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ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผมไดรับหนังสือจากประธานคณะกรรมการจัดทําหนังสือที่ระลึกวันคลายวันสถาปนา กรมการ
บินพาณิชย (เดิม) ปจจุบนั คือ กรมการขนสงทางอากาศที่จะมีอายุครบรอบ 40 ป ในวันที่ 27 พฤศจิกายน
2546 ขอใหผมชวยเขียนเรื่องเกี่ยวกับการสรางสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อจะเก็บรวบรวมไวเปนการอางอิงใน
อนาคต ดวยเห็นวาโครงการสนามบินสุวรรณภูมินไี้ ดเริม่ ตนมาตั้งแตยงั อยูในความรับผิดชอบของกรมการ
ขนสงทางอากาศในปจจุบนั ซึ่งครั้งนั้นยังเปนสํานักงานการบินพลเรือน ผมเต็มใจและยินดีรับการขอรอง
ครั้งนี้โดยมิไดลังเลใจเลย ผมเคยรับผิดชอบในการจัดทําหนังสือที่ระลึกเมื่อครั้งที่กรมการบินพาณิชยมีอายุ
ครบ 20 ป แสดงวา เวลาผานไป 20 ปแลวรวดเร็วเหมือนเลานิทาย นาดีใจที่บัดนี้คลื่นลูกใหมไดมาแทนที่
คลื่นลูกเกาแลว
การบินไดเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2446 (ค.ศ. 1903) นับตั้งแตสองพี่นองตระกูล Wright ไดนําเครื่องบิน
ที่เขาประดิษฐ บินขึ้นที่เมือง Kitty Hawk รัฐ North Carolina ทำระยะทางบินไดเพียง 120 ฟุต
11 ป หลังจากที่ “Wright” ไดทําการบินครัง้ แรกของโลก ประเทศไทยไดจัดซื้อเครื่องบินไวใชใน
ราชการทหาร 7 ลํา (กรมอากาศยานทหารบก) ในป พ.ศ. 2457 (ค.ศ. 1914)
57 ป หลังจากที่ “Wright” ไดทําการบินครัง้ แรก ประเทศไทยไดคดิ ที่จะสรางสนามบินสากล
กรุงเทพแหงที่ 2 ในป พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960)
ป พ.ศ. 2546 นี้เปนปที่ 10 หลังจากที่ “Wright” ไดทําการบินครั้งแรกของโลก เปนปที่ 43 ที่
ประเทศไทยคิดที่จะสรางสนามบินสากลกรุงเทพแหงที่ 2 นับวาเปนโครงการที่ใชเวลากอสรางเกือบ
ครึ่งหนึ่งของประวัติศาสตรการบิน
เปนที่ทราบกันทั่วไปวา โครงการสนามบินหนองงูเหา หรือทาอากาศยานสุวรรณภูมินี้ เริ่มกันมา
40 กวาปแลว ตรงนี้ผมขอทําความเขาใจสักนิดหนึ่ง บางทานกลาววา โครงการนี้เริ่มตนตั้งแตป 2502 บาง
ทานก็กลาววาเริ่มตั้งแตป 2503 ผูที่ไมทราบอาจจะสับสนวาโครงการนี้เริ่มตนในปใดแน
ป 2502 รัฐบาลไทยไดจางบริษัท Litchfield Whiting Boune and Associates ทําการศึกษาและวาง
ผังเมืองสําหรับกรุงเทพฯ ในป 2533 (Greater Bangkok Plan 2533) ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศนที่ยาวไกลของ
รัฐบาลสมัยนั้น ที่ตองการเห็นภาพของกรุงเทพฯ ในอนาคตอีก 30 ป
ป 2503 เปนปที่บริษัท Litchfield เขียนรายงานผลการศึกษาซึ่งมีสวนหนึ่งระบุวา กรุงเทพฯ ควร
จะมีสนามบินแหงใหม เพื่อแยกเครื่องบินทหารกับเครื่องบินพลเรือนอกจากกัน และเพื่อใหสอดคลองกับ
ความเจริญเติบโตของตัวเมืองกรุงเทพฯ
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สําหรับตําแหนงของสนามบินไดเสนอแนะวาควรเปนทางทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ บริเวณ
ตําบลหนองดอกไม และตําบลหนองบอน ซึ่งก็คือพื้นทีบ่ ริเวณระหวางถนนศรีนครินทรกับถนนวงแหวน
รอบนอกนั่นเอง
ดังนั้น ถาจะถือวาโครงการนี้เริ่มตั้งแตป 2502 หรือ 2503 ก็คงไดทั้งนัน้ เหมือนกับการนับอายุคน
ถาจะนับแบบไทยหรือทัว่ ๆ ไป จะเริ่มตนนับจากวันที่เกิด แตคนจีนจะเริ่มนับตั้งแตตอนที่ปฏิสนธิ คือเด็ก
ยังอยูในทองแม ดังนั้น ไมตอ งสับสนวาใครถูกใครผิดกันแน แตผมเปนคนไทย จึงเลือกที่จะถือวาโครงการ
นี้เริ่มจากป 2503 ซึ่งเปนผลมาจากการศึกษาการวางผังเมืองสําหรับกรุงเทพฯ รายงานการศึกษา Greater
Bangkok Plan 2533 นี้ สอดคลองกับรายงานการบริหารการบินพลเรือนแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (FAA.)
ซึ่งไดทําการศึกษาในเรื่อง Air System Requirement Plan and Survey for the Kingdom of Thailand ในป
พ.ศ. 2533 เชนเดียวกัน ซึ่งไดรายงานไววา กรุงเทพฯ จําเปนตองมีสนามบินพาณิชยแหงที่ 2 ใหทนั ป
พ.ศ. 2513 เพือ่ แยกเครื่องบินไอพนขนาดใหญที่จะใชกบั การบินพลเรือนออกจากเครื่องบินทหารตามความ
เจริญเติบโตของการบินพลเรือนและควรสรางทางวิ่งไมนอยกวา 2 เสนเพื่อรับความเจริญของการบิน
พาณิชยตอไป
การศึกษาของ FAA. นี้เปนการศึกษาจากความชวยเหลือ (ฟรี) จากสหรัฐอเมริกาและผลพวงจาก
รายงานการศึกษานี้ สหรัฐฯ ไดใหความชวยเหลืออยางมากมายกับการพัฒนาการบินพลเรือนของไทย ไมวา
จะเปนอุปกรณเครื่องชวยการเดินอากาศ ทั้งที่ประจําสนามบิน และใชในเสนทางบิน (en-route) ทุนสง
เจาหนาทีไ่ ปฝกอบรมที่ FAA. การปรับปรุงสนามบิน สิ่งกอสรางตาง ๆ แมกระทั่งการสงผูเชี่ยวชาญมารวม
ทํางานที่กรุงเทพฯ หลายสาขา หลายคนและหลายป
ตอมาในป พ.ศ. 2504 รัฐบาลในสมัยนั้น ซึ่งมีจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน เปนนายกรัฐมนตรี ไดให
ความสนใจในสนามบินพาณิชยแหงที่ 2 นี้เปนอยางมาก จึงไดมอบหมายใหกระทรวงคมนาคมศึกษา
เกี่ยวกับสถานที่ใหมวาควรจะเปน ณ ที่ใด เพื่อใหสอดคลองกับการจัดผังเมืองกระทรวงคมนาคมจึงได
มอบหมายให “สํานักงานการบินพลเรือน” (กรมการขนสงทางอากาศในปจจุบนั ) ทําการสํารวจหาจุดที่ตั้ง
การสํารวจไดใชเฮลิคอปเตอรสํารวจพื้นที่ และสรุปเห็นวา จุดที่สมควรใชเปนทีก่ อสรางนั้นอยู
ใกลเคียงกับบริเวณที่บริษัทลิซฟลดกําหนดไวในผังเมือง แตหางออกไปทางตะวันออกอีกประมาณ 7
กิโลเมตร คือ ที่ดินบริเวณคลองลาดกระบัง คลองประเวศ และคลองหนองงูเหา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ
สาเหตุที่เลื่อนจุดที่ตั้งหางออกไปจากจุดทีบ่ ริษัทลิซฟลดเสนอไวนนั้ เพราะคณะสํารวจศึกษาถึง
พื้นที่ในอากาศ (Air Space) ดวย และเห็นวาระยะหางระหวางสนามบินดอนเมืองและสนามบินแหงใหม
ตามที่บริษัทลิซฟลดกําหนดไวเดิมนั้น มีระยะไมพอตามมาตรฐานสากล จึงไดเลื่อนระยะออกไปอีก และได
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ประเมินคากอสรางในขณะนั้นวาเปนประมาณ 565 ลานบาท พรอมกับรายงานใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
หากเห็นชอบก็ควรขอความชวยเหลือจากตางประเทศมาสํารวจวางผังเพื่อประโยชนในการเจรจาขอกูเงิน
จากตางประเทศตอไป
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสํานักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในสมัยนัน้ รับไปพิจารณาขอความชวยเหลือจากตางประเทศในการสํารวจวาง
ผังตอไป
สํานักงานสภาพัฒนาฯ จึงไดดําเนินการติดตอขอความชวยเหลือจาก USOM และระหวางที่รอ
การพิจาณาของ USOM ในปลายปเดียวกันนั้น บริษัทอิตลั ไทยอินดัสเตรียล จํากัด ซึ่งเปนตัวแทนบริษัท
ซีตรา (ประเทศฝรั่งเศส) ไดมีหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี ขอรับสรางสนามบินพาณิชยแหงใหมนี้ ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีไดสงเรื่องใหกระทรวงคมนาคมและกองทัพอากาศรับไปพิจารณา ตอมาบริษัทอิตัลไทยฯ
ไดทําเรื่องเสนอมาใหม โดยจะขอทําการสํารวจโดยไมคดิ คาใชจาย (ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติใหทําได
โดยไมคิดคาใชจาย และไมมีขอผูกพันใด ๆ กับทางรัฐบาล)
ตนป พ.ศ. 2505 กองทัพอากาศไดรายงานกลับไปยังสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดย
