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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับปญัหาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
ผังเมือง และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
โดย กรินทร์  กลิ่นขจร  
อาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  

สนามบินสุวรรณภูมิและดอน
เมืองถือเป็นประตูของประเทศไทย เป็น
สัญลักษณ์ของความเจริญระดับชาติ 
นานาชาติ ก่อนเปิดดําเนินการ มีการ
ประชาสัมพันธ์ด้านความพร้อมและสิ่ง
อํานวยความสะดวก มีเส้นทางเครื่องบนิ
ว่ิงที่ยาวท่ีสุดในโลก มีหอบังคบัการสูง
ท่ีสุดในโลก และมีอาคารผู้โดยสารพื้นที่
ใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นต้น เมื่อเปิด
ดําเนินการ ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเทียบกับดอนเมือง ท่ีถูกละเลย และถูกกดดันซ่ึงไม่เคย
มีใครไปวิจัยเลยว่า จริงๆ แล้วเขาเดือดร้อนขนาดไหน ถูกกดดันภายใต้คําท่ีว่ารู้อยู่แล้วและ
ก็ชิน เมื่อดอนเมืองถูกพัฒนาเต็มศักยภาพจึงเกิดการย้ายสนามบินมายังสุวรรณภูมิแทน  
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 พ.ศ. 2503 ในยุคเริ่มต้นการวางแผนพัฒนาครั้งใหญ่ของประเทศ รัฐบาลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ว่าจ้างบริษัทลิชฟิลด์ (Litchfield Whiting Bourne 
and Associates) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทําการศึกษาและวางผังเมืองล่วงหน้า 30 ปี
สําหรับกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาท่ีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องท่าอากาศยานในครั้งนั้นระบุว่า 
กรุงเทพฯ ควรจะมีสนามบินพาณิชย์ใหม่อีกแห่งหนึ่ง เพื่อแยกเครื่องบินพลเรือนออกจาก
เครื่องบินทหาร กล่าวคือ ในพ.ศ. 2500 นั้น ระบบการบินได้เริ่มเปลี่ยนเป็นระบบ jet 
engine คือ เครื่องบินขนาดใหญ่ท่ีมีแอร์โฮสเตสและผู้โดยสารจํานวนมาก เนื่องจากการที่
ได้วางแผนให้กรุงเทพฯ เจริญเติบโตไปทางทิศตะวันออกของเมือง โดยเฉพาะความเจริญ
ด้านอุตสาหกรรม บริษัทลิชฟิลด์จึงเสนอแนะให้สถานที่ก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่นี้ต้ังอยู่
ห่างจากใจกลางของพระนครออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ 17 กิโลเมตร ณ บริเวณ
ตําบลหนองดอกไม้และตําบลหนองบอน (ปัจจุบันคือที่ดินระหว่างถนนศรีนครินทร์กับถนน
วงแหวนรอบนอก ระหว่างคลองลาดกระบังกับถนนวงแหวนรอบนอก) 
 

พอถึงปีพ.ศ. 2504 รัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้มอบหมายกระทรวงคมนาคม โดย
สํานักงานการบินพลเรือน (ซ่ึงต่อมาได้ยกระดับเป็น กรมการบินพาณิชย์ และกลายเป็น
กรมการขนส่งทางอากาศในปัจจุบัน) ให้ทําการศึกษาและสํารวจเกี่ยวกับสถานท่ีก่อสร้าง
สนามบินดังกล่าว ซ่ึงมีความเห็นว่าท่ีต้ังซ่ึงเสนอโดยบริษัทลิชฟิลด์นั้นอยู่ใกล้สนามบินดอน
เมืองมากเกินไป อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการบินได้ จึงได้สํารวจพื้นที่ใหม่ และสรุปว่า
สถานที่ท่ีสมควรใช้เป็นที่ก่อสร้าง ควรอยู่ถัดไปทางทิศตะวันออกอีกประมาณ 10 กม. คือ
พื้นที่หนองงูเห่า ซ่ึงเป็นที่ดินลุ่มตํ่า และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําอันเงียบสงบและอุดมสมบูรณ์ของ
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการที่ประกอบไปด้วยบึงน้ํา ทุ่งหญ้า แปลงนา และ
เรือกสวน บริเวณคลองลาดกระบัง คลองประเวศ และคลองหนองงูเห่า ชาวบ้านในพื้นที่ยึด
อาชีพทําการเกษตรเป็นหลัก ท้ังทํานา ทําสวน และเลี้ยงปลา เป็นต้น โดยมีระยะห่าง
ระหว่างสนามบินดอนเมืองและสนามบินแห่งใหม่ ประมาณ 30 กิโลเมตร 

