
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง 
“การจัดตั้งเขตปกครองพิเศษ (นครสุวรรณภูมิ)” 

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549 
ณ หองประชุม ช้ัน 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

โดย นิสิตปรญิญาโท สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุนที่ 43 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 
บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  
1.  หลักการและเหตุผล 
 

ความเจริญเติบโตในปจจุบันไดแผขยายครอบคลุมไปทั่วทุกพ้ืนที่ทั่วโลก ไมวาจะเปนดานอุต-
สาหกรรม พาณิชยกรรม การขนสงสินคา การเกษตรกรรม และการทองเที่ยว เปนตน ความเจริญเติบโต      
ดังกลาวนี้กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมโดยทั่วไป ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลง และเทาทันกับนานาอารยประเทศ 

 
เสนทางคมนาคมเปนหัวใจสาํคัญในการตดิตอส่ือสารและนําพาประเทศไปสูความเจริญเติบโต  

ดังนั้น เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหเทาทันกับนานาอารยประเทศ  รัฐบาลจึงไดมีแนวคิด
กอสรางสนามบินสุวรรณภูมิข้ึน  เพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบิน  เนื่องจากสนามบินดอนเมืองใน
ปจจุบันไมเพียงพอตอการขยายตัวของนักทองเท่ียวและบริการดานอื่นๆ  ขณะเดียวกันจะทําใหพ้ืนที่โดยรอบ
สนามบินสุวรรณภูมิมีสภาพเปนเมืองและท่ีอยูอาศัยที่เกิดขึ้นตามมา โดยรัฐบาลมีแนวคิดใหนครสุวรรณภูมิเปน
เขต    ปกครองพิเศษ และจะผลักดันให 4 อําเภอ ใน 2 จังหวัด รอบสนามบินสุวรรณภูมิเปนฐานที่ตั้งของมหา
นครแหงใหม มีพ้ืนที่ประมาณ 520 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปดวยพื้นที่เขตอําเภอบางบอ ก่ิงอําเภอบางเสา
ธง จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงเขตประเวศ และเขตลาดกระบัง ของกรุงเทพมหานครเขาไปดวย 

 
สนามบินนี้คาดวาจะเปดใหบริการไดในป 2549  และหลังการเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิอยาง

เปนทางการ การเปลี่ยนแปลงดานประชากร การพัฒนาของภาคเศรษฐกิจ ภาคพาณิชยกรรม และภาคการ
บริการตางๆ จะมีการขยับขยายตามมา รวมไปถึงชุมชนที่เกิดขึ้นตามความเจริญของบานเมือง และเมื่อผูคน
หล่ังไหลไปรวมตัวกันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ปญหาเรื่องมลภาวะ ขยะ และน้ําเนาเสีย  ซึ่งลวนแตจะ
เปนผลจากการเกิดขึ้นของสนามบิน เมื่อเปนเชนนี้แลวจึงจําเปนตองมีการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่
บริเวณรอบสนามบินอยางเปนระบบ เชน การจัดวางผังเมืองใหม ไมปลอยใหเมืองเจริญเติบโตอยางไรทิศทาง 
พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ไมวาจะเปนรถไฟฟาความเร็วสูง รถไฟลอยฟาและใตดิน เปนตน 

 
อยางไรก็ตาม จากกระแสวิพากษวิจารณอยางมากเกี่ยวกับแนวคิดนี้ มีทั้งที่เห็นดวยและไมเห็น

ดวย โดยผูที่ไมเห็นดวยเห็นวาทางเลือกที่เหมาะสมกวาการพัฒนาเปนมหานครสุวรรณภูมินั้นมีมากมาย การ
จัดตั้งมหานครสุวรรณภูมินั้นอาจเปนเหตุผลทางดานอุปทานหรือนโยบายลวนๆ แตตองพึงวิเคราะหถึงความ
ย่ังยืนและผลตอบแทนของโครงการลงทุนดวยวาจะคุมคาหรือไมเมื่อเทียบกับทางเลือกทางอื่นๆ และปญหา
ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการกระทําอยางเรงรัด ภาครัฐตองพิจารณาถึงหลักทฤษฎี สภาพของพื้นที่ และ
ความตองการของประชาชน และหากมีการยกฐานะใหนครสุวรรณภูมิเปนจังหวัด โดยการรวมอําเภอตางๆ ที่
ติดกับสุวรรณภูมิมาผนวกรวมเขาดวยกัน ก็อาจสงผลใหจังหวัดสมุทรปราการมีขนาดเล็กลงจนอาจถูกลดขนาด