สรุปวา ควรสรางสนามบินพาณิชยแหงใหมใหแลวเสร็จภายในป 2513 และสําหรับสนามบินดอนเมืองนั้น
ควรปรับปรุงทางวิ่งตะวันออกใหแลวเสร็จในป 2508 ซึง่ คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2505 ตามรายงานของกองทัพอากาศ และไดแจงใหกระทรวงคมนาคมทราบ
กระทรวงคมนาคมไดสอบถามสภาพัฒนาฯ ถึงผลการพิจารณาขอความชวยเหลือจากตางประเทศ
ในการสํารวจวางผังตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2505 (ซึ่งสํานักงานสภาพัฒนาฯ ไดขอ
ความชวยเหลือผาน USOM ไปยังสหรัฐอเมริกา) และไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีวา การที่
บริษัทฯ (อิตัลไทยฯ และบริษัทซีตรา) สํารวจพืน้ ที่ที่สรางสนามบินโดยไมคิดมูลคาใด ๆ และโดยไมมี
เงื่อนไขผูกพันก็สมควรใหทาํ ได
ในเดือนมีนาคม 2505 USOM ไดมีหนังสือถึงสํานักงานสภาพัฒนาฯ แจงวา ตามที่รัฐบาลไทยมี
ความประสงคขอความชวยเหลือในการสํารวจและวางผังสนามบินพาณิชยแหงที่ 2 นั้นเปนที่เขาใจกัน
ตลอดมาวา USOM ไดใหความชวยเหลือที่ทาอากาศยานดอนเมืองในฐานเปนสนามบินพลเรือน และการ
ชวยเหลือก็ยังไมทันจะแลวเสร็จ รัฐบาลก็ไดขอความชวยเหลือใหม เพือ่ ที่จะยายสนามบินไปอยูที่อนื่
ดังนั้นความชวยเหลือใหมทขี่ อไปนี้ยอมฟงไมขึ้น แตถาจะขอเปนการชวยเหลือสํารวจทางเศรษฐกิจก็พอจะ
ชวยเหลือได ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการบริหารฯ ไดประชุมพิจารณาแลวเห็นวาการสรางสนามบินพาณิชย
แหงที่ 2 นีเ้ ปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได จึงมีมติใหขอความชวยเหลือจาก USOM ตอไป และถา USOM เห็นวา
จําเปนจะตองมีการสํารวจทางเศรษฐกิจกอน ก็ขอให USOM ดำเนินการสํารวจใหเสร็จสิ้นกอนภายใน 1 ป
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สํานักงานสภาพัฒนาฯ ซึ่งดูเหมือนจะไมคอ ยเห็นดวยเทาไรนักกับขอเสนอของบริษัทอิตัลไทยฯ
ที่จะทําการสํารวจพื้นทีก่ อสรางสนามบินโดยไมคิดคาใชจายและไมมีเงือ่ นไขผูกพันใด ๆ จึงไดทําบันทึกถึง
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงวาตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหสํานักงานสภาพัฒนาฯ ขอความ
ชวยเหลือจากตางประเทศในการสํารวจสนามบินแหงที่ 2 นั้น ขณะที่ USOM กำลังพิจารณา และขอให
คณะรัฐมนตรีระงับการเจรจากับบริษัทอิตลั ไทยฯ จนกวาจะทราบผลการขอความชวยเหลือจาก
สหรัฐอเมริกา
อยางไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติให บริษัท อิตัลไทย จํากัด ทําการสํารวจโดยไมคิดมูลคา
และไมมีขอผูกพันใด ๆ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2505
กรกฎาคม 2505 บริษัทอิตัลไทย จํากัด ไดรายงานผลการสํารวจวา สถานที่ที่จะกอสรางสนามบิน
แหงใหมนนั้ ไมรบกวนกับสนามบินดอนเมือง
สิงหาคม 2505 คณะรัฐมนตรีไดติดสินใจทีจ่ ะกอสรางสนามบินแหงใหม และรับหลักการราง
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะตองเวนคืนเพื่อกอสรางสนามบิน
7 กันยายน 2505 รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกา เรียกวา “ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินใน
บริเวณทีจ่ ะเวนคืน ในทองที่ตําบลบางโฉลง ตําบลราชาเทวะ ตําบลหนองปรือ และตําบลศรีษะจระเขนอย
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2505” เพื่อประโยชนของรัฐในการจัดสรางสนามบินพาณิชย
จากการที่รัฐบาลไดตัดสินใจที่จะดินหนาสรางสนามบินแหงที่ 2 นั้น สวนราชการที่เกีย่ วของ
ทั้งหลายก็ขานรับนโยบายเปนทอด ๆ ไป สํานักงบประมาณซึ่งเปนสวนงานทีจ่ ะตองจัดสรรงบประมาณได
ทําหนังสือถึงสํานักนายกรัฐมนตรี ใหขอคิดเห็นวา ควรเรงรัดเรื่องขอความชวยเหลือจาก USOM เพื่อการ
สํารวจและออกแบบโดยเร็ว ถา USOM ไมใหความชวยเหลือก็ควรตั้งงบประมาณทําการสํารวจและ
ออกแบบโดยจางบริษัทที่มชี ื่อเสียง แลวเปดประมูลทําการกอสรางตอไป สวนในการกอสรางนั้นอาจตั้ง
งบประมาณเปนป ๆ ประมาณ 6 – 7 ป ๆ ละ100 – 200 ลานบาท ซึ่งไมเปนภาระมากเกินไป หรือจะขอกูจาก
สถาบันตางประเทศที่ดอกเบีย้ ต่ํา ผอนชําระในระยะยาว หรือใหบริษัทใดบริษัทหนึ่งลงทุนกอสรางใหกอน
แลวผอนชําระในระยะยาวก็ไดแลวแตความเหมาะสม
จากความคิดเห็นของสํานักงบประมาณนี้ คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติใหตงั้ งบประมาณสําหรับการ
สํารวจและออกแบบกอน สวนการกอสรางนั้นใหรอการพิจาณาอีกครั้งหนึ่ง
ชวงระยะเวลาใกล ๆ กัน บริษัทอิตัลไทยฯ ซึ่งไดสงผลสํารวจสนามบินขั้นตนใหกับรัฐบาลได
เสนอโครงการกอสรางสนามบินพลเรือนตอรัฐบาล ซึ่งในที่สุดไดแจงตอบริษัทอิตัลไทยฯ วารัฐบาลมีความ
สนใจ และใหกระทรวงคมนาคมดําเนินการตอไป
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เนื่องจากการสรางสนามบินแหงใหมนี้ตองใชเงินจํานวนมากและเปนโครงการใหญ กระทรวง
คมนาคมจึงไดเสนอคณะรัฐมนตรีใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาขอเสนอของบริษัท
ตาง ๆ ที่เสนอมา ทั้งดานเทคนิคและการประเมินราคาคากอสรางคณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (เปนประธาน) ปลัดกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมโยธาเทศบาล (ใน
สมัยนั้น) เลขาธิการสภาพัฒนาฯ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ รองอธิบดีกรมทางหลวง หัวหนากอง
เทคนิคสํานักงานการบินพลเรือน (กรมการขนสงทางอากาศในปจจุบนั ) เปนกรรมการ และผูชวย
ผูอํานวยการ สํานักงานการบินพลเรือน เปนกรรมการและเลขาธิการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดดังกลาว กระทรวงคมนาคมจึงไดประกาศแจงบริษัทตาง ๆ ที่สนใจในโครงการกอสราง
สนามบินพาณิชยใหมาจดทะเบียนแจงคุณสมบัติ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2505
ปลายเดือนตุลาคม 2505 USOM ไดมีหนังสือถึงสภาพัฒนาฯ วา รัฐบาลอเมริกันตกลงจะทําการ
สํารวจสนามบินแหงที่ 2 ให (ตามที่รัฐบาลไทยไดขอความชวยเหลือไป) โดยมีเงื่อนไขวา รัฐบาลไทยจะไม
ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการกอสรางสนามบินแหงที่ 2 ของกรุงเทพฯ ในระยะการสํารวจนี้ รวมทั้งการ
จัดซื้อที่ดินเพือ่ การกอสรางดวย และการชวยเหลือนี้จะสมมุติวากองทัพอากาศจะยังคงใชสนามบินดอน
เมืองเปนฐานทัพตอไป นอกจากนี้ จะศึกษาขอเท็จจริงเรื่องการจราจรทางอากาศที่กรุงเทพฯ วาในแตละป
จะมีเทาใด ในชวงระยะเวลา 10 ป และจะหาทางแกไขอันตรายที่เนื่องจากการบินรวมกันระหวางทหารกับ
พลเรือนที่ดอนเมือง ทั้งจะประเมินคาใชจายในการแกไขปญหาตาง ๆ ดังกลาววาจะเปนจํานวนเงินเทาใด
ดวย สวนคาใชจายในการสรางสนามบินแหงที่ 2 นั้นจะไมเปนการผูกพันใหสหรัฐตองทําการกอสรางให
ดวย
หลักเกณฑของสหรัฐฯ ที่กลาวมานี้ คณะรัฐมนตรีไดพจิ ารณาแลวเห็นวา เงื่อนไขที่สหรัฐฯ เสนอ
มานั้นไมอาจปฏิบัติได เพราะรัฐบาลมีเจตนาที่จะสรางสนามบินใหมเปนการดวน และไดออกพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตที่ดนิ เวนคืนไปแลว
จากการที่กระทรวงคมนาคมไดประกาศเชิญบริษัทตาง ๆ ที่สนใจในโครงการสํารวนออกแบบ
และกอสรางสนามบินแหงใหมนี้ มี 10 บริษัทที่สนใจและไดยื่นคุณสมบัติและขอเสนอตาง ๆ ดังนี้
