เปิ ดกรุ วัดสาขลา
“พระปรางค์เอน เขื่อนย่อ เสมาบิ” ปริ ศนาทําที่คนเก่าแก่ในหมู่บา้ นสาขลา ตําบลนาเกลือ อําเภอ
พระสมุทรเจดีย ์ ชุมชนริ มทะเลอ่าวไทย พยายามแก้ไขปั ญหาสภาพพื้นที่รอบวัดประจําท้องถิ่นมาแต่โบราณ
ทั้งนี้ เพราะตลอดระยะเวลานับแต่การก่อตั้งวัดสาขลาในปี พ.ศ. ๒๓๒๗ (ข้อมูลสํานักพระพุทธศาสนา
แห่ งชาติ) ชาวชุ มชนแห่ งนี้ ตอ้ งสละทั้งกําลังกาย และกําลังทรัพย์ เพื่อบูรณะศาสนะสถานต่างๆ ภายในวัด
ไม่ให้จมหายไปกับผืนดิ นที่ทรุ ดลงทีละน้อย ด้วยเพราะเป็ นหมู่ที่ต้ งั บนแนวสันดอนดินเลน จากตะกอนที่
ไหลสะลม ลงมาตามนํ้าต่างๆ ทางภาคเหนื อของประเทศไทย แต่หากใครที่มีโอกาสได้เดินทางมาที่หมู่บา้ น
แห่ งนี้ ก็คงต้องตั้งคําถามเพิ่มเติมอีกด้วยว่า เหตุใดจึงปรากฏชุ มชนเก่าแก่ ที่แม้จะอยู่หากตลาดในตัวเมือง
สมุ ท รปราการไม่ ถึ ง ๑๕ กิ โลเมตร แต่ ก ลับ โดดเด่ นด้วยวัฒ นธรรมประเพณี และวิ ถี ชี วิต ประจํา ถิ่ น
ตลอดจนการใช้สาํ เนียงภาษาไทยที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง

ชุ มชนเก่าแก่ บ้ านสาขลา
มี ผูส้ ันนิ ษฐานความหมายของคํา ว่า สาขา มาจากความเก่ งกล้าของผูห้ ญิงในหมู่บา้ น ที่สามารถ
รวมกันต้องสู ้เพื่อปกป้ องผืนแผ่นดินเกิด ในยามที่ฝ่ายชายถูกเกณฑ์ให้ไปเป็ นทหารต่อสู่ กบั พม่าช่วงสงคราม
๙ ทัพในสมัยรัชกาลที่ ๑ จนทําให้หมู่บา้ นไม่มีฝ่ายชายคอยดูแล ความห้าวหาญในการเอาชนะทหารพม่า
ของหญิงเก่งในครั้ งนั้น ทําให้มีการเรี ยกชื่ อหมู่บา้ นนี้ ว่า บ้านสาวกล้า ต่อมาจึงมีการเรี ยกเพี้ยนกลายเป็ น
บ้านสาขลา อาชี พหลักแต่เดิ ม คือ การทํานาเกลือ การจับสัตว์ทะเล และการทําฟื นจากไม้แสม โดยมีอาชี พ
เสริ มที่ไม่น่าเชื่ อว่าจะทําได้ในเขตนํ้ากร่ อย คือ การทํานาข้าว ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ช่ วงที่เกิดเหตุขา้ วยาก

หมากแพงในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ความสําคัญของเกลือทําให้รัฐบาลต้องออกพระราชกิ จกฤษฎีกา
กําหนดเขตหวงห้ามเพื่อทํานาเกลื อ โดยให้กรมสรรพสามิต ผูกขาดการซื้ อเกลือแต่ผเู้ ดียวในประเทศไทย
แล้วสถาปนา ตําบลสาขลา เป็ น ตําบลนาเกลือ แต่ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ในปริ ศนาทําที่เล่าสื บต่อกัน เกี่ ยวกับ
วัดสาขลา ชาวบ้านจึงยังคงต้องสละเวลาที่วา่ ง เพื่อมาช่วยกันแก้ปัญหาสภาพภายในวัดประจําตําบลมานาน
กว่าสองร้อยปี นั้นคือ พระปรางค์เอน เขื่อนย่อ เสมาบิด

พระปรางค์ เอน มี ค วามสู ง ๑๓ วา สร้ า งเมื่ อ วันพฤหัส บดี เดื อ น ๗ แรม ๔ คํ่า พุ ท ธศัก ราช
๒๔๒จ ใช้เวลาก่อสร้าง ๑ ปี กับ ๖ เดือน หมดปูนไป ๖๑ เกวียน รวม ( ปี ๒๔๕๑ ) เล่ากันว่า ระหว่าง
การก่อสร้างพระปรางค์ที่ต้ งั อยูร่ ิ มคลอง ชาวบ้านเกรงว่าต่อไปองค์พระปรางค์อาจทรุ ดลงไปในคลองได้ จึง
ให้เสริ มฐานต้นตาลลงในแนวนอนด้านริ มคลองมากกว่าอีกด้านหนึ่ง จนทําให้เกิดการทรุ ดตัวที่ผิดธรรมชาติ
ในเวลาต่อมาพระปรางค์จึงแลดูเอนออกไปในทางตรงข้ามกับคลอง มีขอ้ หน้าสังเกตเรื่ องที่ต้ งั บ้านสาขลาที่
การเดินทางไม่สะดวก แต่ชาวบ้านก็ยงั มีความอุตสาห์ในการขนอิฐขนปูนมาก่อสร้างพระปรางค์ในครั้งนั้น
จนสําเร็ จ นับเป็ นตัวอย่างในความสามัคคี และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างสู ง

