สุวรรณภูมิ: ทาอากาศยานสากลแหงใหมของไทย
ประวัติสนามบินสุวรรณภูมิ
พ.ศ.2503

รัฐบาลไทยวาจางบริษัท Litchfield Whiting Bowne and Associate ศึกษาและวางแผนผัง
เมืองกรุงเทพ ผลการศึกษามีขอเสนอวา ไทยควรเตรียมจัดใหมีสนามบินพาณิชยแหงใหม
พ.ศ.2504
กระทรวงคมนาคมไดศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่หลายแหงเพื่อกอสรางทาอากาศยานแหงใหม
พ.ศ.0506-2516 กรมการบินพาณิชยจัดซื้อและเวนคืนที่ดิน
พ.ศ.2521
กระทรวงคมนาคมวาจางบริษัท Lippets Abbott Mocarthy Aviation ศึกษาทบทวนความ
เหมาะสมของพื้นที่สนามบินแหงใหมอีกครั้ง ซึ่งผลการศึกษายังคงยืนยันความเหมาะสมใน
ลักษณะเดิม
พ.ศ.2533
การทาอากาศยานแหงประเทศไทยวาจางบริษัทที่ปรึกษา Louis Berger International
ศึกษาและจัดทําแผนแมบทระบบทาอากาศยานทั่วประเทศ ไดขอสรุปวา ทาอากาศยานดอน
เมืองที่กอสรางไวเดิมจะถึงจุดอิ่มตัวในป 2543
พ.ศ.2534
คณะรัฐมนตรีอนุมัติการกอสรางสนามบินแหงใหมโดยมอบใหการทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทยดําเนินการในชวงแรก
พ.ศ.2535
การทาอากาศยานแหงประเทศไทยวาจางบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ศึกษาวางแผนแมบทรวมทั้ง
การออกแบบเบื้องตนและควบคุมบริหารงานกอสรางในวงเงิน 914 ลานบาท ระยะเวลา
ดําเนินงาน 7 ป 6 เดือน
พ.ศ.2538
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งบริษัททาอากาศยานกรุงเทพสากลแหงใหม จํากัด
(บทม.) ขึ้น
พ.ศ.2539
กระทรวงการคลัง จดทะเบียนจัดตั้ง บทม. โดยมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
คมนาคม และมีกระทรวงการคลัง และการทาอากาศยานแหงประเทศไทยเปนผูถือหุน
พ.ศ.2543
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานนาม “ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ” เปนชื่อทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม
พ.ศ.2548
กําหนดเปดใหบริการในวันที่ 29 กันยายน 2548

ความเปนมาในการสรางสนามบินแหงใหม
นับตัง้ แตป 2503 เปนตนมา รัฐบาลไทยเริ่มมีแนวคิดที่จะสรางสนามบินแหงใหม ตอมา
ในป 2521 และ 2533 การทาอากาศยานแหงประเทศไทยไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาใหทําการศึกษา
เพื่อจัดทําแผนแมบทระบบทาอากาศยานทั่วประเทศ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาสนามบิน
ขนาดใหญของไทยในระยะยาว ซึ่งผลการศึกษาระบุวา สนามบินดอนเมืองจะถึงจุดอิ่มตัวในป
2543 และหากไมมที า อากาศยานกรุงเทพแหงใหม จะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในดานการทองเที่ยว ธุรกิจเชิงพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ประกอบกับสนามบินดอนเมือง
ถือเปนสนามบินทีใ่ ชในราชการทหารอากาศตั้งแตเริ่มตนกอสราง ดังนั้นรัฐบาลในขณะนั้นจึงตัด
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สินใจเลือกทีจ่ ะกอสรางสนามบินแหงใหมสําหรับใชในการพาณิชยโดยเฉพาะ เพื่อรองรับการขยาย
ตัวของการขนสงทางอากาศในอนาคต
สนามบินที่ทันสมัยแหงใหมของไทย
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลบางโฉลง ตําบลราชาเทวะ และตําบลหนอง
ปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยอยูทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีระยะ
ทางไกลกวาสนามบินดอนเมืองเมื่อวัดจากสนามหลวงประมาณ 3 กม. ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ
20,000 ไร ซึง่ ใหญกวาพืน้ ที่สนามบินดอนเมืองราว 6 เทา ใชงบการลงทุนในสวนที่อยูภายในและ
ภายนอกสนามบินทัง้ สิ้นประมาณ 150,000 ลานบาท ประกอบดวยเงินลงทุนในภาคราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 137,000 ลานบาท และเอกชนรวมลงทุนในกิจการเชิงพาณิชย 13,000 ลานบาท เมื่อ
สนามบินเปดใหบริการในป 2548 จะสามารถรองรับผูโดยสารได 45 ลานคน
ตารางที่ 1. ประมาณการลงทุนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองศูนยกลางการบินสุวรรณภูมิ
รวมเงินลงทุน เงิ น ลงทุ น แบ ง ตามระยะ หนวยงานที่รับผิดชอบ
แผนงาน
เวลา
( ล  า น (%)
บาท)
75,864