1. Sverdrup & Parcel Overseas Inc.
2. Pacific Architects and Engineers Inc.
3. Bangkok International Trading Co., Ltd.
4. Kinoshita (Thailand) Co., Ltd.
5. Beian Colguthoun & Partners
6. Development Associates International
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7. Alcan Pacific
8. Yip In Soi & Co., Ltd.
9. Italthai Industrial Co., Ltd.
10. Fristan Engineering Co., Ltd.
บริษัทที่ 1 ถึงที่ 5 เสนอขอทําการสํารวจ ออกแบบ และควบคุมงานกอสราง บริษัทที่ 6 ถึงที่ 10
เสนอขอทําการสํารวจ ออกแบบ ทําการกอสราง ควบคุมงานกอสราง และทําการลงทุนใหดวย
คณะกรรมการฯ ไดพจิ ารณาแลว เห็นวานโยบายของรัฐบาลตองการใหรับทําการกอสราง
สนามบินโดยเรงดวน ดังนั้นจึงควรเลือกบริษัทที่มีคุณสมบัติดีที่ขอรับทําการสํารวจ ออกแบบ และลงทุน
กอสรางดวยโดยตลอด ซึ่งไดแกบริษัทอิตลั ไทยฯ
เนื่องจากในการเสนอโครงการของบริษัทอิตัลไทยฯ นัน้ เปนการเสนอรวมกับบริษัทในประเทศ
ฝรั่งเศส คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นวา
- การติดตอใหทําการติดตอกับบริษัทอิตัลไทยฯ ในฐานะตัวแทน
- การทําสัญญานั้นคูสัญญาใหทํากับบริษัท Companie Industrielle De paris
- การเจรจาควรแบงเปน 2 ขั้นตอนคือ สํารวจและออกแบบ ขั้นที่หนึ่งและการกอสรางอีกขั้น
หนึ่ง
- การเจรจา หากติดขัดอยางไร ใหเสนอรัฐบาลชี้ขาด
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ดังกลาว กระทรวงคมนาคมไดนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอ
อนุมัติใหกระทรวงคมนาคมมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการเจรจารายละเอียดตอรองราคา
และจัดทําสัญญา ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติใหดําเนินการตอไป
การเจรจาตอรองไดทําการหลายครั้ง จนในสุดไดขอยุติ และนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ในสวนของการจัดทําสัญญานั้น กระทรวงคมนาคมไดเสนอใหตั้งคณะกรรมการขึ้นซึ่งประกอบดวย
ปลัดกระทรวงคมนาคม (เปนประธาน) ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณอธิบดีกรม
โยธาธิการ รองอธิบดีกรมทางหลวง รองอธิบดีกรมอัยการ ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือน
นายชางเอกสํานักงานการบินพลเรือน เปนกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีลงมติใหแตงตัง้ คณะกรรมการ
ดังกลาวได เมือ่ เดือนกันยายน 2506
การรางสัญญาไดดําเนินการจนแลวเสร็จ เพียงแตรอการอนุมัติ และลงนามในสัญญาเทานั้น
นายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน ไดถึงแกอสัญญกรรมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2506 ทําใหแรงผลักดัน
ในการสรางสนามบินแหงที่ 2 เปนอันตองหมดไปดวย
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สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ไดทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีใหทราบถึงปญหาใน
ดานประมาณการรายรับรายจาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2507 - 2509) โครงการกอสราง
สนามบินจะตองใชเงินถึง 1,200 ลานบาท ขอเสนอของบริษัทฯ เปนการสํารวจออกแบบกอสราง และ
ควบคุมงานเองทั้งสิ้น อาจทําใหรัฐบาลเสียเปรียบมาก ทัง้ ในดานการชําระเงินก็เปนลักษณะของ Supplier’s
Credit ซึ่งเปนวิธีที่ควรหลีกเลี่ยง แมวาการกอสรางสนามบินแหงที่ 2 นีจ้ ะมีความจําเปนอยางมากก็จริง แต
ไมเคยไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ โดยตรงมากอน จึงขอใหสงโครงการนี้มาให
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเสนอความเห็นกอนที่จะดําเนินการตอไป
30 ธันวาคม 2506 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลว ลงมติใหกระทรวงคมนาคมระงับการกอสราง
สนามบินแหงใหมนี้ไวกอน สวนคาที่ดินทีเ่ วนคืนไปแลว ใหจายใหเจาของที่ดินได และสงโครงการสราง
สนามบินแหงใหมนใี้ หคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณารวมกับกระทรวงคมนามคม และ
กระทรวงกลาโหมตอไป
กระทรวงคมนาคมไดสงโครงการและเอกสารใหกับสภาพัฒนาฯ และไดมีการประชุมรวมกันใน
ที่สุดไดขอความชวยเหลือใหมจาก USOM โดยกรมวิเทศสหการ
ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน 2507 ผูเชี่ยวชาญ USOM ไดทําการสํารวจและเสนอ
รายงานสรุปไดวา ควรปรับปรุงทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อใหใชงานไดจนถึงป 2523 สวนการกอสรางทา
อากาศยานกรุงเทพฯ แหงใหมจัดทําเปนโครงการระยะยาว
กุมภาพันธ 2509 คณะรัฐมนตรีไดประชุมเกี่ยวกับโครงการสนามบินแหงที่ 2 นี้ แลวลงมติให
กรมวิเทศสหการติดตอขอความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา เพื่อทําการสํารวจกอน และถาไมไดรับความ
ชวยเหลือก็ใหขอความชวยเหลือจากประเทศอื่น ๆ ตอไป
การขอความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ ไดมีการติดตอกันเรื่อยมา จนในที่สุดไดรับคําตอบ
จากสหรัฐอเมริกาเมื่อ ธันวาคม 2510 วาไมอาจใหความชวยเหลือในการสํารวจและออกแบบได ทัง้ ในรูป
ใหเปลาและในรูปแบบเงินกู
จากนั้น ระหวางป 2511 ถึง 2513 ไดมีการติดตอขอความชวยเหลือจากแคนาดา เยอรมัน ฝรั่งเศส
เนเธอแลนด และญี่ปุน แตกไ็ มเปนผลสําเร็จ
มิถุนายน 2514 บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด ซึ่งประกอบดวยคนไทยกลุมหนึ่ง รวมกับบริษัท
นอรธรอป แอรปอรต ดิเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น ไดยนื่ ขอเสนอตอรัฐบาลที่จะจัดหาเงินทุนมา
ดําเนินการและควบคุมการวางแผนออกแบบ คํานวณรายการทางวิศวกรรม กอสราง และดําเนินกิจการทา
อากาศยานสากลสําหรับกรุงเทพฯ แหงใหมบนที่ดินหนองงูเหา ในลักษณะที่ขอเปนสัมปทานเปน
ระยะเวลา 20 ป โครงการทั้งหมดจะดําเนินการโดยไมตองใชเงินงบประมาณจากรัฐบาลเลย และเมือ่ ครบ
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กําหนดระยะเวลา 20 ปแลว รัฐบาลจะไดรบั เงินทรัพยสนิ ทั้งหมดของทาอากาศยานมาเปนของรัฐ โดยไม
ตองเสียคาใชจา ยแตประการใด
การพิจารณาไดทํากันตอเนื่อง จนมีการเปลีย่ นแปลงคณะรัฐมนตรีชุดใหม จนถึงเดือนพฤษภาคม
2515 สภาบริหารคณะปฏิวตั ิไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกอสรางทาอากาศยานพาณิชยสากลแหงที่
สอง ณ หนองงูเหาขึ้นมาเจรจากับบริษัทนอรธรอป ซึ่งไดผลสรุปโดยยอวา
1. บริษัทฯ จะตองประกันรายไดใหกับรัฐบาลเปนจํานวนเงิน 50 ลานเหรียญสหรัฐฯ (1,000
ลานบาทในสมัยนั้น) ในระยะเวลา 20 ป โดยใหจายเปนรายป (ไมมกี ารหักลบกลบหนี้
