บางนา - บางพลี - บางปะกง) 
72 โครงการจัดหาอุปกรณบริการจราจรทางอากาศและหอบังคับการบิน         คค 28/12/2542 
 พรอมอาคารสํานักงาน ณ ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 (หนองงูเหา) 
 ของบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
73 รายงานความกาวหนา สถานภาพ ปญหาและอุปสรรค และสรุปสาเหตุ      คค 18/01/2543 
 ของผลการดําเนินงานใน รูปของการเบิกจายงบประมาณตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 ในป 2542 ของโครงการทาอากาศ ยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 
74 ขออนุมัติปรับปรุงขอบเขตการดําเนินงานและวงเงินงบประมาณโครงการ  คค 16/05/2543 
 กอสรางทางคูสําหรับ คากอสรางทางคูในเสนทางรถไฟสายตะวัน 
 ออกระหวางหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา ของการรถไฟ แหงประเทศไทย 
75 พระราชทานนามทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 (ไมยืนยันมติ)         นร  10/10/2543 
76 มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 นร  24/10/2543 
77 รายงานผลการเจรจากูเงินจาก EIB สําหรับโครงการจัดหาอุปกรณ กค 21/11/2543 
 บริการจราจรทางอากาศและหอ บังคับการบินพรอมอาคารสํานักงาน 
 ณ ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 
78 การลงนามในสัญญากูเงิน สัญญาค้ําประกัน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับ      กค  24/07/2544 
 ธนาคารยุโรปเพื่อการลงทุนสําหรับโครงการจัดหาอุปกรณบริการจราจร 
 ทางอากาศและหอบังคับการบินพรอมอาคารสํานักงาน ณ ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ  
 แหงที่ 2 (หนองงูเหา) 
79 ขอความเห็นชอบแนวทางเรงรัดการดําเนินงานกอสรางทาอากาศยาน        กค 31/07/2544 
 สุวรรณภูมิเพ่ือใหแลวเสร็จทันป 2547 
80 แผนการดําเนินงานประกวดราคาเพ่ือกอสรางอาคารผูโดยสาร กค  18/09/2544 
 และอาคารเทียบเครื่องบินทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหแลวเสร็จใน 
 เดือนธันวาคม 2547 
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81 ขออนุมัติขยายระยะเวลากอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ เพ่ือจางเหมา       คค  25/09/2544 
 ทําการกอสรางทางเขา - ออก ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 
 สายกรุงเทพ - ชลบุรีสายใหม ตอน 1 และตอน 2 
82 ขออนุมัติขยายระยะเวลากอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ เพ่ือจางเหมา       คค 25/09/2544 
 ทําการกอสรางทางหลวงสายทางเขา - ออก ดานใตของทาอากาศยาน 
 สากลกรุงเทพแหงที่ 2 ตอน 1 และตอน 2 
83 ผลการดําเนินงานประกวดราคาเพ่ือกอสรางอาคารผูโดยสารและอาคาร    คค 16/10/2544 
 เทียบเครื่องบินทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
84 นายกรัฐมนตรีมอบหมายงานใหผูเก่ียวของดําเนินการ  นร 25/12/2544 
85  รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการกํากับนโยบาย นร  30/04/2545 
 และการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... 
86 คณะกรรมการกํากับนโยบายและบริหารการพัฒนาทาอากาศยาน นร 07/05/2545 
 สุวรรณภูมิ (กทภ.) 
87  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ     กค 11/06/2545 
88 การขอกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2546 สําหรับโครงการ นร  09/07/2545 
 ศึกษาจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองศูนยกลางการขนสงทาง 
 อากาศของภูมิภาค 
89  ขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผอนผันใหกอหน้ีผูกพันหลังไตรมาส   คค  03/096/2545 
 ที่ 3 ในโครงการอุตุนิยมวิทยาการบินสําหรับทาอากาศยานสากล 
90 ขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอัตราสวนการทําการคาตางตอบแทน     คค 10/09/2545 
 ในโครงการอุตุนิยมวิทยาการบินสําหรับทาอากาศยานสากลกรุงเทพ 
 แหงที่ 2 (สุวรรณภูมิ) ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
91 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและทุนรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2545        กค  10/09/2545 
 เรื่อง การแปลงสภาพการทาอากาศยานแหงประเทศไทย เปน บริษัท 
 ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
92 มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ นร 15/10/2545 
 2/2545 (2 กันยายน 2545) 
93 การใหเอกชนเขารวมดําเนินงานในโครงการคลังสินคา โครงการครัวการบิน     นร 14/01/2546 
 โครงการอุปกรณบริการภาคพ้ืนและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ 
 ซอมบํารุง และโครงการระบบใหบริการเช้ือเพลิงอากาศยาน (ยกเวน 
 Hydrant) ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ทาอากาศยานไทยจํากัด (มหาชน) 
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ลําดับ            ช่ือเรื่อง        สวนราชการ    วันที่มี 

          เจาของเรื่อง      มติ 

 

94 โครงการลงทุน ณ ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 (สุวรรณภูมิ)      คค 14/01/2546 

 ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

95 แผนเงินกูเงินบาทสมทบโครงการเงินกูจากตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ   กค 21/01/2546 

 สําหรับปงบประมาณ 2546 

96 แผนการดําเนินโครงการผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็น สําหรับทา   พน 01/07/2546 

 อากาศยานสุวรรณภูมิ 

97 กระทูถามที่ 722 ร. เรื่อง การกอสรางอาคารที่สนามบินสุวรรณภูมิ(หนองงูเหา)สผ 28/10/2546 

98 สุวรรณภูมิ : ทาอากาศยานพลังงานสะอาด (Clean International Airport) พน 28/09/2547 

99 รายงานความกาวหนาตามมาตรการเรงรัดงานโครงการกอสรางทา        มท  28/09/2547 

 อากาศยานสุวรรณภูมิ 

100 โครงการกอสรางทางเชื่อมเขาอาคารผูโดยสารดานทิศใตสนามบิน      สสป   28/09/2547 

 สุวรรณภูมิกับทางพิเศษบูรพาวิถี 

101 สรุปผลการดําเนินงานการจัดภูมิทัศนภายในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   คค 28/09/2547 

 (วาระสําคัญของรัฐบาล)(Agenda Based) 

102 มาตรการและยุทธศาสตรการบริหารแรงงานสําหรับสนามบินสุวรรณภูมิ             รง 12/10/2547 

103  การจัดหาเคร่ืองมือตรวจสัมภาระผูโดยสารและพานลําเลียง  (CTX9000)                  นร17/05/2548 