เขียนย่ อ เป็ นเรื่ องการทรุ ดตัวตามธรรมชาติ บนพื้นที่ปากแม่น้ าํ เจ้าพระยาโดยเฉพาะทางปากแม่น้ าํ
ทางฝั่งขวา คือ อําเภอพระสมุทรเจดีย ์ จนเป็ นเรื่ องปรกติที่ชาวบ้านสาขลาจะต้องเจียดรายได้บา้ งส่ วนใน
การปรุ งปรุ งบ้านเรื อนให้สูงขึ้น ในขณะที่วดั สาขลาก็เกิดปั ญหาหลัก คือ การทรุ ดตัวของพระอุโบสถ์ ที่ไม่วา่
จะมีการบูรณะปรับฐานให้สูงขึ้นแค่ไหน ในเวลาไม่นานก็จะเกิดการยุบตัวทําให้พระสงฆ์ และชาวบ้านต่าง
ก็ตอ้ งลุยนํ้าเข้ามาร่ วมกิจกรรมภายในวัดในเวลานํ้าขึ้น และไม่เฉพาะตัวโบสถ์เท่านั้น สถานที่ต่างๆ ทั้งศาลา
กุฏิ หอระฆัง และพระวิหาร ก็ทรุ ดตัวลงเช่นกัน

เสมาบิด ทีด่ ้ านหลังโบสถ์
เสมาบิด แผ่นหิ นที่ทาํ เป็ นเครื่ องหมายบอกอาณาเขตโบสถ์ เรี ยกว่า ใบเสมา หรื อ ใบพัทธสี มา
นิยมทําด้วยแผ่นหิ นสกัดหนาประมาณ ๕-๗.๕

เซนติเมตร มีรูปทรงเฉพาะประดิษฐานไว้ในซุ ม้ ที่สร้าง

คร่ อมนิมิตทั้ง ๘ ทิศของโบสถ์ ปริ ศนาธรรมเรื่ องเสมาบิที่วดั สาขลา คือ ลักษณะการบิดตัวออกนอก
ทิศทางเดิมของใบเสมา ไม่วา่ จะมีการบูรณะและดัดกลับเข้าที่เดิมกี่ครั้ง ในเวลาไม่นานใบเสมาก็จะบิดออก
จากทิศเดิมอีก

การขุดค้ นใต้ ฐานพระอุโบสถ์ และถูกนิมิตรูปทรงประหลาดทีข่ ุดได้
ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ชาวบ้านสาขลาได้ร่วมกันบูรณะอุโบสถวัดสาขลาครั้ งใหญ่เกิ ดเหตุเป็ น
อัศจรรย์ ในช่วงระหว่างการขุดฐานเพื่อสอดอุปกรณ์ดีดคานด้านล่าง ปรากฏพบพระพุทธรู ปโบราณ และ
วัตถุมงคลฝังอยู่ เมื่อขุดต่อไปก็ยงิ่ พบสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่เป็ นจํานวนมาก และที่สําคัญ คือ การขุดเจอลูกนิมิต
ที่มีลกั ษณะแตกต่างจากลูกนิมิตทัว่ ไป กล่าวคือมีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงบิดเบี้ยวไม่เป็ นทรงกลม แต่เป็ นรู ปทรง
หิ นธรรมชาติที่ไม่มีการสกัดตัดแต่ง รอบผิวยังมีร่องรอยการปิ ดทองมาแต่เดิม บริ เวณบันไดทางขึ้นยังค้นพบ
บ่อนํ้าจืด อันเป็ นเรื่ องประหลาด เพราะบ้านสาขลาเป็ นพื้นที่น้ าํ ค่อนข้างเค็ม การขุดพบสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ โบราณ
เหล่านี้ จึงเป็ นที่มาของการสร้างพิพิธภัณฑ์บา้ นสาขลา ประกอบด้วยวัตถุมงคลที่ขุดได้ และของใช้เก่าแก่ที่
ได้รับบริ จาคจากชาวบ้านอย่างไรก็ตาม สิ่ งที่น่ากังวลระหว่างที่มีผสู ้ นใจ และนักท่องเที่ยวเริ่ มแห่ เข้ามากราบ
ไหว้บูชา นัน่ คือ วัตถุมงคลต่างๆเหล่านี้ ยังไม่มีนกั วิชาการหรื อเจ้าหน้าที่ราชการเข้ามาสํารวจ ทั้งอยูภ่ ายใต้
การดูแลของวัด ซึ่ งอาจยังไม่มีการจัดระบบความปลอดภัยที่ดีพอโดยที่ “ย้อนตํานาน สมุทรปราการ” ก็คงไม่
มีความรู ้ความสามารถอะไร นอกเสี ยจากการขอทําหน้าที่แจ้งข้อมูลให้ทราบ โดยหวังว่าจะมีส่วนราชการที่
รับผิดชอบ มาช่วยกันศึกษา และทะนุบาํ รุ งวัตถุมงคลเหล่านี้ตามสมควร