ระหวางปตาง ๆ )
2. ถารายไดสุทธิตามความเปนจริงเกินกวาระดับหนึ่ง ใหแบงใหรัฐบาลอีกจํานวนหนึ่งของ
สวนที่เกิน
3. หลังจากสนามบินสรางเสร็จแลว รัฐบาลมีสิทธิซื้อสัมปทานการดําเนินการดานการคาคืนเพื่อ
ดําเนินการเองไดทุกเรื่อง
นอกจากนี้ยังกําหนดวา คากอสรางสนามบินและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ตองไมต่ํากวา
2,000 ลานบาท และไมเกิน 3,000 ลานบาท ทั้งนี้เพื่อที่จะใหไดสนามบินและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
ตามมาตรฐานสากล
สวนทางดานรายไดนนั้ บริษทั ฯ ประมาณวาจะสามารถทํารายไดในระยะเวลา 20 ปหลังจากเปด
ใชงานแลว เปนเงินประมาณ 978.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหลังจากหักคาใชจายทั้งหมดรวมหนี้สิน
ดอกเบี้ย และภาษีรายได (แตไมหักคาเสื่อมราคา) ดวยแลว จะมีกําไรสะสมประมาณ 290 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ
สภาบริหารคณะปฏิวตั ิไดพจิ ารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แลวมีมติรับหลักการเมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2515 และใหคณะกรรมการฯ ไปรางสัญญาเพื่อเสนอสภาบริหารคณะปฏิวตั ิพิจารณา
ตอไป
คณะกรรมฯ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อจัดทํารางสัญญา ประกอบดวย นาวาอากาศโท
สนั่น สังขจันทร (อธิบดีกรมการบินพาณิชยคนแรก) เปนประธาน และมีอธิบดีกรมอัยการ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ฯลฯ เปนกรรมการ
ในที่สุดกระทรวงคมนาคม ไดลงนามในสัญญากับบริษัทนอรธอรป แอรปอรต เวลลอปเมนท
คอรปอเรชั่น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2516
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หลังจากเหตุสับสนวุนวายทางการเมือง เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2516 โครงการกอสรางทาอากาศ
ยานพาณิชยสากลที่หนองงูเหา ที่กระทรวงคมนาคมไดทําสัญญาไปแลวกับบริษัทนอรธอรป ไดถูกโจมตี
จากหลายฝาย จนในที่สุดกระทรวงคมนาคมไดบอกยกเลิกสัญญากับบริษัทฯ
ตอมาในป 2520 กระทรวงคมนาคมไดวาจางบริษัท TAMS ศึกษากอนลงทุนเรื่องทาอากาศยาน
พาณิชยสากล โดยพิจารณาเลือกพื้นที่จะสรางสนามบินแหงที่ 2 พรอมทั้งจัดทําผังแมบทสําหรับตั้งทา
อากาศยาน
TAMS ไดพิจารณาพื้นที่ทั้งหมด 15 แหง ที่อยูโดยรอบตัวเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งเปนพื้นที่ตั้งแต
ชายทะเลปากอาวไทย ขึน้ ไปทางดานเหนือกรุงเทพฯ จรดอยุธยา ทางดานตะวันออกตั้งแตชายเขตจังหวัด
นครนายกและฉะเชิงเทรา ไปจนถึงทางดานตะวันตก เขตจังหวัดนครปฐม
การคัดเลือก ไดพิจารณากันอยางรอบคอบในแงมุมตาง ๆ แลว เห็นวาพื้นที่ที่เหมาะสมนาจะเปน
3 แหงดวยกันคือ พื้นที่บริเวณอําเภอทรายนอย พื้นทีห่ นองงูเหา และตัวสนามบินดอนเมือง
จากพื้นที่ 3 แหงนี้ ไดพิจารณาขอไดเปรียบเสียเปรียบอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏวาสนามบินดอนเมือง
ไดเปนอันดับหนึ่ง ตามดวยหนองงูเหาและทรายนอย ดวยคะแนน 74, 72 และ 55 คะแนนตามลําดับ ซึ่ง
TAMS เองมีความเห็นวาพื้นที่ที่เหมาะสมนั้นควรจะเปนสนามบินดอนเมือง หรือหนองงูเหาก็ได เพราะมี
คะแนนตางกันไมมากนัก สมัยนั้นกระทรวงคมนาคมจึงไดตัดสินใจเลือกเอาที่หนองงูเหา และไดรายงาน
ผลการศึกษาและขอคิดเห็นไปยังคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีไดพจิ ารณาปญหาตาง ๆ แลวมีมติให
ปรับปรุงทาอากาศยานดอนเมือง ใหใชงานตอไปอีก 10 ป ภายในวงเงิน 4,000 ลาน ใหกระทรวงคมนาคม
รีบดําเนินการขยายถนนวิภาวดีรังสิต และถนนพหลโยธิน ตามที่ไดรับงบประมาณไปแลวใหเสร็จโดยดวน
ใหมีการศึกษาเกี่ยวกับทาอากาศยานพาณิชยสากลกรุงเทพฯ เพิ่มเติมอีกตอไป
เดือน มิถุนายน 2523 กรมการบินพาณิชยไดจัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมในการสราง
ทาอากาศยานพาณิชยสากลกรุงเทพฯ ในการศึกษาครั้งนี้ไดพจิ ารณาความเหมาะสม เฉพาะที่ 3 แหง ที่จะ
เลือกเปนสนามบินแหงที่ 2 ของกรุงเทพฯ คือ สนามบินดอนเมือง พื้นที่หนองงูเหา (เพราะในการศึกษาของ
TAMS พื้นที่ทงั้ 2 แหงนี้มีความไดเปรียบเสียเปรียบใกลเคียงกันมาก จึงไดพิจารณาในรายละเอียดลงไปอีก)
และสนามบินอูตะเภา ทั้งนี้ เพราะหลังจากที่สหรัฐฯ ไดยกมอบสนามบินอูตะเภาใหกบั รัฐบาลไทยแลว
รัฐบาลไดมีความเห็นวานาจะนํามาใชทางดานการบินพลเรือนดวย
การศึกษาไดมกี ารพิจารณารวมกัน ระหวางหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมและ
สํานักผังเมืองดวย ซึ่งไดขอสรุปถึงขีดความสามารถของทาอากาศยานดอนเมือง การเปรียบเทียบขอดี
ขอเสีย และคาใชจายในการลงทุนทั้งที่ดอนเมือง และหนองงูเหา ซึ่งสรุปแลว กรมการบินพาณิชยยังคงมี

10

ความเห็นวาควรเลือกหนองงูเหาเปนจุดกอสรางทาอากาศยานกรุงเทพฯ แหงใหม เชนเดียวกับผลการศึกษา
ในครั้งกอน ๆ
9 ตุลาคม 2523 กระทรวงคมนาคมไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาความเหมาะสมในหลักการ
(ตามรายงานการศึกษาของกรมการบินพาณิชย) เพื่อใหกระทรวงคมนาคม เริ่มดําเนินการกอสรางทาอากาศ
ยานพาณิชยสากลกรุงเทพ ทีห่ นองงูเหาตอไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2523 รับ
หลักการใหมกี ารสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 ที่หนองงูเหาสวนการลงทุนสรางจะดําเนินการ
ในรูปแบบอยางไร มอบใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
กระทรวงคมนาคมไดพิจารณารูปแบบการลงทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่
13 มกราคม 2524 โดยมีความเห็นวา ควรแยกการดําเนินโครงการเงินเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการศึกษา
และเตรียมงาน กับขั้นการออกแบบรายละเอียดและการกอสราง โดย :
ขั้นการศึกษาและเตรียมงาน ควรใชงบประมาณ ซึ่งประกอบดวย การชดเชยพืชผลและ
สิ่งกอสราง รื้อยายอาคาร วัด และดําเนินเรื่องผาติกรรมเวนคืน ประมาณ 50 ลานบาท
ขั้นการออกแบบรายละเอียด เปนเงินประมาณ 60 ลานบาท เปนการสํารวจรายละเอียดสภาพดิน
และออกแบบวิธีการปรับปรุงสภาพดิน การปรับปรุงการพยากรณการจราจรทางอากาศ และแผนแมบทของ
ทาอากาศยาน การประมาณราคากอสรางและศึกษาทางเศรษฐกิจ เพื่อกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับ
การลงมือกอสรางและเปดใชงาน
สวนขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดเพื่อกอสรางนั้น การลงทุนจากงบประมาณแผนดินคง
เปนไปไดยาก ดังนั้น จึงนาจะกระทําโดยรัฐบาลกูเงินมาดําเนินการเอง หรือใหเอกชนกอสรางและเปนผู