59.5

ระบบปองกันนํ้าทวม 58,885

38.5

ระบบประปา
ระบบไฟฟา
ระบบโทรศัพท
การบําบัดนํ้าเสีย

5.1
2.2
1.1
2.0

2549- 2559- 2569- ง
2558
2568
2578
ประมาณ
แผนดิน
44,774 15,668 15,422 ก ร ม ท า ง
หลวงชนบท
58,885 ก ร ม ช ล
ประทาน
16,000 2,400
3,778
921
895
157
831
687
187
645
968
1,523

1.5

2,068

100

109,724 20,711
71.7
13.5

ระบบขนสง

7,778
3,388
1,705
3,136

การจั ด การขยะมู ล 2,355
ฝอย
รวม
153,111
สัดสวน (%)
100

93

194

รัฐวิสบาหกิจ

สวนทองถิ่น

กทพ./รฟท./ กทม.
ขสมก.

กปน.
กฟน.
ทศท.
ก ท ม . /อ บ จ .
สมุทรปราการ
ก ท ม ./ อ บ จ .
สมุทรปราการ

22,676
14.8

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

หนวยงานดูแลการสรางสนามบินสุวรรณภูมิ
โครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิเปนโครงการขนาดใหญ จึงมีหนวยงานรวมรับผิดชอบ
จํานวนมาก ทัง้ หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ซึ่งมีการแบงความรับผิดชอบของหนวย
งานตางๆ ดังนี้
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บริษทั ทาอากาศยานกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.) มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดกระทรวงคมนาคม มีหนาที่รับผิดชอบการกอสรางภายในสนามบินสุวรรณภูมิ เชน อาคารผู
โดยสาร ทางวิง่ ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ เปนตน โดยมีงานภายในสนามบินบางสวนที่
ดําเนินการโดยหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เชน หอบังคับการบิน งานตรวจคนเขาเมือง
งานศุลกากร งานไปรษณีย งานคลังสินคา เปนตน
ขณะนี้ บทม. เปนบริษทั รัฐวิสาหกิจที่มีพนักงานเทาที่จําเปน โดยมีวิศวกรจํานวนหนึ่งทํา
หนาทีก่ ากั
ํ บดูแล ซึ่งเรียกวา Project Management Consultant (PMC) บริษทั ดังกลาวจะทําหนา
ทีว่ างแผนกอสรางสนามบินทั้งหมดรวมทั้งการคัดเลือกผูรับเหมากอสราง งานทัง้ หมดใชวิธีวาจาง
บริษทั ทีม่ คี วามชํานาญเฉพาะดานรับไปดําเนินการ
ตารางที่ 2 ความกาวหนางานกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
หนวยงานที่ มีสัญญาวาจางแลว
รับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ
กําลังดําเนินการ
จํ า น ว น ง า น
(งาน)
1. บทม.
62
2. หน ว ยงาน ภาครัฐอื่นๆ
3. ภาคเอกชน -

อยูระหวางการคัดเลือก
จัดจาง

งบประมาณ
(ลานบาท)
19,591
-

จํ า น ว น ง า น
(งาน)
33
10

งบประมาณ
(ลานบาท)
61,705
8,247

จํ า น ว น ง า น
(งาน)
50
18

งบประมาณ
(ลานบาท)
24,021
22,756

-

1

900

8

12,147

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ: ความกาวหนา ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2546

สํานักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกภ.) สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน มีผูอํานวยการเปนเลขานุการ สกภ.ทําหนาทีป่ ระสานแผนการดําเนินงานทั้งหมด ทั้งที่
อยูแ ละไมอยูในสนามบิน เชน การจัดสรางทางเขาออกสนามบิน สาธารณูปโภคที่จะเขาออก
สนามบิน การจัดการขยะมูลฝอย การวางแผนผังการพัฒนาเมืองศูนยกลางการบินสุวรรณภูมิ
เปนตน ซึง่ จะตองประสานกับหนวยงานอื่นๆ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของมากมาย
ความคืบหนาของการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ
รัฐบาลไดกําหนดการเปดสนามบินในวันที่ 29 กันยายน 2548 ซึง่ ขณะนี้การกอสรางมี
ความคืบหนาโดยรวมราวรอยละ 40 ในขณะที่เปาหมายควรเปนรอยละ 55 เนื่องจากมีหลายโครง
การยอยทีล่ า ชา โครงการที่ลาชามากที่สุดไดแก โครงการอาคารผูโดยสาร และหอบังคับการบิน
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สวนโครงการยอยอื่นๆ เชน รันเวย ถนน โรงกรองนํ้าประปา โรงบําบัดนํ้าเสีย การเดินทอนํ้ามัน
รวมทัง้ ระบบสาธารณูปโภคหลักมีความลาชานอย หรือทันตามกําหนดการ
อยางไรก็ตาม ในชวง 2-3 ปที่ผานมา รัฐบาลไทยไดพยายามสงเสริมใหประเทศไทยกาว
ขึน้ สูค วามเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยการวางแนวทางสนับสนุน
ในรูปแบบตางๆ ไดแก
1. การปรับองคกรเกี่ยวกับการบิน โดยกําหนดใหสนามบินตาง ๆ ในไทยมีการรวมมือ
เชื่อมโยงสนับสนุนกันในลักษณะโครงขาย (Network) โดยมีสนามบินสุวรรณภูมิเปนทาอากาศ
ยานหลัก มีการปรับองคกรกํากับดูแลการบินดวยการแยกบทบาทของกรมการขนสงทางอากาศใน
การกําหนดนโยบาย การกํากับดูแล และการใหบริการออกจากกัน พรอมทั้งแกไขกฎระเบียบที่
เกีย่ วของ เพื่อนําไปสูการเปดเสรีการบินอยางเปนขั้นตอน
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2547 ไทยไดเจรจาสิทธิการบินกับจีนเพื่อเปดเสรีทางการบิน
ระหวางกันเปนผลสํ าเร็จ ทําใหไทยเปนประเทศแรกในภูมิภาคนี้ที่สามารถบินไปยังประเทศจีน
และจีนก็สามารถบินมาไทยโดยไมจํากัดจํานวน ทั้งเที่ยวบิน ผูโดยสาร และการขนสงสินคา
ไทยกํ าลังเรงเจรจาสิทธิทางการบินกับประเทศอินเดียเพิ่มอีกหลายเมืองจากปจจุบันที่มี
การตกลงแลว 4 เมือง รวมทั้งจะเรงเจรจาเพื่อเปดเสรีทางการบินกับ 10 ประเทศในอาเซียน ซึ่ง
คาดวาจะสําเร็จภายในป 2547 และหลังจากนั้นจะดําเนินการเจรจากับประเทศนอกอาเซียนตอไป
2. ดานกายภาพ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิและระบบ
การใหบริการพืน้ ฐาน มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน มีการจัดระบบโครงขาย
คมนาคมเชือ่ มโยงทาอากาศยานกับชุมชนและแหลงผลิต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพสายการบิน
ของไทย และสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยว เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาในประเทศไทยมาก
ขึ้น
การคมนาคมเขา-ออกระหวางสนามบิน