        ที่จะนํามาใชในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

104 ผลการสอบสวนและตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการจัดหาเคร่ืองมือ        นร 14/06/2548 

 ตรวจสัมภาระผูโดยสารและสายพานลําเลียง (CTX 9000) ที่จะนํา 

 มาใชในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

105 รายงานขอเท็จจริงกรณีการแตกราวของรันเวยฝงตะวันตกทา                 คค 16/08/2548 

         อากาศยานสุวรรณภูมิ 

106 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี [เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 เรื่อง ขอทบทวน  คค 15/11/2548 

 มติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 21 ธันวาคม 2547 เรื่อง การขออนุมัติวาจางที่ 

 ปรึกษาควบคุมงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทา 

 อากาศยานสุวรรณภูมิ) 

107 รางพระราชบัญญัติสุวรรณภูมิมหานคร พ.ศ. ....                                        มท 20/06/2549 

108 รายงานผลงานกาวหนางานกอสรางโครงการระบายน้ําบริเวณสนามบิน  กษ 27/06/2549 

 สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 

109 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและแกไขปญหาทาอากาศยาน          นร 06/02/2550 

 สุวรรณภูมิและการเปดใชทาอากาศกรุงเทพ(ดอนเมือง)เปนสนามบิน 

 นานาชาติแหงที่ 2 
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ในการศึกษานี้ ผูศึกษาใหความสนใจกับการพิจารณาเร่ืองการตัดสินใจสรางทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.)เทานั้น  ดังนั้นผูศึกษาจึง
ใหความสนใจเฉพาะมติคณะรัญมนตรีท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาและตัดสินใจในเร่ืองดังกลาว
เทานั้น  ซ่ึงจะประกอบดวยการออกมติตั้งแตป พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2550  จํานวน 80 มติ ดังนี้ 

 

ลําดับ          ชื่อเร่ือง        สวนราชการ    วันท่ีมี 
          เจาของเร่ือง      มติ 
 

1  การสรางสนามบินพาณิชย        03/10/2504 
2 ผูแทนบริษัทฝรั่งเศสเสนอเก่ียวกับการลงทุนสรางสนามบิน   13/02/2505 
 พลเรือนแหงใหม 
3 การสํารวจเพ่ือสรางสนามบินพาณิชยแหงใหม (บริษัทอิตัลไทย อินดัสเตรียล  01/05/2505 
 เสนอขอลงทุนสรางสนามบินพลเรือนใหม) (2) สนามบินพาณิชย กรุงเทพฯ 
4  การสรางสนามบินพลเรือนแหงใหม       18/09/2505 
5   การสํารวจเพ่ือสรางสนามบินพาณิชยแหงที่สอง      13/11/2505 
6  ขอแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารางสัญญาการกอสราง                 24/09/2506 
        สนามบินพลเรือนแหงใหม 

7 การซ้ือที่ดินเพ่ือสรางสนามบินพาณิชยแหงใหม      28/04/2507 

8 ความเห็นในหนังสือพิมพสยามรัฐเก่ียวกับการสรางสนามบินที่หนองงูเหา  26/10/2515 

9 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพ่ือกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพฯ  01/05/2516 

 ในทองที่ตําบลบางโฉลง ตําบลราชาเทวะ และตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 

10  โครงการพัฒนาสนามบินและโครงการวิทยุเดินอากาศของกรมการบินพาณิชย   14/08/2516 
11 การสรางสนามบินที่หนองงูเหา       02/01/2517 
12 บริษัทนอรทรอปฯ ระงับการเซ็นสัญญา      15/01/2517 
13 หนังสือ บริษัทนอรทรอป คอปอเรช่ัน       05/02/2517 

14 การสรางทาอากาศยานพาณิชยสากลแหงที่สอง ณ หนองงูเหา  คค 02/07/2517 
15 ผลการจางสํารวจศึกษากอนลงทุนเรื่องทาอากาศยานพาณิชยสากล คค 02/05/2521 
 กรุงเทพมหานคร 
16 การปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองที่ คค 22/01/2523 
 ตําบลบางโฉลง ตําบลราชาเทวะ และตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี  
 จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2516 
17 รายงานการศึกษาความเหมาะสมในการสรางทาอากาศยานพาณิชย  คค 21/10/2523 
 สากลกรุงเทพฯ 
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ลําดับ            ช่ือเรื่อง        สวนราชการ    วันที่มี 

          เจาของเรื่อง      มติ 

 

18 รายงานการศึกษาการลงทุนสรางทาอากาศยานพาณิชยสากลกรุงเทพฯ     คค 03/02/2524 

 แหงที่ 2 (หนองงูเหา) 

19 การศึกษาเพื่อกําหนดขั้นตอนการสรางทาอากาศยานพาณิชยสากล คค 19/05/2524 

 กรุงเทพฯแหงที่ 2 (หนองงูเหา)(068) 

20 โคงรงการสํารวจและกอสรางทาอากาศยานพาณิชยสากลกรุงเทพฯ  สลน 28/09/2525 

 แหงที่ 2 หนองงูเหา 

21  ขออนุมัติวาจางบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบกอสรางทา คค 05/04/2526 

 อากาศยานพาณิชยสากลกรุงเทพฯ แหงที่ 2 (หนองงูเหา) 

22 แนวความคิดการยายที่กอสรางทาอากาศยานจากหนองงูเหามาดําเนิน       คค 22/11/2526 

 การขยายที่ทาอากาศยาน ดอนเมืองไปทางทิศตะวันตก 

23 สถานที่กอสรางทาอากาศยานพาณิชยสากลกรุงเทพฯ แหงใหม คค 18/03/2529 

24 ขอใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติใชพ้ืนที่บริเวณหนองงูเหาเปนที่     มท 27/05/2529 

 ต้ังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ 

25 คําตอบกระทูถามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กระทูถามที่ 065 ร. สผ   14/06/2540

 เรื่อง การสรางสนามบินนานาชาติ หนองงูเหา และ กระทูถามที่ 075 ร. 