ดําเนินกิจการทาอากาศยานเมื่อแลวเสร็จ โดยรัฐมีรายไดจากการเก็บคาเชาและควบคุมดานการวางระเบียบ
วิธีดําเนินงานใหถูกตองรัดกุมตอไป อยางไรก็ตามการดําเนินการในขัน้ นี้ ควรรอผลการดําเนินงานในขั้น
แรกใหแลวเสร็จกอน จึงคอยพิจารณาในเรื่องรูปแบบการลงทุนกอสรางตอไป
3 กุมภาพันธ 2524 คณะรัฐมนตรีไดลงมติอนุมัติในหลักการใหดําเนินการสํารวจชดเชยพืชผล
สิ่งกอสราง และดําเนินการเรื่องผาติกรรมเวนคืนตอไป โดยใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ เพื่อตั้ง
งบประมาณในป 2525 และป 2526 ตอไปสําหรับการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื่อการกอสรางนั้น
ใหกระทรวงคมนาคมกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
อยางไรก็ตามกระทรวงคมนาคมไดขอใหคณะรัฐมนตรีทบทวนมติเกี่ยวกับการศึกษาและ
ออกแบบใหม เพื่อขออนุมัติในหลักการ ใหกระทรวงคมนาคมดําเนินการจางที่ปรึกษาเพื่อกําหนดขั้นตอน

11

การกอสราง โดยขอใชเงินจายจากงบประมาณป 2524 สวนหนึ่ง สวนป 2525 และ 2526 จะเจียดจายจาก
งบประมาณทีก่ ระทรวงคมนาคมไดรับ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2524
4 กุมภาพันธ 2525 กรมการบินพาณิชยไดจดั สัมมนาวาดวยการกอสรางทางวิ่ง ทางขับลานจอด
ของทาอากาศยานบนดินออน ซึ่งมีผูเขารวมสัมมนาจากสวนตาง ๆ มากมาย เชน คมนาคม กรมการบิน
พาณิชย กรมทางหลวง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บริษัทวิศวกร ที่ปรึกษาตาง ๆ และวิศวกรอาวุโส เชน
ดร. สิริลักษณ จันทรางศุ ศาสตรจารย ดร. ชัย มุกตะพันธ นายสกลจิตต พนมวัน ณ อยุธยา และศาสตรจารย
อรุณ ชัยเสรี
ผลการสัมมนาสรุปวา
1. การกอสรางทาอากาศยานบนดินออนไมใชของใหม มีการกอสรางมาแลวทั่วโลก และไมมี
ปญหา
2. อาคารตาง ๆ ในทาอากาศยานจะออกแบบโดยใชเสาเข็ม
3. การกอสรางทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด จะตองทําการปรับปรุงคุณภาพดินกอน โดยใหดินเดิม
ทรุดตัวตามตองการในระดับหนึ่ง
4. การปรับปรุงภาพดิน มีหลายวิธีที่เชื่อถือได เพราะไดมกี ารพัฒนามานานแลว
5. การวางแผนเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อใหดินทรุดตัว ตองใชเวลา จึงไมควรเรง
เกินไปจนทําใหดินเคลื่อนตัวออกดานขาง แทนที่จะเปนการทรุดเนื่องจากการไลน้ําออกจากดิน
6. ทาอากาศยานหนองงูเหาจะตองไดรับการปรับปรุงคุณภาพดินกอน ซึ่งตรงกับความเห็นของ
กระทรวงคมนาคมในขณะนัน้
7. การปรับปรุงคุณภาพดินของสนามบินนัน้ มิไดทําในพืน้ ที่ทั้งหมด 20,000 ไร แตจะทําเฉพาะที่
เปนลานจอด ทางวิ่ง ทางขับ และที่จอดรถ เปนตน
8. การคนควาเรื่องกรวดดิน จะมีประโยชนเกี่ยวกับการลดน้ําหนักสิ่งกอสรางที่เปน Pavement
9. ไดประจักษตามขอเท็จจริงแลววา การกอสรางทางหลวงบนดินออนในปจจุบนั (ขณะนัน้ ) นั้น
มิไดทําการปรับปรุงคุณภาพดินกอน หรือทําแตยังไมถึงระดับที่จะนํามาพิจารณาเกีย่ วกับการกอสรางทา
อากาศยานได เนื่องจากไมเหมาะสมในแงของการสรางถนน ดังนัน้ ภาพของการทรุดตัวของถนนบนดิน
ออนยอมจะนํามาเปนภาพพจนของการกอสรางทาอากาศยานบนดินออนไมได
ตอมากรมการบินพาณิชยไดจัดสัมมนาครั้งที่ 2 วาดวยการออกแบบกอสรางทาอากาศยาน
กรุงเทพแหงที่ 2 โดยมีผูเขารวมสัมมนาจากสวนงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ไดแก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการบินพาณิชย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การทาอากาศยานแหงประเทศไทย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย บริษัทการบิน
ไทย จํากัด บริษัทเดินอากาศไทย จํากัด กองทัพอากาศ และสมาคมนายชางเหมาไทย การสัมมนาครั้งนี้
ครอบคลุมถึงความสามารถของผูรับเหมาไทย การใชประโยชนทาอากาศยานดอนเมือง เมื่อทาอากาศยาน
กรุงเทพแหงทีส่ องสรางเสร็จ และแนวทางการลงทุนกอสรางทาอากาศยานกรุงเทพแหงที่สอง ซึ่งไดผล
สรุปดังนี้
1. ผูรับเหมาไทยมีขีดความสามารถในการกอสรางที่จะมีขอเสียเปรียบบริษัทตางประเทศ ก็
เฉพาะในเรื่องของเงินทุนเทานั้นเอง
2. เมื่อสรางสนามบินหนองงูเหาเสร็จแลว ดอนเมืองก็ยังใชประโยชนไดหลายอยาง เชนใชใน
ดานการบินภายในประเทศ และกิจการบินเอกชน เชน air-taxi หรือ สโมสรการบิน ตลอดจนใชเปน
สนามบินสํารอง ใชเปนสนามบินสําหรับฝกบินของสายการบิน และใชเปนที่สําหรับศูนยฝกการบินพล
เรือนแหงประเทศไทย (สถาบันการบินพลเรือน ในปจจุบัน) ที่สําคัญคือเปนศูนยซอมเครื่องบินลําตัวกวาง
3. รูปแบบของการลงทุน แยกออกไดเปน 3 รูปแบบใหญ คือ
- ใหเอกชนลงทุน โดยขอรับสัมปทาน
- รัฐบาลลงทุนรวมกับเอกชน
- รัฐบาลลงทุนเองทั้งหมด
5 เมษายน 2526 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหวาจาง บริษัท NACO ทำการศึกษา และออกแบบ
ขั้นตนทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2
พฤศจิกายน 2527 NACO ไดจัดสงรายงานผลการศึกษา อันประกอบดวย ผังแมบทและวิธีการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน ซึ่งในสมัยนั้นใชวิธี Sand Drain
18 มีนาคม 2529 คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบการลงทุนที่ทาอากาศยานกรุงเทพ โดยการขยาย
การใชพื้นที่ทางดานตะวันตก และใหกระทรวงคมนาคมทําการศึกษาพื้นที่บริเวณหนองงูเหาเพื่อประโยชน
ในทางอื่นที่เหมาะสม แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอไป
27 พฤษภาคม 2529 คณะรัฐมนตรีไดอนุมตั ิหลักการใหใชพื้นที่บริเวณหนองงูเหาเปนที่ตั้ง
โครงการเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวในมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบ และ พระราชพิธรี ัชมังคลาภิเษก
10 มิถุนายน 2529 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัตใิ นหลักการใหกระทรวงอุตสาหกรรมใชพนื้ ที่ บริเวณ
หนองงูเหาเพือ่ สรางอางเก็บน้ําตามโครงการจัดหาน้ําเพือ่ การอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และให
กระทรวงอุตสาหกรรมประสานงานกับคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติตอไป
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เนื่องจากเหตุผลในการเวนคืนที่ดินบริเวณหนองงูเหานั้น เปนการเวนคืนเพื่อการจัดสราง
สนามบินพาณิชย จะนําไปใชในทางอื่นไมได ดังนัน้ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2530 มีการอนุมัติในหลักการ
ใหคณะอนุกรรมการฝายดําเนินการจัดสรางเมืองเฉลิมพระเกียรติจัดหาที่ดินแหงใหมในการกอสรางแทน
การใชที่ดินบริเวณหนองงูเหาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 27 พฤษภาคม 2529 และไดมอบใหกระทรวง
