“หนองงูเห่ า” ก่อนเป็ นสนามบินสุ วรรณภูมิ
สนามบินแห่งแรกของไทย เกิดขึ้นในอาณาบริ เวณสนามม้าราชกรี ฑาสโมสร เรี ยกว่า “สนามบิน
สระประทุม” แต่ก็เป็ นเพียงทางวิง่ เล็กๆ มีพ้ืนที่จาํ กัด รัฐบาลจึงได้ทาํ การสํารวจพื้นที่ก่อสร้างสนามบินที
ได้มาตรฐานให้เป็ นพื้นที่ ดอน นํ้าไม่ท่วม ไม่ห่างไกลจากพระนคร และเป็ นพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็ น
สนามบินขนาดใหญ่ต่อไป ปรากฏได้พ้ืนที่ดอนซึ่ งชาวบ้านเรี ยกว่า “ดอนอีเหยี่ยว” ก่อสร้างแล้วเสร็ จในปี
๒๔๕๗ เปลี่ยนชื่ อจาก “ดอนอีเหยี่ยว” เป็ น “ดอนเมือง” แล้วเรี ยกสนามบินแห่ งใหม่วา่ “ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง” แต่ต่อมาเทคโนโลยีการบินเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลง โดยเครื่ องยนต์ไอพ่น ซึ่ งมีขนาดใหญ่และ
จุผโู ้ ดยสารได้มากขึ้น

ในปี ๒๕๐๐ รัฐบาลไทยโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงมีความคิดในการก่อสร้างสนามบินใหม่
เพื่อปรับปรุ งอุปกรณ์ระบบต่างๆ ตลอดจนมีพ้ืนที่กว้างพอ ในการรองรับการขยายตัวทางธุ ระกิจการบินใน
อนาคต จึ ง ได้ว่า จ้า งผูเ้ ชี่ ย วชาญ คื อ บริ ษ ทั ลิ ช ฟิ ลด์ จํา กัด เป็ นคณะสํา รวจความเป็ นไปได้ ใช้เวลา
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกื อบ ๔ ปี จนถึ งปี ๒๕๐๓ ชื่ อ “หนองงูเห่ า” ในเขตจังหวัดสมุทรปราการก็ปรากฏขึ้น
เป็ นตัวเลื อก จนคณะรั บมนตรี อนุ มตั ิ ให้เป็ นพื้นที่ดาํ เนิ นโครงการก่ อสร้ างท่าอากาศยานสากลกรุ งเทพ
แห่งที่ ๒ โดยออกกฎหมายเวนคืน และจัดซื้ อที่ดินรวมได้ท้งั หมด ๑๙,๕๔๓ ไร่

พืน้ ทีเ่ ต็มไปด้ วยคลอง หนอง และเกาะแก่ง
จัง หวัด สมุ ท รปราการเกิ ด จากการงอกของธุ ลี ดิ น ที่ ท ับ ถมกัน ตามแนวสั น ดอนปากอ่ า วไทย
ลักษณะเป็ นแผ่นดินที่ลุ่มนํ้าท่วมถึง ผืนดินนุ่มเป็ นโคลนเหนียวลึกลงไปถึงชั้นใต้ดิน โดยเฉพาะบริ เวณแอ่ง
กระทะทางฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ซ่ ึ งรัฐบาลเจาะจงต้องการใช้เป็ นสนามบินแห่งใหม่ รู้จกั กันในชื่อดั้งเดิมว่า
“หนองงูเห่ า” ตั้งอยู่ในเขตอําเภอบางพลี ประกอบด้วยตําบลบางโฉลง ตําบลราชาเทวะ และตําบลหนอง
ปรือ เป็ นพื้นที่ชุ่มนํ้าลักษณะเป็ นบึง เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า แปลงนา และเรื อกสวน