-2- 
เหลือเปนเพียงเทศบาล  แตสําหรับผูที่เห็นดวย ก็ไดเสนอแนะใหมีการศึกษาประเมินผลกระทบในดานตางๆ 
อยางรอบคอบ และหากมีการจัดตั้งจริงก็ตองกระจายอํานาจการปกครองใหเกิดผลสัมฤทธิ์กับประชาชนในพื้นที่
ดวย 
 
 คณะผูจัดทําโครงการ โดยคณะนิสิตปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุนที่ 43 
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดพิจารณาและมีความเห็น
รวมกันวา การจัดการสัมมนาในหัวขอเร่ือง การจัดตั้งเขตปกครองพิเศษ (นครสุวรรณภูมิ) เปนประเด็นที่
นาสนใจ เพราะเปนเรื่องที่ตองเก่ียวของกับหลายฝาย หลายองคกร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่อยู
ในทองที่เอง  จึงมีความเห็นวาควรหยิบยกถึงประเด็นผลที่จะไดรับจากการพัฒนาในการที่จะใหนครสุวรรณภูมิ
เปนเขตปกครองพิเศษ มาเปนหัวขอในการสัมมนาครั้งนี้ 
 
2.  วัตถุประสงค  
 

2.1  เพ่ือใหความรูความเขาใจ แลกเปล่ียนประสบการณ และเสริมสรางทัศนคติทีถู่กตองเก่ียวกับการ
บริหารแบบเขตการปกครองแบบพิเศษ 

2.2  เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เกี่ยวกับแนวคิดที่กําหนดให “นครสุวรรณภูม”ิ เปนเขต
ปกครองแบบพิเศษ 

2.3  เพ่ือสงเสริมใหนิสิตไดมีสวนรวมในกิจกรรมและมีประสบการณในการจดัสมัมนาเชิงวิชาการ และ
สามารถนาํความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาดานสาขาพัฒนาสังคมไปประยุกตใช  
 
3.  ผูเขารวมสัมมนา  
 
 นิสิตปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุนที่ 43 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑติ บณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไป จํานวนประมาณ 200 คน 
 
4.  วัน เวลา และสถานที ่  
  
 วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
 หองประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 
5.  วิธีการดําเนินการ 
 
 ปาฐกถา และอภิปราย 
 



  กําหนดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง 
“การจัดตั้งเขตปกครองพิเศษ (นครสุวรรณภูมิ)” 

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549 
ณ หองประชุม ช้ัน 4 อาคารวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

โดย นิสิตปรญิญาโท สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุนที่ 43 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 
บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. พิธีเปดการสัมมนา 

 กลาวรายงานวัตถุประสงคการสัมมนา 
       โดยอาจารยพรเทพ พัฒธนานุรักษ ประธานสาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย      
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 กลาวเปดการสัมมนา โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

       (รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ) 
09.30 – 10.20 น.  อภิปรายเรื่อง “แนวคิดและรปูแบบการจดัตั้งเขตปกครองพิเศษ (นครสุวรรณภูมิ)” 

โดย  
 - ดร.สุวัฒน วาณีสุบตุร ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนา 
        ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ (สกภ.) 
 - อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือผูแทน 
 - อธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง หรือผูแทน 

10.20 – 10.35 น. พักรับประทานของวาง 
10.35 – 12.00 น.    อภิปรายตอ 
12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 14.45 น.  อภิปรายเรื่อง “สภาพปญหาและแนวคดิในการวางระบบการบริหารจดัการเขตปกครอง

พิเศษ (นครสุวรรณภูมิ)” โดย 
- คุณปราโมทย ไมกลัด สภาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร 
- คุณอภิรักษ โกษะโยธิน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูแทน 

14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
15.00 – 16.30 น.  อภิปรายเรื่อง “มุมมองของนักปกครองทองถ่ินตอการจดัตั้ง และบริหารเขตปกครอง

พิเศษ (นครสุวรรณภูมิ)” 
       - คุณพัฒนพงศ จงรักดี นายกเทศมนตรี ตําบลบางพล ี
       - คุณสมพร อัศวเหม นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สมุทรปราการ 
       - คุณนรัินดร วัฒนศาสตรสาทร นายกเมืองพัทยา 

16.30 น. ปดการสัมมนา 
 