คมนาคมรับไปพิจารณาการใชประโยชนจากที่ดินบริเวณหนองงูเหา รวมทั้งการแกไขกฎหมายทีจ่ ะทําให
นโยบายการใชที่ดินแหงนี้บรรลุผลสําเร็จ เสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
จากแนวความคิดที่จะใชพื้นที่หนองงูเหาเปนโครงการเมืองเฉลิมพระเกียรติและแนวความคิดที่
จะใชเปนอางเก็บน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมไดขอยกเลิกการใชเพื่อวัตถุประสงค
ดังกลาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2530 และอนุมัติใหกระทรวง
อุตสาหกรรมประกาศเชิญชวนเอกชนมาลงทุนในโครงการดังกลาว รวมทั้งใหกระทรวงอุตสาหกรรม
ประสานกับกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการใชที่ดินบริเวณหนองงูเหา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ 2530
1 ธันวาคม 2533 สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหวัน เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการนําโครงการ
ทากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 มาพิจารณาใหม โดยในครั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติใหการสนับสนุนในโครงการ
หลังจากนัน้ ไมนานไดมกี ารปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ไดมกี ารเสนอพื้นที่ 2 แหง เพื่อพิจารณากอสรางแทนพื้นทีห่ นองงูเหา คือ อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม และพืน้ ทีบ่ ริเวณอําเภอบางขุนเทียน แตสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ไดมีหนังสือแจงวาควรรอผลการศึกษาที่การทาอากาศยานแหงประเทศไทยวาจางวิศวกรที่
ปรึกษามาจัดทําแผนแมบทในการพัฒนาทาอากาศยานในประเทศไทย (ASMPS: Airport System Master
Plan Study May 1991) กอนแลวจะนําผลการศึกษาในสวนของทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 มา
กําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการตอไป
7 พฤษภาคม 2534 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัตโิ ครงการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2
ณ บริเวณพื้นที่ตําบลบางโฉลง ตําบลราชาเทวะ ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย
ใหกระทรวงคมนาคมเปนผูรับผิดชอบ และใหการทาอากาศยานแหงประเทศไทยเปนผูลงทุนกอสราง ซึ่ง
เปนจุดเริ่มตนของการกอสรางที่กําลังดําเนินอยูในปจจุบนั
29 กันยายน 2543 และ 9 กุมภาพันธ 2545 สํานักราชเลขาธิการไดมีหนังสือแจงวา ไดทรงกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 นีว้ าทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปน

14

ภาษาอังกฤษวา SUVARNABHUMI AIRPORT ซึ่งความหมายของคํา สุวรรณภูมิคือ แผนดินทอง แปลเปน
ภาษาอังกฤษวา Golden Land
จนถึงปจจุบัน ยังมีปญหาตาง ๆ ที่ถูกถามซ้ําแลวซ้ําอีกหลายคําถามเนื่องจากผูที่ถามหรือสงสัย
หรือไมเขาใจและไมทราบถึงเหตุผลเบื้องตนเมื่อ 40 กวาปที่ผานมา หรือบางทีอาจไดรับการชี้แจงที่ไม
ชัดเจนทีจ่ ะทําใหเกิดความเขาใจได
ทําไมถึงตองมีสนามบินใหม เปนคําถามที่ถูกถามอยูบอย ๆ เพราะคนทีถ่ ามคิดวา สนามบินดอน
เมืองยังมีการลงทุนขยายอยูอยางตอเนื่อง และเปนการลงทุนที่ใชงบประมาณมาก จึงนาจะใชตอไปใหคุม
กับการลงทุน ถาแออัดก็ขยายตอไปเรื่อย ๆ ยายกองทัพอากาศออกไปทั้งหมด เพื่อใชดอนเมืองสําหรับการ
บินพลเรือนอยางเดียว เหตุผลเดิมเมื่อ 40 ปกวาที่ผานมาคือ เพื่อแยกกิจการบินทหารออกจากการบินพล
เรือน เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และรองรับความเจริญเติบโตของกรุงเทพฯ ดังที่ไดกลาว
มาแลวในตอนตน เหตุผลแรกยังคงเปนจริงอยูในปจจุบนั ถึงแมกองทัพอากาศจะไดยายสวนงานบางสวน
ออกไปจากพืน้ ที่สนามบินดอนเมืองแลวก็ตาม แตไมมวี นั ที่เที่ยวบินภารกิจทางทหารจะหมดไปจาก
กรุงเทพฯ หรือดอนเมือง เหตุผลที่สอง เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของกรุงเทพฯ นั้น เปลี่ยนแปลงไป
เล็กนอย เพราะในตอนเริ่มตนของโครงการนี้นั้น พูดกันถึงความเติบโตของกรุงเทพฯ ในป 2533 ซึ่งบัดนี้ได
ลวงเลยมาจนถึงป 2546 แลว ดังนัน้ ตอนี้จงึ เปนเหตุผลเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของการขนสงทางอากาศ
ไมวาจะเปนจํานวนผูโดยสาร เที่ยวบิน หรือสินคาโดยเฉพาะผูโดยสาร เพราะรัฐบาลยังหวังรายไดหลักของ
ประเทศจากธุรกิจ การทองเที่ยว และประเทศไทยมีทรัพยากรและศักยภาพมากพอทีจ่ ะดึงดูดผูใชบริการ
จากตางประเทศไดดี
ถาหากมองยอนหลังไปดูสถิติการเติบโตการขนสงทางอากาศของไทย (ทาอากาศยานกรุงเทพฯ)
ในรอบ 20 ปที่ผานมา การเติบโตโดยเฉลี่ยของการขนสงทางอากาศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนนั้
สูงกวาการเติบโตโดยเฉลี่ยของทั่วโลก และประเทศไทยมีการเติบโตที่สูงกวาคาเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต แสดงวาเรามีโอกาสและศักยภาพสูงมาก
ในรอบ 20 กวาปที่ผานเราโชครายที่มีเหตุการณตาง ๆ เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศที่มีผล
ในทางลบตอการเติบโตของการขนสงทางอากาศของเรา เชน เหตุการณ รสช. สงครามในตะวันออกกลาง
เหตุกอการรายถลมตึกเวิลดเทรด เมื่อ 11 กันยายน 2544 และลาสุดการแพรระบาดของโรค SARS ประกอบ
กับการพัฒนาทาอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิลาชา ไมทันตามกําหนด หากไมมีเหตุการณตา ง ๆ ที่
กลาวมานี้เกิดขึ้น การใหบริการที่สนามบินดอนเมืองจะมีสภาพที่ไมตอ งการใหเปน นับวาเรามีความโชคดี
ที่โชคราย สวนบางคนมีแนวความคิดวา เพียงยายกอบทัพอากาศที่ใชพื้นที่ทางฝงตะวันออกของสนามบิน
ไป แลวพัฒนาเพื่อกิจการบินพลเรือนก็เพียงพอ ไมจําเปนตองสรางสนามบินใหมนั้น ตองขอเรียนใหทราบ
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วาการพัฒนาขยายทาอากาศยานนั้น ตองดูใหครบทั้งระบบที่ภาษาสมัยใหมเรียกวา เปนบูรณาการ ถาจะ
ขยายทาอากาศยานนัน้ ตองดูตั้งแตพนื้ ที่อาคารผูโดยสาร จํานวนหลุมจอดอากาศยาน และขีดความสามารถ
ของระบบทางวิ่งทางขับ วาจะสามารถรับจํานวนผูโดยสาร เที่ยวบิน และขนาดของเครื่องบินไดหรือไม
สนามบินดอนเมืองนั้น ถึงแมจะยายหนวยงานกองทัพอากาศที่อยูทางฝง ตะวันออกไปทั้งหมดนัน้ ก็ไม
สามารถกอสรางทางวิ่งเสนที่ 3 ได ซึ่งหมายความวา สนามบินดอนเมืองมีทางวิ่งมากที่สุดไดเพียง 2 ทางวิ่ง
เทานั้น และทางวิ่ง 2 เสนนัน้ ยังไมสามารถใหเครื่องบินขึ้น-ลงพรอมกันอยางเปนอิสระได ทําใหมขี ีดจํากัด
ที่ทําใหทางวิ่งของสนามบินดอนเมืองสามารถรับผูโดยสารไดเพียงปละประมาณ 60 ลานคนเทานั้น (ถา