มีคลองชื่อเดียวกัน คือ “คลองหนองงูเห่ า” เป็ นคลองหลักที่เป็ นแนวปล่อยนํ้าทางชลประทานจาก
คลองลาดกระบัง คลองประเวศ เพื่อผันนํ้าลงมาคลองสําโรง สามารถใช้เป็ นเส้นทางแจวเรื อจากลาดกระบัง
ลงมาคลองบางนา คลองบางโฉลง คลองนํ้าจืด คลองบางปลา คลองชวดลากข้าว ไปบางบ่อ บางเหี้ ย และ
เมืองฉะเชิงเทรา ด้วยเหตุที่เป็ นคลองที่ชุ่มไปด้วยทางนํ้า ในพื้นที่จึงเต็มไปด้วยบึงและหนอง ตามโครงการ
ก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ เฉพาะในเขตบริ เวณรอบหนองงูเห่ า มีหนองนํ้าที่อยูใ่ นแผนการที่จะถูกถม
เพื่อใช้เป็ นเส้นทางทางวิ่งเครื่ องบิน ได้แก่ หนองปรื อ หนองคาล่าง หนองคาบน หนองตะกร้า หนอง
แขม สนามควาย (หนองโคลน) และเทวะคลองกงซึ่ งแต่เดิมชาวบ้านที่ยึดอาชี พทําการเกษตรเป็ นหลัก
ใช้ปืน “แอ่งควาย” โดยการปล่อยควายลงแช่ หนองนํ้าดิ นโคลน เป็ นการผ่อนคลายอิริยาบถหลังเหน็ด
เหนื่อยจากการทํานา

ทันทีที่มีการตัดสิ นใจดําเนิ นการก่อสร้างสนามบินหนองงูเห่ า อุปสรรคต่างๆ ก็เริ่ มก่อตัวขึ้น จาก
ความคิดในการใช้พ้ืนที่หนองนํ้า (หนองงูเห่า) แทนการใช้พ้นื ที่ดอน (ดอนเมือง) บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างที่
เป็ นต่างชาติ เมื่อเข้ามาสํารวจพื้นที่จึงรู ้วา่ ใต้ดินเป็ นโคลนเหลวลึกมาก ถมดินลงไปเท่าไหร่ ก็ยุบและไม่รู้จกั
เต็ม มีโอกาสในการขาดทุนสู งมาก จึงต้องหาเหตุทิ้งงานหนี กลับประเทศ เมื่อรัฐบาลทราบสาเหตุ ก็ต้ งั
งบประมาณก่อสร้ างฐานรากที่มากขึ้นเรื่ อยๆ จนมีการระแวงซึ่ งกันและกันเรื่ องการทุจริ ตในหน่ วยงานที่
รั บผิดชอบขณะที่ก ารเมืองภายในประเทศก็เกิ ดเหตุความวุ่นวาย มีก ารรั ฐประหารเปลี่ ยนแปลงผูน้ ําอยู่
ตลอดเวลา จึงมี การชะลอการก่อสร้ าง ชาวบ้านในพื้นที่ที่แม้จะถูกเวนคืนหรื อขายที่ดินไปแล้ว จึงได้ถือ
โอกาสเข้าไปทํามาหากินและอยูอ่ าศัย จากอาชีพหลักดั้งเดิมที่เคยทํานา ก็เริ่ มต้องเผชิ ญกับปั ญหาใหม่ๆเมื่อ
มี การขนดิ นขนทรายจากต่างถิ่ นเข้ามาถมในพื้นที่ ก็นาํ ศัตรู พืชใหม่ๆ ที่ชาวบ้านไม่เคยเห็ นตามมาด้วย

ทั้งแมลง หนอน เชื้อรา และวัชพืช ทําให้การทํานาในเขตบางพลีเริ่ มไม่ได้ผล ชาวบ้านเปลี่ยนอาชี พไปเลี้ยง
ปลา และปลูกผักกระเฉด มีการถอนราก ตัดต้นไม้ ขุดบ่อปล่อยนํ้าทําคันดิ น บริ ษทั ก่ อสร้ างสนามบิน
ถึงกับตกใจเมื่อกลับเข้าพื้นที่ เพราะผืนดินที่เคยเป็ นที่ลุ่มทํานา กลับกลายเป็ นบ่อนํ้าที่ตอ้ งทําการปรับพื้น
ใหม่เต็มไปหมด