 
ผมถามอาจารย์ท่ีเคารพท่านหนึ่ง ซ่ึงท่านได้บอกว่าต้ังแต่มีการวางผังเมืองใน

ประเทศไทยมานั้น ไม่เคยมีผังไหนทําดีกว่าผังเมืองล่วงหน้า 30 ปีสําหรับกรุงเทพมหานครที่
จัดทําโดยบริษัทลิชฟิลด์นี้เลย จะเห็นว่ามีการควบคมุความเจริญเติบโตและมีศูนย์กลางที่ไม่
ใหญ่มาก แต่ผังเมืองนี้ไม่ใช่ผังจังหวัด เพราะฉะนั้นเขาทําเฉพาะพระนครกับธนบุรี แต่ไม่ได้
ครอบคลุมท้ังจังหวัดพระนคร 
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ผังการใช้ที่ดินของบริษัทลิชฟิลด์ 
 

ในปีพ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรีได้ตัดสินใจท่ีจะก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่นี้ และได้
ออก "พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลบางโฉลง 
ตําบลราชาเทวะ ตําบลหนองปรือ และตําบลศีรษะจระเข้น้อย อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ พ.ศ. 2505" การเวนคืนเพื่อให้การจัดซ้ือได้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัด เพื่อประโยชน์ของรัฐในการจัดสร้างสนามบินพาณิชย์  

 
ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทําร่างสัญญาให้บริษัท 

อิตัลไทย จํากัด ซ่ึงเสนอร่วมกับบริษัท Companie Industrielle De Paris แห่งประเทศ
ฝรั่งเศส เป็นผู้ทําการสํารวจ ออกแบบ และลงทุนก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ โดยมี
ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน และคณะกรรมการฯ เป็นผู้ดําเนินการจัดทําร่างสัญญา
จนแล้วเสร็จ เพียงแต่รอการอนุมัติและลงนามในสัญญา     
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ในปี พ.ศ. 2506  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติได้แจ้งรัฐบาลให้
ทราบถึงปัญหาในด้านประมาณการรายรับ – รายจ่าย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2507 - 2509) และระบุว่าโครงการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่นี้จะต้องใช้งบประมาณ
สูงถึง 1,200 ล้านบาท นอกจากนี้ข้อเสนอของบริษัทฯ ยังอาจทําให้รัฐบาลเสียเปรียบมาก 
ทั้งยังเป็นโครงการที่ไม่เคยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจโดยตรงมาก่อน ซึ่งจะทําให้การเงินของประเทศเกิดปัญหา 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงคมนาคมระงับการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่นี้ไว้ก่อน
และมอบหมายให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติรับไปศึกษา 

 

 
 

 
 

2501 
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แผนผังการควบคุมเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
 

การกําหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศเป็นครั้งแรก โดยการเอาวงเวียนจิ้ม
ตรงกลางพื้นที่เวนคืน และกางวงเวียนให้เป็นวงกลมไปในรศัมี 7 กิโลเมตร และบอกว่านี่
คือพื้นที่ปลอดภยัการเดินอากาศ ซ่ึงออกตามพระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 