มีคําชี้แจงจากสํานักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
วา ไดมีโครงการรองรับการคมนาคมเขา-ออกสนามบินในหลายรูปแบบ ทั้งทางดวน ทางหลวง
รถไฟและรถเมล ซึ่งจะสะดวกกวาสนามบินดอนเมืองมาก และยังเขาออกจากสนามบินไดหลาย
ทางรอบทิศ ทั้งทางมอเตอรเวย ถนนกิง่ แกว ถนนออนนุช และถนนบางนา-ตราด
นอกเหนือจากโครงการที่กํ าลังดํ าเนินการอยูในปจจุบัน ซึ่งไดแก โครงการการขยาย
มอเตอรเวย แลว ยังมีโครงการตัดทางดวนสายใหม ออกจากบริเวณถนนเอกมัยตรงเขาสนามบิน
สุวรรณภูมิ แผนดังกลาวเตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรีใหรับหลักการ และเห็นชอบใหการทางพิเศษ
ฯ เปนผูดําเนินการ คาดวาจะเปดดําเนินการไดภายในประมาณ 6 ปขางหนา
นอกจากนี้ การรถไฟแหงประเทศไทยยังทําการศึกษาการเปดใหบริการรถไฟดวน (Fast
Train) โดยมีความเร็วสูงสุด 160 กม./ชม. ขณะนีก้ าลั
ํ งอยูในระหวางการพิจารณาความเหมาะสม
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และจะใหเอกชนเขามารวมดําเนินการกอสรางและเดินรถดวย โดยรัฐบาลตองยื่นมือเขามาชวย
เหลือในดานเงินลงทุน งบประมาณของโครงการนี้ประมาณ 30,000 ลานบาท
การคมนาคมอีกรูปแบบหนึ่งคือ รถเมล ซึง่ เปนรถโดยสารประจําทางชั้นดีที่สุดในประเทศ
ไทย ซึง่ จะจอดหนาอาคารผูโดยสารไดเลย วางแผนวาจะมีทั้งหมด 4 สาย และจะพัฒนาที่บริเวณ
มักกะสัน อโศก รวมกับรถไฟแหงประเทศไทยใหเปนที่จอดรถเมลนี้ ผูโดยสารสามารถเช็คอิน
กระเปาไดที่นี่ จากนั้นจึงโดยสารรถเมลดังกลาวไปที่สนามบิน
สนามบินสุวรรณภูมิ อีก 20-25 ปจะเต็ม
รัฐบาลเริม่ คิดที่จะสรางสนามบินแหงใหมนี้ตั้งแตป 2503 จนถึงป 2547 นับเปนเวลา 40
กวาปมาแลว แตโครงการดังกลาวเพิ่งจะแลวเสร็จในป 2548 ซึ่งในเวลานี้พื้นที่สนามบินที่มีอยูจะ
ใชไปไดอีกเพียงประมาณ 20-25 ป สนามบินสุวรรณภูมิก็จะเต็ม ไมสามารถรองรับการขนสงทาง
อากาศที่เพิ่มขึ้นไดทั้งหมด
กอนจะถึงเวลานั้นประเทศไทยจะตองเปดสนามบินดอนเมืองเพื่อใหบริการสายการบิน
พาณิชนไปพรอมกันอีกครั้งโดยอาจเก็บคาบริการถูกกวาสนามบินสุวรรณภูมิ และเปดใหบริการ
เฉพาะเสนทางบินในประเทศหรือประเทศใกลเคียง รวมทั้งสําหรับสายการบินที่เกิดใหมประเภท
โลวคอส เปนตน ซึ่งมาตรการดังกลาวอาจชวยยืดเวลาที่สนามบินสุวรรณภูมิจะเต็มออกไปไดอีก
ราว 10 ป หลังจากนั้น หากสนามบินทั้งสองแหงเต็มอีก อาจจะตองพิจารณาสนามบินแหงที่สาม
ซึง่ อาจเปนสนามบินของกองทัพอากาศที่กําแพงแสน ซึ่งอยูหางจากกรุงเทพประมาณ 90 กิโลเมตร
หรือสนามบินอูตะเภา ซึ่งอยูหางจากกรุงเทพประมาณ 160 กิโลเมตร
ไมปด สนามบินดอนเมืองหลังเปดสนามบินสุวรรณภูมิ
ปจจุบนั กิจการบินพาณิชยที่สนามบินดอนเมืองแบงออกเปน 4 ประเภท คือ (1) สายการ
บินประจํา ซึง่ หมายถึง สายการบินที่มีกําหนดเวลาการบินลวงหนาแนนอน ซึ่งประมาณรอยละ 99
เปนสายการบินผูโดยสาร และอีกประมาณรอยละ 1 เปนสายการบินสําหรับสินคา (2) สายการบิน
ไมประจํา (charter flight) เปนสายการบินที่มีผูโดยสารซึ่งมีวัตถุประสงคเดียวกัน อยางเชนบริษัท