ตลอดเวลากว่า ๔๐ ปี ที่รัฐบาลปล่อยให้เป็ นที่ทาํ กิน มีผคู้ นเข้ามาอาศัยทั้งที่เป็ นเจ้าของดั้งเดิมและ
ชาวบ้านที่เข้ามาใหม่ จากที่เคยมีอยูพ่ ียง ๔๐๐ ครัวเรื อน ก็เพิ่มขึ้นกลายเป็ น ๒๐๐๐ กว่าครัวเรื อน แต่ดว้ ย
ความต้องการให้ท่าอากาศยานสากลกรุ งเทพแห่ งที่ ๒ เป็ นสนามบิ นระดับโลก รองรั บผูโ้ ดยสารและ
เที่ยวบินได้จาํ นวนมาก เพื่อทําให้ไทยกลายเป็ นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค จึงมีผลโดยตรงต้องตัดสิ นใจ
ลงทุน ด้วยการทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อดําเนิ นการก่อสร้างให้แล้วเสร็ จ มีการจัดกําลังทหารช่ างดูแล
เรื่ องถนนทางเข้าสนามบิน จ้างนักออกแบบท่าอากาศยานระดับโลกโดยเฉพาะอาคารสถานี ผโู้ ดยสารถูก
เนรมิ ตให้เปรี ยบเสมื อน “ห้องรับแขก” เพื่อสร้ างความประทับใจแรกให้แก่ ผูม้ าเยือน ปั ญหาเรื่ องพื้นที่
และชาวบ้านในชุ มชนจึงเป็ นเรื่ องเล็กน้อยที่จมลงด้วยการเยียวยา ว่าจ้างให้ออกไปจากพื้นที่ถึงครอบครัว
ละนับล้านบาท

กว่าสนามบินหนองงูเห่ าจะแล้วเสร็ จ มีการถมคลอง และหนองนํ้าไปนับสิ บแห่ ง ย้ายชุ มชน วัด
รวมทั้งโรงเรี ยน ๒ แห่ง ย้ายศาลเจ้าพ่อสําเภายนต์ (ศาลประจําตําบล) ไปอยู่ ณ ที่แห่ งใหม่ เกิดอาถรรพ์
มากมายจากการที่เป็ นหนองนํ้าที่ชุมไปด้วยงู

ระหว่างการก่อสร้างจึงมีงูใหญ่หลากชนิดโผล่มา แล้วคนงานที่ไม่ทนั ได้ย้งั คิด จับหรื อฆ่าตายนับ
พันตัว จนเกิดอาเพศ ทําให้การดําเนิ นงานต้องล่าช้าออกไปอีก ต้องจัดทําพิธีสร้างศาลแสดงความเคารพ
ตามบริ เวณโดยรอบสนามบิน ได้แก่ ศาลพญาอนันต์นาคาราช ศาลท่านท้าววิรุปักมหาคราราชเจ้า ศาล
ตะเคียน ศาลพ่อแก่มิ่ง ศาลพระเจ้าตาก ศาลพญามุจลินท์นาคราช องค์นาคาธิ บดี “ศรี สุทโธ” สุ ทธิ เทวา

สังเกตชื่ อหลายศาลที่ใช้คาํ “นาคา หรื อ นาคราช” ก็ลว้ นหมายความถึง พญานาค (พระยางู) อุปสรรค
ต่างๆ ก็เริ่ มคลีคลายจนสามารถก่อสร้างแล้วเสร็ จ มีพิธีเปิ ดใช้งานอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๔๙ จัดเป็ นท่าอากาศยานที่สร้างสถิ ติโลกเมื่อคราวเปิ ดใช้หลายประการ ได้แก่ หอบังคับการบินที่สูง
ที่สุดในโลก อบบี้ของโรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เป็ นบริ เวณล็อบบี้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีอาคาร
ผูโ้ ดยสารที่ถูกบันทึกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในการก่อสร้างครั้งเดียว (ปั จจุบนั สถิติดงั กล่าวตกเป็ นของ
อาคารผูโ้ ดยสารที่ ๓ ของท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้าฯ จากชื่อเดิมที่ใช้คาํ ว่า สนามบินหนองงูเห่า มาเป็ น ท่าอากาศยาน “สุ วรรณภูมิ” อันมีความหมายว่า
“แผ่นดินทอง”