 
แผนผังการควบคุมเขตปลอดภัยในการเดินอากาศมีข้อห้ามดังนี้  “ไม่ให้บุคคลใด

ก่อสร้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ห้ามปลูกต้นไม้เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสอืจากพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ี และการอนุญาตตามมาตรานี้พนักงานหรือ
เจ้าหน้าท่ีจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใด ตามเห็นสมควรก็ได้”     
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ในปีพ.ศ. 2513 มีการวางผังนครหลวงขึ้น โดยนําผังของบริษัทลิชฟิลด์มาศึกษา
และคาดการณ์ไปจนถึงปีพ.ศ. 2533 ซ่ึงผังของบริษัทลิชฟิลด์มีการทํา green belt โดยรอบ 
และนําสนามบินดอนเมืองไว้บริเวณรอบนอก green belt ผังนครหลวงเสร็จประมาณป ี
พ.ศ. 2518 และมีการออกพระราชบัญญัติการผังเมืองในปี พ.ศ. 2518 ระบุว่า การผังเมือง 
หมายความว่า การวาง จัดทํา และดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะในบริเวณเมือง และบริเวณท่ีเกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมือง 
หรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่ หรือแทนเมือง หรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหาย 
เพื่อให้มี หรือทําให้ดีย่ิงขึ้น  

 
ทําไปทําไม คําตอบคือ เพ่ือสร้างหรือพัฒนา เนื่องจากผังเมืองสมัยใหม่ใน

ประเทศไทยเกิดในยุคพัฒนาและเผด็จการทหาร การพัฒนาประเทศหรือการสร้างโครงการ
ขนาดใหญ่ จะต้องมีคนเสียสละให้ประเทศชาติ ใครไม่เสียสละก็จะโดนประณาม และหาก
การที่ใครจะเสียสละเพื่อส่วนรวม เขาก็ไม่ควรที่จะมีชีวิตที่ด้อยไปกว่าเดิม ซ่ึงประเด็นนี้
มักถูกละเลยจากสังคมไทย 

 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 บริษัท นอร์ทรอป แอร์ปอร์ต ดีเวลลอปเมนต์       

คอร์ปอเรชั่น (Nortrop Airport Development Corporation) จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้ย่ืนข้อเสนอต่อรัฐบาลทหารของจอมพลถนอม ขอเป็นผู้สร้างสนามบินให้
ฟรี แลกกับการขอสัมปทานเป็นระยะเวลา 20 ปี อย่างไรก็ตาม รัฐบาลถนอม กิตติขจร ได้
มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ว่า ไทยยังไม่มีความจําเป็นต้องสร้าง
สนามบินแห่งใหม่     

 
     แต่หลังจากท่ีนายกรัฐมนตรีถนอมได้ประกาศปฏิวัติตัวเอง และต้ังคณะปฏิวัติ
ขึ้นมา โดยตนเองเป็นหัวหน้าคณะ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2515 ระหว่างนั้นเกิดข่าวลือว่า
มีเงินทุจริตสารพัด และมีข่าวลือเรื่องนักศึกษาประท้วงมากมาย จนกระทั่งวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 กระทรวงคมนาคมได้ลงนามในสัญญากับบริษัท นอร์ทรอป แอร์ปอร์ต 
ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น ระบุให้กระทรวงคมนาคมต้องส่งมอบที่ดินให้กับ บริษัท 
นอร์ทรอป แอร์ปอร์ต ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อดําเนินการวางผังแม่บท ออกแบบ 
และก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ 2 บริเวณหนองงูเห่าภายใน 120 วัน นับ
แต่วันที่ลงนามในสัญญา แต่เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ขึ้นเสียก่อน  

 
หลังเหตุการณ์ มีการเปิดโปงเรื่องกรณีทุจริตโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่ง