 เรื่อง ขอใหต้ังธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 

 การเกษตร และธนาคารออมสิน ขึ้นที่บริเวณหนาโรงงานกระเบื้อง โรงงานอาหารสัตว 

 และตลาดขายผลิตผลทางการเกษตร ตําบลชองสาริกาอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี)   

26 โครงการจัดหาน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ  ฮก 10/06/2529 

27 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจะใชที่ดินบริเวณ คค 17/02/2530

 หนองงูเหาสรางเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ   

28 การพิจารณาใชประโยชนจากที่ดินบริเวณหนองงูเหา  คค   01/12/2530 

29 โครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่สอง  คค   07/05/2534 

30 โครงการทาอากาศยานสากลแหงที่สอง คค   27/05/2534 

31 โครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2  กษ   25/06/2534 

32 การบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 (หนองงูเหา) นร 25/08/2535 

33 การบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 (หนองงูเหา)      นร 01/09/2535 

34 งบประมาณประจําป 2536 ของสศช. ตามนโยบายหลักสําคัญของ นร 02/02/2536 

 รัฐบาล 3 เรื่อง ถูกแขวนไว 

35 รางกฎกระทรวง ฉบับที่ ..(พ.ศ.....) ออกตามความใน พรบ.การทา              คค 20/04/2536 

 อากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ.2522[ใหการทาอากาศยานแหง 
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ลําดับ          ชื่อเร่ือง        สวนราชการ    วันท่ีมี 
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 ประเทศไทยมีอํานาจดําเนินกิจการทาอากาศยานใน เขตสนามบิน ณ 
 อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ] 
36 การโยกยายราษฎรออกจากพื้นที่โครงการกอสรางทาอากาศยานสากล       สก   23/08/2537 
 กรุงเทพแหงที่ 2 (หนองงูเหา) 
37 กระทูถามท่ี 034 ร.เรื่อง นโยบายการสรางสนามบินหนองงูเหา(คค)ของ     คค  09/01/2539 
 นายนิยม วรปญญา   
38 โครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่สอง (หนองงูเหา)  นร 21/01/2540 
39 โครงการทาอากาศยานกรุงเทพแหงที่สอง (หนองงูเหา)  คค  11/02/2540 
40 โครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่สอง (หนองงูเหา) และการ        คค   13/05/2540 
 พัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ (ดอนเมือง) 
41 รายงานความคืบหนาโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2  คค 27/05/2540 
 (หนองงูเหา) และการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ (ดอนเมือง) 
42 รายงานผลการดําเนินงานโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 คค 21/10/2540 
43 กระทูถามท่ี 021 ร. เรื่อง การสรางสนามบินหนองงูเหา สผ  06/05/2541 
44 การแปรสภาพการทาอากาศยานแหงประเทศไทย บริษัท ทาอากาศยาน        คค  21/07/2541 
 สากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด และการพัฒนาทาอากาศยานที่เก่ียวของ 
 และเรื่อง แนวทางการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาทาอากาศยานสากล 
 กรุงเทพแหงที่ 2 
45 ขอใหพิจารณาเพ่ือการทบทวนในสวนของการดําเนินการตามผลการ คค 20/10/2541 
 พิจารณาของสํานักงานคณะ กรรมการกฤษฎีกา (กรณี หางหุนสวนจํากัด 
 ไทยพิพัฒนกับผูรวมรองทุกขอื่น รองทุกขวา บรษิัท ทาอากาศยาน 
 กรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.) ดําเนินการประกวดราคาจางเหมางาน 
 ปรับปรุง พ้ืนที่ (งานถมทราย) โดย ไมชอบดวยกฎหมาย) 
46 การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอใหพิจารณา        คค 27/04/2542 
 เพ่ือการทบทวนในสวนของการ ดําเนินการตามผลการพิจารณาของ 
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรณี หางหุนสวนจํากัด ไทพิพัฒน 
 กับผูรวมรองทุกขอื่น รองทุกขวา บริษัท ทาอากาศยานกรุงเทพแหงใหม 
 จํากัด ดําเนินการประกวดราคา จางเหมางานปรับปรุงพื้นที่ (งานถม ทราย) 
 โดยไมชอบดวยกฎหมาย) 
47 โครงการจัดหาอุปกรณบริการจราจรทางอากาศและหอบังคับการบิน         คค 28/12/2542 
 พรอมอาคารสํานักงาน ณ ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 (หนองงูเหา) 
 ของบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
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48 รายงานความกาวหนา สถานภาพ ปญหาและอุปสรรค และสรุปสาเหตุ      คค 18/01/2543 
 ของผลการดําเนินงานใน รูปของการเบิกจายงบประมาณตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนด 
 ไวในป 2542 ของโครงการทาอากาศ ยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 
49 พระราชทานนามทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 (ไมยืนยันมติ)         นร  10/10/2543 
50 มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2                นร  24/10/2543 
51 รายงานผลการเจรจากูเงินจาก EIB สําหรับโครงการจัดหาอุปกรณ กค 21/11/2543 
 บริการจราจรทางอากาศและหอ บังคับการบินพรอมอาคารสํานักงาน 
 ณ ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 
52 การลงนามในสัญญากูเงิน สัญญาค้ําประกัน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับ      กค  24/07/2544 
 ธนาคารยุโรปเพื่อการลงทุนสําหรับโครงการจัดหาอุปกรณบริการจราจร 
 ทางอากาศและหอบังคับการบินพรอมอาคารสํานักงาน ณ ทา 
 อากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 (หนองงูเหา) 
53 ขอความเห็นชอบแนวทางเรงรัดการดําเนินงานกอสรางทาอากาศยาน        กค 31/07/2544 
 สุวรรณภูมิเพ่ือใหแลวเสร็จทันป 2547 
54 แผนการดําเนินงานประกวดราคาเพ่ือกอสรางอาคารผูโดยสาร กค  18/09/2544 
 และอาคารเทียบเครื่องบินทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหแลวเสร็จใน 
 เดือนธันวาคม 2547 
55 ขออนุมัติขยายระยะเวลากอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ เพ่ือจางเหมา       คค  25/09/2544 
 ทําการกอสรางทางเขา - ออก ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 
 สายกรุงเทพ - ชลบุรีสายใหม ตอน 1 และตอน 2 
56 ขออนุมัติขยายระยะเวลากอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ เพ่ือจางเหมา       คค 25/09/2544 
 ทําการกอสรางทางหลวงสายทางเขา - ออก ดานใตของทาอากาศยาน 
 สากลกรุงเทพแหงที่ 2 ตอน 1 และตอน 2 
57 ผลการดําเนินงานประกวดราคาเพ่ือกอสรางอาคารผูโดยสารและอาคาร    คค 16/10/2544 
 เทียบเครื่องบินทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
58 นายกรัฐมนตรีมอบหมายงานใหผูเก่ียวของดําเนินการ  นร 25/12/2544 
59  รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการกํากับนโยบาย นร  30/04/2545 
 และการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... 
60 คณะกรรมการกํากับนโยบายและบริหารการพัฒนาทาอากาศยาน นร 07/05/2545 
 สุวรรณภูมิ (กทภ.) 
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61 การขอกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2546 สําหรับโครงการ นร  09/07/2545 

 ศึกษาจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองศูนยกลางการขนสงทาง 

 อากาศของภูมิภาค 

62  ขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผอนผันใหกอหนี้ผูกพันหลังไตรมาส   คค  03/096/2545 

 ที่ 3 ในโครงการอุตุนิยมวิทยาการบินสําหรับทาอากาศยานสากล 

63 ขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอัตราสวนการทําการคาตางตอบแทน     คค 10/09/2545 

 ในโครงการอุตุนิยมวิทยาการบินสําหรับทาอากาศยานสากลกรุงเทพ 

 แหงที่ 2 (สุวรรณภูมิ) ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

64 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและทุนรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2545        กค  10/09/2545 

 เรื่อง การแปลงสภาพการทาอากาศยานแหงประเทศไทย เปน บริษัท 

 ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

65 มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ นร 15/10/2545 

 2/2545  (2  กันยายน 2545) 

66 การใหเอกชนเขารวมดําเนินงานในโครงการคลังสินคา โครงการครัวการ     นร 14/01/2546 

 บิน โครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ 

 ซอมบํารุง และโครงการระบบใหบริการเชื้อเพลิงอากาศยาน (ยกเวน 

 Hydrant)  ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ทาอากาศยานไทยจํากัด (มหาชน) 

67 โครงการลงทุน ณ ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 (สุวรรณภูมิ)      คค 14/01/2546 

 ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

68 กระทูถามที่ 722 ร. เรื่อง การกอสรางอาคารที่สนามบินสุวรรณภูมิ สผ 28/10/2546 

 (หนองงูเหา) 

69 สุวรรณภูมิ : ทาอากาศยานพลังงานสะอาด (Clean International Airport) พน 28/09/2547 

70 รายงานความกาวหนาตามมาตรการเรงรัดงานโครงการกอสรางทา        มท  28/09/2547 

 อากาศยานสุวรรณภูมิ 

71 โครงการกอสรางทางเชื่อมเขาอาคารผูโดยสารดานทิศใตสนามบิน      สสป   28/09/2547 

 สุวรรณภูมิกับทางพิเศษบูรพาวิถี 

72 สรุปผลการดําเนินงานการจัดภูมิทัศนภายในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   คค 28/09/2547 

 (วาระสําคัญของรัฐบาล)(Agenda Based) 

73 มาตรการและยุทธศาสตรการบริหารแรงงานสําหรับสนามบิน               รง 12/10/2547 

         สุวรรณภูมิ 
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74    การจัดหาเครื่องมือตรวจสัมภาระผูโดยสารและพานลําเลียง                   นร17/05/2548 
     (CTX9000)  ที่จะนํามาใชในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
75 ผลการสอบสวนและตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการจัดหาเครื่องมือ        นร 14/06/2548 
 ตรวจสัมภาระผูโดยสารและสายพานลําเลียง (CTX 9000) ที่จะนํา 
 มาใชในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
76 รายงานขอเท็จจริงกรณีการแตกราวของรันเวยฝงตะวันตกทา                 คค 16/08/2548 
         อากาศยานสุวรรณภูมิ 
77 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี [เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 เรื่อง ขอทบทวน  คค 15/11/2548 
 มติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 21 ธันวาคม 2547 เรื่อง การขออนุมัติวาจางที่ 
 ปรึกษาควบคุมงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทา 
 อากาศยานสุวรรณภูมิ) 
78 รางพระราชบัญญัติสุวรรณภูมิมหานคร พ.ศ. ....                                        มท 20/06/2549 
79 รายงานผลงานกาวหนางานกอสรางโครงการระบายนํ้าบริเวณสนามบิน  กษ 27/06/2549 
 สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 
80 การแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและแกไขปญหาทาอากาศยาน          นร 06/02/2550 
 สุวรรณภูมิและการเปดใชทาอากาศกรุงเทพ(ดอนเมือง)เปนสนามบิน 
 นานาชาติแหงที่ 2 
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ภาคผนวก ช 
ประวัติความเปนมาของบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) 
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ประวัติความเปนมาของบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) 
 

รัฐบาลไทยไดกอต้ังบริษัทไทย เดินเรือทะเล  จํากัด (บทด.)  เม่ือป พ .ศ .2483 ดวยทุน        
จดทะเบียนคร้ังแรก  6 ลานบาท และเพิ่มทุนคร้ังสุดทายในป พ .ศ .2508 มีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน  117 
ลานบาท  ในชวง ป  พ .ศ   .2500 –2520  กองเรือ  บทด.  มีเรือรวม  16 ลํา ระวางบรรทุก  200,000 เดทเวทตัน 
ผลประกอบการระยะแรกสามารถทํากําไรได  ตอมาเรือท่ีมีอยูเร่ิมหมดสภาพ คาใชจายในการ
บํารุงรักษาสูงข้ึน  ลูกคาไมม่ันใจในการบริการเพราะเรือเกา ผลประกอบการจึงเร่ิมขาดทุนรัฐบาล
ยุคนั้นไมไดใหความสําคัญในเร่ืองพาณิชยนาวีประกอบกับ บทด . มีผลการดําเนินการท่ีขาดทุน 
รัฐบาลจึงไมไดสนับสนุนให  บทด . ปรับปรุงกองเรือ  จนในท่ีสุดในป  พ .ศ .2529 บทด .จึงจําตองขาย
เรือเกาลําสุดทายออกไปและมีผลขาดทุนสะสมอยู 300 ลานบาท  

เหตุผลท่ีรัฐบาลไทยใหความสําคัญและกอต้ังบริษัท ไทยเดินเรือทะเล ข้ึนนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของนโยบายของรัฐในการจัดต้ังพาณิชยนาวีแหงชาติ  โดยพิจารณาในดานความเจริญเติบโตของ
การคาตางประเทศของไทย  โดยในเวลานั้นสัดสวนมูลคาสินคาขาออกป พ.ศ. 2494-2509 เปนรอย
ละ 16.0 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และมีดัชนีสัมพันธกับผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ 0.975 ซ่ึงมากกวา สินคาขาออกถึง 0.024 แสดงใหเห็นวาท้ังสินคาออกและสินคาเขามี
ความสัมพันธตอ ความเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (วิเชียร นาคปริทัศน, 2514) 

พลเรือเอก  นิพนธ จักษุดุล นิพนธ จักษุดุลย (2552)  ประธานสภากรรมการบริษัท ไทย
เดินเรือทะเล จํากัด ไดย้ําแนวคิดดั้งเดิมของรัฐในการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจแหงนี้วา  