ทัวรทหี่ าลูกคาไดประมาณ 200-300 คน ก็จะเหมาลําเครื่องบินมาเอง ซึ่งปจจุบันมีประมาณ
5,000-6,000 เทีย่ วตอหนึ่งป (3) เครื่องบินราชการ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมตํารวจ
เครือ่ งบินทหาร เปนตน เนื่องจากพื้นที่อีกฟากหนึ่งของสนามบินดอนเมืองเปนของกองทัพอากาศ
และใชรันเวยรว มกัน และ (4) เครื่องบินพิเศษ เชน เครื่องบินของราชวงศ เครื่องบินของผูนําระดับ
ประเทศ เปนตน
เมือ่ สนามบินสุวรรณภูมิเปดใชบริการแลว สนามบินดอนเมืองจะงดใหบริการสายการบิน
ในประเทศและระหวางประเทศเฉพาะประเภทที่ 1 เทานั้น โดยจะยายไปใหบริการที่สนามบิน
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สุวรรณภูมิ แตสนามบินดอนเมืองยังคงเปดใหบริการแกเครื่องบินประเภทที่ 2-4 ตอไป มิใชปดให
บริการทั้งหมดดังที่หลายคนเขาใจ
ขอพึงสังเกต
(1) ทีผ่ า นมาโครงการกอสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ ยอมเปนที่หมายปองของนักการเมือง
ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเขามาเปนรัฐบาล ยิ่งโครงการขนาดใหญที่ใชงบประมาณระดับแสนลาน
อยางสนามบินสุวรรณภูมิ ยิ่งถูกนักการเมืองจองโกงกินตาเปนมัน จึงทําใหโครงการดังกลาวตอง
ใชเวลารวม 40 ป เพราะการตัดสินใจของรัฐบาลไมไดยึดผลประโยชนของประเทศชาติลวน ๆ
หากแตขึ้นอยูกับผลประโยชนของนักการเมืองและพรรคการเมืองซึ่งเกิดขึ้นไดทุกขั้นตอน ตั้งแต
การกวานซื้อที่ดินดักไวลวงหนาเพื่อขายตอใหโครงการฯ การซื้อที่ดินเก็งกําไร การเจรจารับ
เปอรเซ็นตใตโตะจากผูรับเหมางาน ฯลฯ ทําใหการตัดสินใจแตละขั้นตอนใชเวลานานผิดปกติ
(2) จากการพิจารณาตารางที่ 1 เงินลงทุน 153,111 ลานบาท ถูกแบงเปนเงินลงทุนดาน
ระบบขนสง 75,864 ลานบาท และระบบปองกันนํ้าทวม 58,885 ลานบาท เทากับวาเงินลงทุนถึง
รอยละ 49.5 ตองถูกใชไปในการยกระดับพื้นดินบริเวณโดยรอบและการกอสรางพื้นทางวิ่ง ซึ่งนับ
วาสูงมาก เพราะสนามบินสุวรรณภูมิเปนพื้นที่ลุม ไมเหมาะกับการสรางเปนสนามบิน ในเวลา
นัน้ มีการคัดคานจุดที่ตั้งของสนามบินแหงนี้ แตนักการเมืองที่เปนคณะรัฐบาลก็ใชอํานาจในการ
ตัดสินใจโดยยึดประโยชน
ขณะเดียวกัน เหลือเปนเงินลงทุนดานอื่น ๆ ของสนามบินเพียง 18,362 ลานบาท ดังนั้น
การที่รัฐบาลโฆษณาวาสนามบินสุวรรณภูมิจะเปนสนามบินที่ทันสมัยที่สุดแหงใหมของโลก จะ
เปนจริงไดเพียงไหน
และไดแตภาวนาวาในวันที่ 29 กันยายน 2548 ซึ่งกําหนดเปนวันเปดใหบริการสนามบิน
แหงใหมนี้ รัฐบาลจะไมแกปญหาจราจรดวยการสั่งใหเปนวันหยุดราชการ (หากไมตรงกับวันเสาร
อาทิตย)
--------------------------------ที่มา : เรียบเรียงจาก “ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ : ทาอากาศยานที่ทันสมัยที่สุดแหงใหมของโลก” วารสาร
เศรษฐกิจและสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปที่ 41 ฉบับที่ 1
(มกราคม-กุมภาพันธ 2547) หนา 55-63.

พิมพใน เศรษฐสาร ปที่ 18 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2547
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