ตองการที่จะรักษาคุณภาพของการใหบริการตามาตรฐานสากล) หรือมิฉะนั้นจะตอง ยายหนวยงาน และ
เวนคืนทีด่ ินทางฝงตะวันออกของถนนพหลโยธินออกไปอีก ซึ่งก็จะมีปญหาอื่น ๆ ตามมาอีกไมนอย ยังคง
มีคําถามและรายละเอียดอีกมากมายเชนกัน ที่จะตองอธิบาย แตผมยังคงเห็นวากรุงเทพฯ จําเปนตองมี
สนามบินแหงใหม
ทําไมตองสรางที่หนองงูเหา ทําไมไมใชสนามบินกําแพงแสน ทําไมไมใชสนามบินอูตะเภา เปน
พื้นที่อื่นไมไดหรือ เปนคําถามที่หลายคนสงสัยและถามกันมากเชนกัน ปญหานี้ไดมกี ารศึกษากันในป
2520 อยางละเอียดและครอบคลุม พื้นที่โดยรอบปริมณฑลของกรุงเทพฯ โดยบริษัทที่ปรึกษา TAMS
TAMS ไดพิจารณาพื้นที่ทั้งหมด 15 แหง ที่อยูในบริเวณใกลเคียงกรุงเทพฯ ที่นาจะกอสรางสนามบิน
สําหรับกรุงเทพฯ ไดซึ่งอยูทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา 5 แหง และอยูบนฝงตะวันออก 10 แหง คือ
1. พื้นที่ตอนบนของทางหลวงหมายเลข 311 (ถนนปทุมธานี -เสนา) บริเวณอําเภอลาดหลุมแกว
กับอําเภอลาดบัวหลวง
2. พื้นที่ตอนใตของทางหลวงหมายเลข 311 (ถนนปทุมธานี-เสนา) บริเวณอําเภอบางบัวทอง
อําเภอปทุมธานี และอําเภอลาดหลุมแกว
3. พื้นที่ดานเหนือของเสนทางรถไฟสายใต บริเวณใกลแมน้ํานครชัยศรี และทิศใตของอําเภอไทร
นอย
4. พื้นที่ดานใตของเสนทางรถไฟสายใต และดานตะวันตกเฉียงใตของอําเภอภาษีเจริญ
5. พื้นที่ดานใตของทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชนเกษม) และดานเหนือจองเสนทางรถไฟแม
กลอง และทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนธนบุรี-ปากทอ) ซึ่งอยูระหวางอําเภอกระทุมแบน และอําเภอหนอง
แขม
6. พื้นที่ทางดานเหนือของทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก)ระหวางอําเภอคลอง
หลวงกับอําเภอหนองเสือ
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7. พื้นที่ทางดานเหนือของทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก) ทางทิศตะวันออกของ
อําเภอหนองเสือ
8. ทาอากาศยานดอนเมือง
9. พื้นที่ทางดานใตของทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก) ระหวางอําเภอธัญบุรี
และอําเภอลําลูกกา
10. พื้นที่ทางดานใตของทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก) ประมาณ กม.ที่ 12 ดาน
ทิศตะวันออก กับ กม. ที่ 8 ดานเหนือของอําเภอลําลูกกา
11. พื้นที่ทางดานเหนือของทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนสุวินทวงศ) กับทางดานทิศตะวันออก
เฉียงใตของอําเภอลําลูกกา
12. พื้นที่ทางดานเหนือของทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนสุวินทวงศ) กับทางดานเหนือของ
อําเภอหนองจอก
13. พื้นที่ทางดานใตของเสนทางรถไฟสายตะวันออก กับทางดานใตของอําเภอลาดกระบัง (รวม
พื้นที่หนองงูเหาดวย)
14. พื้นที่ทางดานใตของเสนทางรถไฟสายตะวันออก และดานเหนือของอําเภอบางบอ
15. พื้นที่ทางดานใตของทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) กับทางดานตะวันออกเฉียง
ใตของอําเภอบางพลี
จากพื้นที่ 15 แหงนี้ ในขั้นแรก ถูกลดลงเหลือ 7 แหง โดย 2 แหงอยูดานตะวันตกของแมน้ํา
เจาพระยา และอีก 5 แหง อยูทางตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งรวมทาอากาศยานกรุงเทพฯ ดวย (พื้นที่
หมายเลข 1, 3, 8, 12, 13, 14 และ 15) ที่ถูกตัดออกไป 8 แหง (พื้นทีห่ มายเลข 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 และ 11)
เพราะอยูใ นแนวความปลอดภัยในการบินขึ้น-ลง ของทาอากาศยานกรุงเทพฯ ซึ่งเปนแถบแนวกวาง 30
NM. (Airspace corridor: 30 NM.)
ขั้นตอไป TAMS ไดเปรียบเทียบพื้นที่ตอนบนของทางหลวงหมายเลข 311 บริเวณอําเภอลาด
หลุมแกว และอําเภอลาดบัวหลวง (หมายเลข 1) กับพื้นที่ดานเหนือของเสนทางรถไฟสายใตบริเวณใกล
แมน้ํานครชัยศรี และทิศใตของอําเภอไทรนอย (หมายเลข 3) เห็นวาพื้นที่หมายเลข 3 มีความไดเปรียบกวา
เพราะอยูใ กลตัวเมืองกรุงเทพฯ มากกวา ดังนั้น พื้นทีห่ มายเลข 1 จึงถูกตัดออกไป การเปรียบเทียบพื้นที่ดาน
เหนือของทางหลวงหมายเชย 304 (ถนนสุวินทวงศ) กับดานเหนือของอําเภอหนองจอก (พื้นทีห่ มายเลข 12)
กับพื้นที่ดานใตของเสนทางรถไฟสายตะวันออก ดับดานใตของอําเภอลาดกระบัง (พืน้ ที่หมายเลข 13)
พื้นที่หมายเลข 13 มีความเหมาะสมกวา เพราะมี Airspace ที่เหมาะกวา ไมตองแกไขมาก มีเสนทางรถไฟ
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แ ละถนนบางนา-ตราด รองรับอยูแลวการเปรียบเทียบพืน้ ที่หมายเลข 13 (พื้นที่ดานใตของอําเภอ
ลาดกระบัง) กับพื้นที่ดานใต ของทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) กับดานตะวันออกเฉียงใต
ของอําเภอบางพลี (พื้นที่หมายเลข 15) พื้นที่ทางดานใตของอําเภอลาดกระบัง (พืน้ ทีห่ มายเลข 13) มีความ
เหมาะสมมากกวา เพราะพื้นที่หมายเลข 15 จะตองมีการโยกยายราษฎรมากกวา และปญหาคุณภาพน้ํา
เนื่องจากอยูใกลทะเลมากกวา สําหรับพื้นทีด่ านใตของเสนทางรถไฟสายตะวันออกกับดานเหนือของอําเภอ
บางบอ (พื้นทีห่ มายเลข 14) ถูกตัดออกไป เพราะในขณะนั้นการเคหะแหงชาติมีโครงการที่จะสรางที่พัก
อาศัยใหกับประชาชนบนพื้นที่นั้นถึง 4,4000 ไร เปนอันวา พื้นที่ทั้งหมด 15 แหง ในเขตปริมณฑลของ
กรุงเทพฯ ซึ่งเปนพื้นที่ตั้งแตชายทะเลปากอาวไทย คือสมุทรปราการและสมุทรสาคร ขึ้นไปจนถึงเขต
จังหวัดอยุธยาดานเหนือของกรุงดานเหนือของกรุงเทพฯ ดานตะวันตกถึงจังหวัดนครปฐม สวนทางดาน
ตะวันออกถึงใกลชายเขตจังหวัดนครนายกและฉะเชิงเทรา พื้นที่ทั้งหมดนี้ไดถูกคัดเลือกเพื่อการศึกษา
เปรียบเทียบในรายละเอียด 3 แหงคือ พื้นที่ของสนามบินดอนเมือง (พื้นที่หมายเลข 8) พื้นที่อําเภอไทรนอย
(พื้นที่หมายเลข 3) และพืน้ ทีข่ องสนามบินหนองงูเหา (พืน้ ที่หมายเลข 13)
รายละเอียดของการศึกษาคัดเลือกขั้นสุดทายนี้ ประกอบดวย
การคมนาคมระหวางตัวเมืองกรุงเทพฯ กับสนามบินแหงใหมในแงของระยะทาง คากอสราง
คาใชจายในการเดินทาง ระยะเวลาการเดินทาง ความเสี่ยงตออุบัติเหตุ ผลกระทบจากการจัดหาพื้นที่ เชน
ระยะเวลาในการจัดหา/เวนคืน การโยกยายชุมชน และสวัสดิการสังคมในพื้นที่ การสูญเสียโอกาสการใช
พื้นที่ การจัดเสนทางจราจร ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ในเรื่องเสียง ระบบน้ําใช คุณภาพน้ํา คุณภาพ
อากาศ ของเสียและระบบนิเวศวิทยา ความปลอดภัยดานการควบคุมการจราจรทางอากาศ การจัดเสนทาง
บิน ขอจํากัดในการทําการบิน ภาระการทํางานของการควบคุมจราจรทางอากาศระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวก โอกาสในการขยายรองรับความเติบโตในอนาคต การยอมรับของประชาชน