  
“ประวัติความเปนมาของบริษัท  ไทยเดินเรือทะเล  ก็ทราบวาผูกอตั้งในอดีตนั้น
เปนนายทหารเรือถึง  2 ทานต้ังแตป พ.ศ.  2483  โดยความตั้งใจของบรรพบุรุษ
ในการกอต้ังบริษัทแหงนี้เพราะวาสมัยนั้นเปนชวงสมัยท่ีเกิดสงครามโลก   
ประเทศไทยไมมีกองเรือขนสงสินคาท่ีจะบรรทุกสินคาท่ีจําเปนเขามาใชใน
ประเทศ    โดยเฉพาะเชื้อเพลิง    เม่ือเกิดวิกฤติทางดานการเมืองหรือเกิดสงคราม
ระหวางประเทศข้ึนมา” นิพนธ จักษุดุลย (2552)  
  
เม่ือรัฐบาลไมใหความสนใจ บทด. จึงจําตองดําเนินกิจการดวยการเชาระวางเรือมา

ประกอบการเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมไวพรอมๆ กับการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ โดยเฉพาะ
ดานการตลาดท่ีเนนเชิงรุกบุกเขาตลาดสินคาเอกชนมากข้ึนจนในที่สุดก็สามารถลางหนี้แลขาดทุน
สะสมไดหมด  ในขณะเดียวกันนั้น บทด .ไดเสนอแผนการจัดหาเรือมาเพ่ือประกอบการ  แตก็ไดรับ
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การปฏิเสธเนื่องจากรัฐบาล ขณะน้ันมีนโยบายไมลงทุนเพิ่มในรัฐวิสาหกิจอีก  บทด. จึงเสนอแผน
ใหมโดยการแปรรูป บทด. ใหเอกชนเขามารวมทุนเม่ือป  พ .ศ . 2530 แตก็ไมประสบความสําเร็จ
เพราะเหตุผลทางการเมือง ประกอบกับรัฐบาลในชวงป  พ .ศ .2530-2540 มีการเปล่ียนแปลงบอยคร้ัง 
จึงทําใหแผนงานและโครงการที่  บทด. เสนอตองสะดุดหยุดลง เม่ือมีการเปล่ียนรัฐบาลและเร่ิมตน
ใหมทุกคร้ังและกวารัฐบาลจะเขาใจในสถานการณของพาณิชยนาวีและกิจการของ บทด. ก็มีการ
เปล่ียนแปลงรัฐบาลอีก  

นโยบายการแปรรูปไทยเดินเรือทะเลใหเปนสายการเดินเรือแหงชาติ  เร่ิมปรากฎอีกคร้ังใน
ป พ.ศ. 2540 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2540 เห็นชอบใหดําเนินการจัดต้ังสาย
การเดินเรือแหงชาติดวยการปรับปรุง บทด. โดยการเพิ่มทุนใหัภาครัฐถือหุนสวนนอย  และ
ภาคเอกชนถือหุนสวนใหญเพื่อแปรรูป บทด. ใหพนจากการเปนรัฐวิสาหกิจ  พรอมกับใหสิทธิ
ประโยชน 8 ประการ  ตอมาในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 คณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในองคประกอบ
และสัดสวนของผูถือหุนของ บทด. ตามโครงสรางใหม  ประกอบดวยภาครัฐรอยละ 30 กลุม
สมาคมเจาของเรือไทย (สจท.) รอยละ 25 บริษัท คอสโก รอยละ 25 บริษัท คอสนาม รอยละ 15 
และภาคเอกชนอ่ืนๆ รอยละ 15 และใหจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของ บทด. เปนจํานวน 140 ลาน
หุน หุนละ 15 บาท อยางไกรก็ตาม ความพยายามในการแปรรูปรวมทุนในชวงป 2540-2544 ไม
ประสบผลสําเร็จเนื่องจากตกลงกันไมไดในเร่ืองของสัดสวนการถือหุน และราคาหุนจนกระท่ังใน
ท่ีสุดคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหยุบเลิก บทด. หากแปรรูปไมแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 
2545   ความพยายามในการผลักดันการแปรรูปบริษัท ไทยเดินเรือทะเล มีมาโดยตลอด  แตไม
ประสบความสําเร็จ และนับจากมติ ครม. ท่ีใหยุบเลิก บทด. หากแปรรูปไมสําเร็จภายในวันท่ี 31 
ธันวาคม 2545 คณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติขยายเวลาการดําเนินการใหพนสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ
ออกไปอีกถึง 2 คร้ัง  คือคร้ังแรกมีมติเม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2545 ใหขยายเวลาออกไปอีก 6 เดือน
จนถึง 30 มิถุนายน 2546 และในวันท่ี 17 มิถุนายน 2546 ก็ไดมีมติอนุมัติใหขยายเวลาการ
ดําเนินการใหพนสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจออกไป  โดยคราวน้ีคณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดระยะเวลา
ในการดําเนินการไว   

ในระหวางป พ.ศ. 2546-2547 เปนชวงเวลาท่ี บริษัท ไทยเดินเรือทะเล พยายามท่ีจะดําเนิน
ธุรกิจตอไปดวยตนเอง  โดยไมหวังพ่ึงการเพิ่มทุนและขายหุนรวมทุนใหกับภาคเอกชน  เนื่องจาก
ความไมลงตัวกันในเร่ืองของสัดสวนหุนและราคาหุน  โดยในรายงานการประชุมสภากรรมการ 
บทด. เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2546 บันทึกไววาท่ีประชุมสภากรรมการ บทด. ไดมอบหมายให
สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนินการปรับปรุงแกไขแผนการ
ดําเนินงานของ บทด. ใหม  และนอกจากน้ันในป พ.ศ. 2547 บทด. ก็ไดทําการวาจางบริษัทท่ี
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ปรึกษา Orient Star Line Limited เปนท่ีปรึกษาในการประกอบธุรกิจเรือ Container ของ บทด.  
และยังไดลงนามขอตกลงหนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent) เพื่อความรวมมือระหวาง บทด. 
กับสมาคมความรวมมืออูตอเรือแหงประเทศญ่ีปุน (CAJS) เพื่อพิจารณาจัดซ้ือเรือ Ro-Ro รวมถึงได
ขยายธุรกิจเชาเรือท่ีเปนเรือ Feeder และเรือ Ro-Ro เพื่อใหบริการขนสงสินคาสายเอเชียอาคเนยและ
ขนสงสินคาชายฝง  แตในท่ีสุดก็ยุติกิจการลงเม่ือผลการดําเนินการขาดทุน 