ใหม่อย่างกว้างขวาง คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลสัญญา ธรรมศักด์ิ กลับเร่งออกประกาศ
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พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อก่อสร้างท่าอากาศยานสากล กรุงเทพฯ ใน
ท้องที่ตําบลบางโฉลง ตําบลราชาเทวะ  และตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ (ท่ียังเหลืออยู่ท้ังหมด) ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน ตามท่ีกระทรวง
คมนาคมเสนอ โดยระบุเหตุผลว่า “เนื่องจากกรมการบินพาณิชย์มีความประสงค์จะ
ดําเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานพาณิชย์เป็นการเร่งด่วน” และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมในขณะนั้นยังได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกําหนดเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศติดตามมาในเดือนธันวาคมปีเดียวกันอีกด้วย โดยกําหนดอาณาบริเวณใกล้เคียง
สนามบิน ณ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่วงกลมรัศมี 7 กิโลเมตร โดยมี
จุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่ท่ีตําแหน่งศูนย์กลางของบริเวณพื้นที่เวนคืน 

 
 

ปี พ.ศ. 2517  บริษัท นอร์ทรอป แอร์ปอร์ต ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น ได้ทํา
หนังสือถึงรัฐบาลขอเลิกสัญญาก่อสร้างสนามบินพาณิชย์แห่งที่สองที่หนองงูเห่า โดยไม่คิด
ค่าเสียหายแต่ประการใด เมื่อสัญญาการก่อสร้างโครงการดังกล่าวถูกยกเลิก ประชาชนผู้อยู่
อาศัยในพื้นที่เวนคืนนั้นจึงมิได้ถูกโยกย้ายออกจากพื้นที่เดิม แต่พอถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 
2517 คณะรัฐบาลของนายสัญญา  ธรรมศักด์ิ  ได้ต้ังคณะกรรมการเวนคืนต่อ  
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หลังจาก บริษัท นอร์ทรอป ได้ถอนตัวไปแล้ว รัฐบาลได้มีการจ้างทําการศึกษากัน

ใหม่อีกในหลายพื้นที่ จนถึงปี พ.ศ. 2529 ได้มีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18/03/2529 เรื่อง 
สถานที่ก่อสร้างท่าอากาศยานพาณิชย์สากลกรุงเทพฯ แห่งใหม่ และคณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติหลักการการลงทุนที่ดอนเมืองเพื่อใช้เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์สากลกรุงเทพฯ 
ต่อไป และสําหรับบริเวณพื้นที่หนองงูเห่าให้กระทรวงคมนาคมทําการศึกษาเพื่อใช้
ประโยชน์บริเวณนี้ในทางอื่นที่เหมาะสมและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นใน
โอกาสต่อไป และเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2529  คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการให้ใช้
พื้นที่บริเวณหนองงูเห่าเป็นที่ต้ังโครงการเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ และพระราชพิธีมังคลาภิเษก 
(หลังปีพ.ศ. 2529 เริ่มมีการสร้างหมู่บ้านจัดสรรขึ้นบริเวณพื้นที่ร่มเกล้า)  

 
หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2529  คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติในหลักการ

ให้กระทรวงอุตสาหกรรมใช้พื้นที่หนองงูเห่าเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ําตามโครงการจัดหาน้ํา
เพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ แต่ว่าเมื่อมาถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2530  
คณะรัฐมนตรีกลับอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมขอยกเลิกการจะเข้าไปใช้
พื้นที่บริเวณหนองงูเห่าตามโครงการจัดหาน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม โดยให้กระทรวง
อุตสาหกรรมประกาศเชิญชวนเอกชนมาลงทุนโครงการนี้แทน พื้นที่หนองงูเห่าจึงทําท่าจะ
กลายเป็นอ่างเก็บน้ําในที่สุด 