พื้นที่ของอําเภอไทรนอยถูกตัดออกไปเพราะการศึกษาในรายละเอียด มีขอดีนอยกวาพื้นที่อีก 2
แหงมาก รวมทั้งอยูหางไกลจากกรุงเทพฯ มากดวย สวนพื้นที่ที่เหลือ 2 แหงคือ สนามบินดอนเมือง และ
พื้นที่หนองงูเหานั้น มีขอดีขอเสียใกลเคียงกันถือวาจะเลือกเอาที่ใดก็ได ซึ่งรัฐบาลสมัยนั้นไดติดสินใจเลือก
เอาพื้นที่หนองงูเหา เปนทีก่ อ สรางสนามบินใหม นอกจากนี้ กอนทีจ่ ะเริ่มโครงการกอสรางสนามบิน
สุวรรณภูมในป 2534 การทาอากาศยานแหงประเทศไทย ไดวาจาง Louis Berger International. INC. ให
ศึกษาถึงพื้นทีก่ อสรางสนามบินใหมอกี ครั้งวา ยังคงมีความเหมาะสมทีจ่ ะเปนสนามบินพาณิชยแหงใหม
หรือไม การศึกษาก็ยังคงอยูใ นประเด็นใกลเคียงกับที่เคยศึกษาไวแลว คือความปลอดภัยในการทําการบิน
ความเปนไปไดในการกอสราง งบประมาณของการกอสราง เสนทางคมนาคมระหวางกรุงเทพฯ กับตัว
สนามบิน ในแงของระยะเวลาเดินทาง คาใชจายในการเดินทาง และความปลอดภัยของเสนทาง ขอ

18

ไดเปรียบและเสียเปรียบของพื้นที่ตาง ๆ โดยเปรียบเทียบระหวางพื้นที่หนองงูเหา พื้นที่ทางทิศตะวันตก
และพื้นที่ทางทิศตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
ผลการศึกษาสรุปไดวา หนองงูเหา ยังคงมีความเหมาะสมที่สุดซึ่งจะให งบประมาณคากอสราง
ต่ําที่สุดที่มีตําแหนงเหมาะสมที่สุด และใชระยะเวลาการกอสรางนอยทีส่ ุด
ขอสงสัยที่บุคคลทั่วไปที่ไมทราบขอมูลทางเทคนิค ซึ่งทําใหเกิดความกังวลและไมแนใจวาพืน้ ที่
ที่หนองงูเหาจะเหมาะสมกับการกอสรางสนามบิน ก็คือ สภาพดินที่ออนและทรุดตัวมาก และพืน้ ทีเ่ ปนลุม
ต่ํา อยูในบริเวณน้ําหลากทวมทุกป ในเรื่องปญหาของดินออนนั้น ไดมีการสัมมนาทางวิชาการเกีย่ วกับ
ปญหานี้หลายครั้ง นอกจากนี้ยังไดมีการศึกษาวิจัยหลายครั้ง ทั้งในรับมหาวิทยาลัยและการศึกษาและ
ทดลองอยางเต็มรูปแบบโดยวิศวกรที่ปรึกษา โดยใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ กัน ซึ่งไดผลสรุปวา วิศวกรมี
เทคนิคและวิธีการที่สามารถทําใหสภาพของดินที่มีปญหานั้นดีขนึ้ และมีสภาพใกลเคียงเหมือนกับดิน
ทั่วไปได สภาพดินของพื้นทีห่ นองงูเหาทีว่ า เปนปญหานัน้ คือ มีปริมาณน้ําในเนื้อดินลดลง จึงเกิดการทรุด
ตัวขอดินมาก อีกปญหาหนึ่งก็คือ เนื้อดินมีความบริสุทธิ์มาก ไมมีหนิ หรือทรายเจือปน เมื่อแหงและแตกจะ
ละเอียดคลายผงแปง จะสามารถรับน้ําหนักไดหรือไม วิธีการปญหานี้ วิศวกรมีแนวคิดที่สามรถพิสูจนได
การแกปญหาการทรุดตัวของดินก็คือ ทําใหดินทรุดตัวลงกอนการกอสราง การที่จะทําใหดนิ ทรุดตัวลง
สามารถทําไดโดยทําใหน้ําทีป่ นอยูในเนื้อดินแยกออกดิน ซึ่งมีหลายวิธีการที่พัฒนามาจากภูมิปญญา
ชาวบานทีว่ าพัฒนามาจากภูมิปญญาชาวบาน ก็เพราะวาหลักการคลายกับเราทําแปง ทําขนม ซึ่งเริ่มจากการ
โมขาว เราจะแปงที่ผสมกับน้ํามากจนจับตัวแปงไมได เราก็เอาน้ําแปงนั้นมาใสผาผูกใหน้ําซึมผานผา
ออกไป ที่เหลือก็จะไดเนื้อแปง นําไปทําขนมตอไปได หากจะรอใหนา้ํ ซึมผานไปเฉย ๆ ก็ตองใชเวลานาน
มาก ดังนั้น จึงเรงใหน้ําออกจากแปงใหเร็วโดยเอาน้ําหนักไปกดถุงแปง วิธีการที่ใหนา้ํ ออกจากดินก็
เชนเดียวกัน ก็ใชน้ําหนักไมวาจะเปนหินหรือทรายถมทับพื้นที่ที่ตองการใหดินทรุดตัว และทําทางใหน้ํา
ออกจากเนื้อดิน เมื่อป 2526 กรมการบินพาณิชยไดวาจางใหบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา NACO ทําการศึกษา
โดยใชทรายเปนตัวนําน้ําออกจากดิน ที่เรียกวา Sand Drain ที่ใชทรายเปนวัสดุนําน้ําออกจากดิน เพราะใน
ขณะนัน้ ทรายเปนวัสดุราคาถูกที่สุด โดยเจาะดินลงไปลึกประมาณสิบเมตร แลวใสทรายลงไปใหเต็ม แลว
ถมทับดวยทรายบนผิวดินดานบน น้ําหนักของทรายที่กดลงบนผิวดินดานบนนี้ ทําใหน้ําที่อยูในเนื้อดินจะ
ออกมารวมในแทงทราย แลวไหลขึ้นมาบนผิวดินทําใหดินทรุดตัว และผลการศึกษาสรุปวาใชได และ
ไดผลตามความคาดหมาย
ลาสุด เมื่อป 2537 การทาอากาศยานแหงประเทศไทย ไดวาจางสถาบัน AIT (Asian Institute of
Technology) ศึกษาโดยใชวสั ดุ PVD. (Pre – fabricated Verticle Drain) เปนตัวนําน้ําออกจากดินแทนแทง
ทรายในการศึกษานี้ ดวยเห็นวา PVD. เปนวัสดุที่ราคาถูกวาการใชแทงทราย และมีการใชงานในที่ตาง ๆ
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ไดผลมามากแลว การศึกษาไดมีการทดลองสภาพเหมือนกับการใชงานจริง มีการวิเคราะหถึงระยะเวลา การ
ใชน้ําหนักกด ชวงระยะหางของการปกฝง PVD. ความลึกในการฝงผลการทรุดตัวของดิน และคุณภาพดิน
หลังการทรุดตัว ซึ่งผลการศึกษาและการทดลองเสมือนจริงก็เปนไปตามความคาดหมายของวิศวกร และ
ขอมูลที่ไดจากกรทดลองก็เปนประโยชนในการออกแบบ ความกลัววาน้ําจะทวมสนามบินสุวรรณภูมิ
เพราะเปนพื้นที่ลุมต่ํา อยูในทางน้ําหลาก ก็ยังเปนขอติติงในการกอสรางตามโครงการนี้ แมกระทั่งในขณะ
นี้
ในโครงการนี้ ไดมีการกอสรางระบบปองกันน้ําทวม ซึ่งเกิดจากน้ําหลาก และระบบระบาย
น้ําฝนที่ตกในบริเวณทาอากาศยาน ไมใหทวมขังบริเวณพื้นที่ภายใน และปรับปรุงการระบายน้ําภายนอก
พื้นที่ใหระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว ไมไปเออทวมพื้นทีภ่ ายนอกสนามบินอีกดวย ระบบระบายน้ําฝน
ภายในสนามบินประกอบดวย
1. คลองขนานตามแนวขอบพื้นที่ภายในของสนามบิน ขนาดคลองกวาง 35 เมตร ลึก 2 เมตร เพื่อ
รองรับน้ําฝนภายในสนามบิน ระบายออกจากทางวิ่ง ทางขับ ลนจอดเครื่องบิน และพื้นที่ตาง ๆ ของ
สนามบิน
2. บอกักเก็บน้าํ ภายในพืน้ ทีส่ นามบิน รวมจํานวน 6 บอ สามารถเก็บน้ําได 3.2 ลานลูกบาศกเมตร
ซึ่งมากกวาปริมาณน้ําฝนที่ตกติดตอกัน 5 วันโดยไมตองสูบออก
3. สถานีสูบน้ํา 2 สถานี แตละสถานีสามารถสูบน้ําออกได 6 ลูกบาศกเมตรตอวินาที โดยมีปมสูบ
น้ําขนาดใหญ 4 ตัว ใชงานจริง 3 ตัว เปนปม สํารอง 1 ตัว ใชในกรณีตวั ใดตัวหนึ่งขัดของ ระบบปองกันน้ํา
ทวมที่เกิดจากน้ําหลาก สนามบินนี้มีเขื่อนดินโดยรอบพืน้ ที่ ความกวางของฐานเขื่อน 70 เมตร สูง 3.5 เมตร
เปนการออกแบบใหสามารถปองกันน้ําทวมหลากจากภายนอกสนามบินที่เกิดจากฝนในรอบ 1250 ปได
ดังนั้นถาสนามบินสุวรรณภูมิถูกน้ําทวมได กรุงเทพฯ ทัง้ เมืองก็คงจมอยูใตน้ําแนนอน
นอกจากนี้ยงั ไดรวมปรับปรุงระบบระบายน้ํานอกพืน้ ที่สนามบิน โดยการขุดลอกคลอง
ลาดกระบัง คลองหนองงูเหา คลองเทวะราชา คลองขวาง และคลองซอยตาง ๆ อีก 16 คลอง นับเปนความ
ยาวทั้งหมดประมาณ 100 กิโลเมตร เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําออกสูคลองสําโรง และคลอง
ชายทะเลไดสะดวกขึ้น เพื่อมิใหเกิดน้ําทวมเออพื้นที่ภายนอกสนามบิน
ขอมูลเหลานี้ หวังวาคงจะทําความกระจางตอความวิตกหวงใยในโครงการได