ตอมาในเดือน กรกฏาคม ป 2548 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม นายภูมิธรรม 
เวชยชัย ไดเชิญผูบริหารของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล และ สมาคมเจาของเรือไทย ประชุมหารือและ
ไดมอบนโยบายในการพัฒนากองเรือแหงชาติ  โดยการตั้งบริษัทรวมทุนระหวาง บทด. กับ บริษัท
เจาของเรือไทย  โดยไดระบุไวในการแถลงนโยบายชัดเจนวา บทด. จะคงสถานเะเปนเพียง 
Holding Company   หลังจากการประชุมรวม  ไดมีการต้ังคณะทํางานระหวาง บทด. กับ สมาคม
เจาของเรือไทย เพื่อรวมกันพิจารณาในรายละเอียดและข้ันตอนการจัดต้ังบริษัทรวมทุนดังกลาว  
และในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดต้ังกองเรือแหงชาติ  โดยต้ัง
บริษัทรวมทุนระหวางบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด กับ กลุมบริษัทเจาของเรือไทย 23 บริษัท  
และวันท่ี 6 มีนาคม 2549 การจัดต้ังบริษัทรวมทุนก็เสร็จส้ินสมบูรณ  โดยบริษัท ไทยเดินเรือทะเล 
จํากัด กับกลุมบริษัทเจาของเรือไทย 23  บริษัท  ไดรวมกันลงนามสัญญารวมทุนจัดต้ังบริษัท 
“บริษัท บทด จํากัด” มีช่ือภาษาอังกฤษวา TMN Compnay Limited วันท่ีจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทคือ
วันท่ี 11  เมษายน 2549  
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ภาคผนวก ฌ 
ประวัติความเปนมาของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) 
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ประวัติความเปนมาของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) 
 

1.  บริษัท การทาอากาศยานแหงประเทศไทย จํากัด (ทอท.): รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง
คมนาคม  

 
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เดิมใชช่ือวา การทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

หรือ ทอท. เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เปนองคกรบริหารงานทาอากาศยานระดับ
แหงชาติของไทย โดยเร่ิมดําเนินการต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 เพื่อดําเนินการทาอากาศ
ยานตางๆ ใหตรงกับระดับแหงชาติ และรับโอนกิจการทาอากาศยานดอนเมือง ซ่ึงเคยสังกัด 
กรมการบินพลเรือน ท่ีจําเปนตองถูกยุบไป ตอมาทอท. ไดแปลงสภาพเปนบริษัทภายใตนโยบาย
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย โดยไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลช่ือ "บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) " และปรับตราสัญลักษณใหม โดยชื่อยอของบริษัทยังคงใช "ทอท." เชนเดิม สวนช่ือ
ภาษาอังกฤษคือ Airports of Thailand Public Company Limited และใชช่ือยอวา AOT ตั้งแตวันท่ี 
30 กันยายน พ.ศ. 2545 เปนตนมา 

คณะกรรมการบริษัท ตามขอบังคับของ  ทอท . คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีในการ
ดําเนินกิจการของ  ทอท   .ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค  ขอบังคับ  และมติท่ีประชุมผูถือหุน 
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีจริยธรรม  และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังจะตองระมัดระวัง
และรักษาผลประโยชนของ  ทอท . และผูถือหุนอยางดีท่ีสุด  ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ
ทานหน่ึงเปนประธานกรรมการและกรรมการทานหน่ึงเปนกรรมการผูอํานวยการใหญ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกต้ังกรรมการอีกทานหน่ึงหรือหลายทานเปนรองประธาน
กรรมการก็ได 

ทอท   . มีรายไดมาจาก (ก) รายไดจากกิจการการบิน   (Aeronautical Revenue) ซ่ึงประกอบดวย
คาธรรมเนียมในการข้ึน  ลงของอากาศยาน  (Landing Charge) คาธรรมเนียมท่ีเก็บอากาศยาน 
(Parking Charge) คาธรรมเนียมการใชสนามบิน  (Passenger Service Charge) และคาเคร่ืองอํานวย
ความสะดวก(Aircraft Service Charge) (ข) รายไดท่ีไมเกี่ยวกับกิจการการบิน (Non Aeronautical 
Revenue) ซ่ึงประกอบดวยรายไดสวนแบงผลประโยชน   (Concession Revenue) คาเชาสํานักงาน
และคาเชาอสังหาริมทรัพย   (Office and Real Property Rents) และรายไดจากการใหบริการ  
(Service Revenue) ท้ังนี้  ในการดําเนินงาน  ทาอากาศยาน ทอท . ยังมีผูประกอบการภายนอกเปน
ผูดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการที่จําเปนบางสวน เชน  บริษัท  การบินไทย  จํากัด   (มหาชน)  และ
บริษัท  ไทย  แอรพอรตส  กราวด  เซอรวิสเซส จํากัด  ซ่ึงเปนผูใหบริการภาคพื้นดิน รวมท้ังการ
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ใหบริการผูโดยสารตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการภายในทาอากาศยานซ่ึงทํากับบริษัท
ดังกลาว นอกจากนี้ยังมีผูประกอบการรายอ่ืนท่ีใหบริการรานคาปลีก ส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
เก็บสินคา รถลีมูซีน บริการที่จอดรถ และส่ิงอํานวยความสะดวกประเภทตาง  ๆ  โดยผูประกอบการ
ตาง  ๆ  เหลานี้ จะตองชําระคาตอบแทนสวนแบงผลประโยชน  (Concession Fees) คาเชาพื้นท่ี  
(Rent) และคาบริการ (Service Charges) สวนผูเชาพื้นท่ีบางรายท่ีไมไดเขาทําสัญญาอนุญาตให
ดําเนินกิจการนั้นจะชําระเพียงคาเชาพื้นท่ีและคาบริการให ทอท. เทานั้น 

แนวทางการดําเนินธุรกิจของคณะผูบริหารของ ทอท   .เนนความเช่ียวชาญและมี
ประสบการณดานบริหารจัดการทาอากาศยาน รวมถึงมีการวางแผนพัฒนาทาอากาศยาน  และ
ปรับปรุงทาอากาศยาน ใหอยูในระดับมาตรฐานสากล  และมีศักยภาพสามารถรองรับความตองการ
ของลูกคาได  เพื่อใหการบริหารงานของ  ทอท   .สามารถแขงขันในระดับสากล และเปนศูนยกลาง
การบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ทอท . จึงไดกําหนดยุทธศาสตรในการแขงขันซ่ึง
ประกอบดวย 