 
หลังจากนั้น วันที่ 1 ธันวาคม 2530  คณะรัฐมนตรี มีมติให้กระทรวงคมนาคม

ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทําการศึกษาถึง
ระยะเวลาที่สนามบินดอนเมืองจะเต็มขีดความสามารถในการรองรับและช่องทางในการ
ขยายสนามบินดังกล่าวไปทางตะวันออก โดยย้ายกองทัพอากาศออกไป สําหรับการ
ปรับปรุงเสริมสร้างให้สนามบินอู่ตะเภา (พื้นที่หนองงูเห่า เนื้อที่ประมาณ 20,000 ไร่) เป็น
สนามบินแห่งที่ 2 นั้น ให้สงวนไว้ก่อน จนกว่าจะทราบผลการศึกษาของดอนเมือง  

 
ครั้นถึงสมัยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ได้ยึดอํานาจจาก

นายกรัฐมนตรีชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 แล้ว โครงการ
ก่อสร้างสนามบินหนองงูเห่าท่ีดูเหมือนจะปิดฉากลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนกระทั่งมาถึง 
วันที่ 11 เมษายน 2534 สมัยนายอานันท์  ปันยารชุน ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้
เสนอเรื่อง โครงการท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯ แห่งที่ 2 อีกครั้ง ตามท่ีนายนุกูล 
ประจวบเหมาะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในขณะนั้นระบุว่า เพื่อให้ประเทศไทย
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เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และให้การขนส่งทาง
อากาศเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป  จึงมีความสําคัญและ
เร่งด่วนที่ประเทศไทยจักต้องมีท่าอากาศยานกรุงเทพฯ แห่งที่สอง ท้ังที่ตลอด 20 ปีท่ีผ่าน
มายังไม่เคยมีการอพยพโยกย้ายราษฎรออกจากพื้นที่ดังกล่าวเลย 

 
สําหรับผลการศึกษาพื้นที่หนองงูเห่า เพื่อก่อสร้างท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งที่

สองนั้น มีสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ หนึ่ง ท่ีต้ังของท่าอากาศยานมีความเหมาะสม กล่าวคือ มี
มลภาวะทางเสียงจากเครื่องบินนอ้ย เพราะการขึ้น/ลงของเครื่องบินอยู่ใกล้ทะเลของอ่าว
ไทย  ซ่ึงจริงๆ แล้ว ไม่ใช่ครับ สนามบินไม่ได้อยู่ริมทะเล เครื่องบินจะต้องบินผา่นบางพล ี
และที่ต่างๆ ก่อน จึงจะออกไปอ่าวไทย สอง เป็นที่ดินซ่ึงกรมการบินพาณิชย์ได้จัดซ้ือและ
เวนคืนไว้นานแล้ว เพื่อการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งที่สอง และสาม เปน็การสอดคล้อง
กับการใช้พื้นที่ตามผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพราะพื้นที่นี้ถูกกําหนด
ไว้เพื่อสร้างสนามบินตั้งแต่อดีต ผังเมืองจึงระบุไว้ว่าเป็นสนามบินมาโดยตลอด  

 
คณะรัฐมนตรีสมัยนายอานันท์ ปันยารชุน จึงมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 

2534 อนุมัติโครงการท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ 2 โดยมอบหมายให้กระทรวง
คมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบ และให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) เป็น
ผู้ดําเนินการ พร้อมกับได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ 
2 ขึ้น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ผู้ว่าการทอท. เป็นกรรมการ
และเลขานุการ    ด้วยเหตุนี้ “หนองงูเห่า” จึงกลับมาเป็นสถานที่ก่อสร้างท่าอากาศยาน
สากลกรุงเทพ แห่งที่ 2 อีกครั้งหนึ่ง โดยถือเป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล 

 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย 

ได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่ 28 กันยายน ให้ยกเลิกประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่อง กําหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2516 
และได้กําหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบิน ณ อําเภอบางพลี ในท้องที่เขตมีนบุรี เขต
หนองจอก เขตบึงกุ่ม เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางพลี 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีขนาดพื้นที่ครอบคลุมกว้างขวางกว่าในประกาศฯ ฉบับเดิม 
เป็นอย่างมาก  