 
1.1  การพัฒนาทาอากาศยานเพื่อการแขงขัน  
การเปดใหบริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนยุทธศาสตรสําคัญของชาติในการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยเม่ือวันท่ี 28 กันยายน  2549 ทาอากาศยานสุวรรณภู
มิๆไดเปดใหบริการในเชิงพาณิชยอยางเต็มรูปแบบ เปนทาอากาศยานหลักท่ีเปนศูนยกลางการบิน 
(Hub) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองรับเสนทางการบินจากทุกมุมโลก เปนประตูสู
ประเทศในแถบเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Gateway to the Golden Land) ซ่ึงจะชวย
เช่ือมโยงในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนทาอากาศยาน
นานาชาติแหงใหมท่ีมีความทันสมัย เพียบพรอมไปดวยส่ิงอํานวยความสะดวก  ระบบเทคโนโลยี
สมัยใหมท่ีมีประสิทธิภาพสูง การรักษาความปลอดภัยท่ีไดมาตรฐานระดับสากล  และสามารถ
ใหบริการสายการบิน และผูโดยสารอยางมีคุณภาพในระดับสากล โดยในเบ้ืองตนจะมีศักยภาพใน
การรองรับผูโดยสารได  45 ลานคนตอป และเม่ือพัฒนาเต็มพื้นท่ีแลวจะสามารถรองรับผูโดยสาร
ไดสูงถึง 100 ลานคนตอป พรอมท้ังยกระดับคุณภาพและการบริการของทาอากาศยานท่ีมีผูโดยสาร
สูงติดอันดับ  1 ใน 10 ของโลกโดยจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือนําไปสูการจัดอันดับทาอากาศยานและ
คุณภาพการใหบริการในระดับสากล ปงบประมาณ  2549 – 2551 เพื่อให ทาอากาศยาสุวรรณภูมิ
สามารถแขงขันกับทาอากาศยานอ่ืน ๆ ในระดับสากลได 
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1.2  บทบาทของทาอากาศยานในการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ 
การเปดใหบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จะเปนสวนหน่ึงของการขับเคล่ือน

ระบบโลจิสติกสท่ีสําคัญของประเทศ โดยทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดมีการบริหารจัดการดานการข
นสงสินคาเปนแบบเขตปลอดอากร (Free zone) เพื่ออํานวยความสะดวกในการขนสงและการ
บริหารจัดการสินคา มีความรวดเร็วยิ่งข้ึน  เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงสินคา ซ่ึงจะชวย
เพิ่มปริมาณของสินคาท่ีขนสงผานทาอากาศยานสุวรรณภูมิมากย่ิงข้ึน และเพ่ิมศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศ ในสวนบทบาทของทาอากาศยาน
ภูมิภาค  ทอท . จะเรงพัฒนายุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกสและการทองเท่ียว ขยาย
เครือขายเสนทางบินใหครอบคุมท่ัวโลก เปนศูนยกลางโลจิสติกสของสินคาในกลุมของประเทศ
จีเอ็มเอสและเอเชียใต รวมท้ังพัฒนาทาอากาศยานเชียงใหมและภูเก็ตเปนประตูสูภูมิภาค 

ภารกิจ   (Mission Statement) ทอท . จะสรางความเปนเลิศอยางตอเนื่องท้ังดานการบริหาร
จัดการ และการดําเนินงานทาอากาศยานในความรับผิดชอบ ดวยมาตรฐานดานความปลอดภัย 
คุณภาพการใหบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกในระดับสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
เพื่อประโยชนของผูใชบริการ และเพื่อสรางผลตอบแทนในระดับท่ีเหมาะสมตอผูถือหุน  พันธมิตร
ทางธุรกิจ อุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศ  และพนักงาน  ภารกิจของ  ทอท. คือ  การประกอบ 
และสงเสริมกิจการทาอากาศยาน รวมท้ังดําเนินกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับการประกอบ
กิจการทาอากาศยาน 

  
1.3  บริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.) 
บริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม  จํากัด   (New Bankok International Airport 

Company Limited : NBIA) จดทะเบียน เปนบริษัทจํากัดเม่ือวันท่ี  27 กุมภาพันธ  2539 เปน
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม  มีทุนจดทะเบียน  10,000 ลานบาท  ผูถือหุน ประกอบดวยการ
ทาอากาศยานแหงประเทศไทย  รอยละ  51.4 กระทรวงการคลัง  รอยละ  48.6 ไดโอนงานจากการทา
อากาศยานแหง  ประเทศไทย  มารับผิดชอบตั้งแตวันท่ี  11 เมษายน  2539 เปนตนมา  มีหนาท่ีในการ
รับผิดชอบในการกอสรางและบริหาร  ทาอากาศ  ยานสากล กรุงเทพแหงใหม  (ทาอากาศยานหนอง
งูเหา) 

 
 1.4  ทาอากาศยานสุวรรณภมิู 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  หรือ  สนามบินสุวรรณภูมิ   (ช่ือเดิม   :สนามบินหนองงูเหา) เปน

สนามบินต้ังอยูท่ี  ถนนบางนา-ตราด  ในตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  เปด
ใชงานวันท่ี  28   กันยายน  พ .ศ. 2549  โดยใชงานแทนทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง  นโยบาย
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รัฐบาลไดกําหนดทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเปนทาอากาศยานหลักของประเทศ และจะเปน
ศูนยกลางการบินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย  ช่ือของสนามบินสุวรรณภูมิ  มีความหมายวา "  แผนดิน
ทอง   "เปนช่ือพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  เม่ือวันท่ี 
29  กันยายน และะเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษอาคารผูโดยสารทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  ในวันท่ี  19   มกราคม  พ .ศ. 2545  ช่ือสากลของสนามบินสะกดตามการถายตัวสะกด
ภาษาสันสกฤต  วา "  Suvarnabhumi" แทนการเขียนทับศัพทตามระบบราชบัณฑิตยสถาน  ซ่ึงสะกดวา 
"Suwannaphum" 

ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 ตั้งอยูในพ้ืนท่ี ตําบลบางโฉลง ตําบลราชาเทวะและ 
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทร ปราการ มีพื้นท่ีประมาณ 20,000 ไรหรือประมาณ 32 
ตารางกิโลเมตร  

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีประวัติควมเปนมาโดยสังเขปดังนี้  รัฐบาลทหารของจอมพล
ถนอม กิตติขจร ไดซ้ือท่ีดินหนองน้ํา 20,000   ไร บริเวณหนองงูเหา  จังหวัดสมุทรปราการในป  พ .ศ.
2516   สําหรับสรางสนามบินใหม  เวลาเกือบ   30  ปตอมา  รัฐบาลของ  พ .ต .ท   . ทักษิณ  ชินวัตร  ได
เห็นวา  สนามบินมีความสําคัญตอการสงเสริมและพัฒนาความเจริญดานเศรษฐกิจ  สังคม  การ
ทองเท่ียว  และดานอ่ืนของประเทศเปนอยางมาก  รัฐบาลจึงกําหนดให  การกอสราง  ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เปนวาระแหงชาติ ซ่ึงทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จะตองรวมกันดําเนินการแบบบูรณาการ 
เพื่อใหสําเร็จตามเปาหมาย  จึงไดเรงการกอสรางต้ังแตเดือน  มกราคม  พ .ศ. 2545   และรัฐบาล  ได
จัดต้ัง  บริษัท  ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม  จํากัด  เพื่อบริหารงานโครงการกอสรางและ
พัฒนาทาอากาศยานแหงใหม  และเม่ือ  ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  เสร็จส้ินการกอสรางลง 
บทม . ตองปดบริษัท  เพื่อโอนกิจการท้ังหมด  ไปเปน  บริษัท  ทาอากาศยานไทย  จํากัด   (มหาชน) 
โดยตรง 

สนามบินไดเปดทดลองใชในเชาวันท่ี  29   กรกฎาคม  พ.ศ. 2549 โดยมีสายการบิน
ภายในประเทศ   6  สายการบินรวมทดลอง  ไดแก  การบินไทย  นกแอร  ไทยแอรเอเซีย  บางกอกแอร
เวย  พีบีแอร  และ  โอเรียนทไทย  โดยมีจํานวนผูโดยสาร  4,800 คน  จาก   24  เท่ียวบิน  โดยพ .ต .ท.  
ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  ไดเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมายังสนามบิน
สุวรรณภูมิ  นอกจากน้ี  ไดมีกิจกรรมตางๆ  ซ่ึงรวมถึงการแจกประกาศนียบัตรและบัตรโดยสารท่ี
ระลึกแกผูรวมเที่ยวบิน  การนําผูสนใจเยี่ยมชมบริเวณสนามบินโดยมัคคุเทศกอาสาสมัครจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ  รวมกับการทาอากาศยาน  และรถโดยสาร  ขสมก .  ไดจัดเสนทางพิเศษเพื่อเขาชม
สนามบินและสถานท่ีทองเท่ียวในบริเวณใกลเคียง 
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ในวันท่ี  19   กันยายน  พ .ศ.   2549  เกิดการรัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลรักษาการของ 
พ .ต .ท. ทักษิณ  ชินวัตร  คณะรัฐประหารตัดสินใจยึดกําหนดการเปดสนามบินอยางเปนทางการใน
วันท่ี   28  ตามเดิม  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดรับการรับรองจากกรมการขนสงทางอากาศภายใต
มาตรฐานนานาชาติท่ีออกโดยองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) และสมาคมการ
ขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) เพื่อเปดใชในทางพาณิชยอยางเปนทางการในวันท่ี 28 
กันยายน พ.ศ. 2549  
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ภาคผนวก ญ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 
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ประวัติผูเขียน 

 
ขอมูลสวนตัว 
ชื่อ สกุล   นางสาวสุธาดา เมฆรุงเรืองกุล 
ท่ีอยู   43/51 หมูบานโพธ์ิแกว ซ.เวชคาม ถ.ประชาช่ืน  
   อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 
โทรศัพท   02 984 5492 
มือถือ    081-809 54 01 
Email Address  sutada.mod@gmail.com 
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน      
   คณะรัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)  

ดุษฎีนิพนธเร่ือง พลวัตรและการเคล่ือนไหวในกระบวนการตัดสินใจ
นโยบาย ของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ    
กรณีศึกษา: บริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) กับการตัดสินใจรวมทุน
กับกลุมบริษัท เจาของเรือไทยเพื่อจัดต้ังสายการเดินเรือแหงชาติ   
กรณีศึกษา:  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท) กับการ
ตัดสินใจสรางทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม รองศาสตราจารย ดร. พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ 

  

ระดับปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจ  
   คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

วิทยานิพนธเร่ือง “ปญหาการบังคับใชกฎหมายการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบในประเทศไทย” 

 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ดร. จุฬา สุขมานพ 
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ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)   

Certificate  Human Resource Executive Program, Business School, The University 
of  Michigan, USA 

Diploma  Film & T.V.Studies, School of Visual Arts, Sydney, Australia 
 
ประสบการณทํางาน 
ป พ.ศ. 2550-ปจจุบัน บริษัท    กลุมบริษัท จีพี (GP Group of Companies) 
 ตําแหนง     รองกรรมการผูจัดการ (Deputy Managing Director)  
   บริษัท เกรนเทรด จํากัด (nsha) 
 ตําแหนง     ผูจัดการอาวุโส – องคกรธุรกิจสัมพันธและการส่ือสารองคกร 
    (Senior Manager – Group Corporate Affairs and  
    Communications) 
 
ป พ.ศ. 2539- พ.ศ. 2550 บริษัท     พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 
 ตําแหนง      ผูจัดการอาวุโส-องคกรธุรกิจสัมพันธ (Senior Manager –  
    Corporate Affairs) 
 
ป พ.ศ. 2539 บริษัท     เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด 
 ตําแหนง      ผูชวยผูอํานวยการการฝายพัฒนาธุรกิจ (Assistant Director- 
    Business Development) 
 
ป พ.ศ. 2538 บริษัท     โนเบล คอมมูนิเคชั่น จํากัด  
 ตําแหนง      ท่ีปรึกษาประชาสัมพันธและพัฒนาองคกร และ ผูจัดการท่ัวไป                              
     (PR Consultant & General Manager) 
 
ป พ.ศ. 2536- พ.ศ. 2538 บริษัท      เนชั่นมัลติมีเดียกรุปจํากัด (มหาชน) 
 ตําแหนง      บรรณาธิการ-สัมมนา และ กิจกรรมพิเศษ  
 บริษัท      จีโอ สตราดิจ้ี จํากัด (บริษัทในเครือเนชั่นกรุป) 
 ตําแหนง      ผูจัดการท่ัวไป 
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ป พ.ศ. 2535  บริษัท      สหศีนิมา จํากัด  
 ตําแหนง      ผูควบคุมการผลิตรายการสารคดี “บานเล็กในเมืองใหญ”  