 
พอถึงปี พ.ศ. 2538 – 2539 จากการที่โครงการสนามบินพาณิชย์แห่งใหม่

ดังกล่าวได้ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดเป็นระยะเวลา 40 ปี นโยบายของรัฐบาลที่ให้เริ่มทํา
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โครงการ เริ่มแล้วล้ม ล้มแล้วเริ่มใหม่ เริ่มใหม่แล้วก็ล้มใหม่อีก เมื่อฟื้นกลับมาดําเนินการ
อย่างเร่งด่วนได้ส่งผลกระทบประชาชนในพื้นที่เวนคืนและชุมชนโดยรอบอย่างหนักหน่วง 
แม้กระทั่งมีการใช้ความรุนแรงกับชาวบ้าน ซ่ึงหลายครอบครัวมีอาชีพทํานาพอความเจริญ
ต่างๆ เข้ามา เช่น น้ําเน่าจากโรงงานอุตสาหกรรม ชาวบ้านจึงไม่สามารถทํานาได้ และ
เปลี่ยนมาทําบ่อปลาและทําสวนอยู่หลายปี พอเริ่มจะมีรายได้กลับถูกไล่ท่ีทําให้ชาวบ้าน
แตกกระสานซ่านเซ็นไปคนละทาง บางคนถึงขั้นฆ่าตัวตาย ท่ีสําคัญบริเวณนี้เดิมเป็นชุมชน
มาก่อน เมื่อถูกเวนคืนจึงทําให้เทศบาลไม่มาเหลียวแล เพราะถือว่าเป็นที่ดินของกระทรวง
คมนาคม ชาวบ้านต้องทําถนน ขุดลอกคลองด้วยตัวเองทั้งหมด และสุดท้าย ชาวบ้าน
ท้ังหมดต้องย้ายออกไป  

 
ในปี พ .ศ . 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้า

พระราชทานนาม “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” หมายความว่า “แผ่นดินทอง” เป็นชื่อท่า
อากาศยานแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน ในสมัยท่ีนายชวน หลีกภัย ดํารงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่ 2  

 
ประเด็นสุดท้ายคือ ภายหลังมีการปลุกกระแสแอร์พอร์ตซิต้ี ซ่ึงทางรัฐบาลไทยมี

การจ้างศึกษาออกมาในพื้นที่ท่ีซ้อนทับกับเขตปลอดภัยการเดินอากาศ หลังมีการประกาศ
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศออกมา หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่มีการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมใดๆ ทั้งสิ้น ซ่ึงผมขอฟันธงตรงนี้เลย มีการปล่อยให้เกิดสิ่งปลูกสร้างมากมาย 
เช่น เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ถนนกิ่งแก้ว เป็นต้น  

 
สรุปสิ่งที่ไม่ได้ทําคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการส่งข้อมูลแผนที่ผลกระทบทาง

เสียงของดอนเมืองและสุวรรณภูมิ เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้กับกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับความพัฒนา แต่จริงๆ ไม่ใช่อย่างนั้น กรมการขนส่งทาง
อากาศจะต้องรู้ แล้วจะต้องเป็นผู้บอกให้กรมการผังเมืองเอาแผนที่ NEF นี้ ไปประกาศ
เป็นกฎหมายบังคับใช้ เพ่ือควบคุมการใช้ที่ดิน เพ่ือไม่ให้มีคนมาปลูกสร้างในพื้นที่
อันตราย สุดท้ายมีการสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขึ้นมาโดยที่รัฐบาลขณะนั้นยังไม่มีการ
ประกาศกฎหมายควบคุม จากกรณีนี้จะเห็นได้ว่า ผังเมืองมีไว้เพื่อชี้นําการพัฒนา ฉะนั้น 
หากไม่มีการนําผังเมืองไปใช้จะทําให้การควบคุมไม่เข้มแข็งครับ  
 
 
 
 




