
ทะเลกลนืแผ่นดิน  บ้านขุมสมุทรจีน 
 

   

 จากภาพบนแผนท่ี  สํารวจเม่ือปี  พ.ศ. ๒๔๕๕  เราจะเห็นชุมชนบา้นขุนสมุทร (บา้นขุนสมุทร) 

ปรากฏอยูริ่มทะเลอ่าวไทยดา้นขวาปากแม่นํ้าเจา้พระยา ถา้นบัตามการไหลลงของแม่นํ้ า ในเขตบริเวณตาํบล

แหลมฟ้าผา่ อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ อนัเป็นแผน่ดินใหม่ท่ีงอกออกมาเร่ือย ๆ ตามแนว

สันดอนปากแม่นํ้ าแห่งน้ี พื้นท่ีดงักล่าว เป็นท่ีร่ําลือกนัมาแต่โบราณวา่ เป็นแนวตะกอนสินแร่โลหะ ท่ีเป็น

ฉนวนอย่างดี ในการดึงดูดกระแสไฟฟ้าแรงสูงจากฟากฟ้า ให้ผ่าลงมา ตามขอ้ความในจดหมายเหตุสมยั

รัชกาลท่ี ๕ จึงปรากฏ เหตุชาวเรือท่ีนิยมเขา้มาหาปลาในเขตน้ี ถูกฟ้าผา่เสียชีวิตเป็นประจาํ อนัเป็นท่ีมาของ

ช่ือตาํบลน้ีวา่ ตาํบลแหลมฟ้าผา่ 
 

 ท่ีบา้นขุนสมุทร จะมีการแบ่งพื้นท่ีตามเช้ือชาติของกลุ่มชาวบา้นดั้งเดิม ท่ีอพยพเขา้มาอาศยั โดย

สามารถแบ่งออกเป็นหลายพื้นท่ีสําคญั คือ บา้นขุนสมุทร บา้นขุนสมุทรไทย และบา้นขุนสมุทรจีน โดยท่ี

ยอ้นตาํนานสมุทรปราการในตอนน้ี เราจะขอกล่าวถึงชุมชนท่ีกาํลงัเป็นกล่าวขาน กนัในระดบัประเทศว่า 

กาํลงัอยูใ่นภาวะวิกฤติอนัเป็นผลมาจากทะเลซัด (หลายคนโทษภาวะโลกร้อน) จนทาํให้หมู่บา้นชายทะเล

แห่งน้ีตอ้งจมหายไปในอ่าวไทยไปแลว้ เกือบ ๓ กิโลเมตร นัน่คือ บา้นหมู่ท่ี ๙ หรือ ชุมชนบา้นขุนสมุทรจีน

นัน่เอง  



 
  

 ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน มีทิศเหนืออยู่ติดบ้านขุนสมุทรจีนไทย ทิศใตเ้ป็นชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย              

ทิศตะวนัออกติดบา้นแหลมสิงห์ และทิศตะวนัตกอยูติ่ดบา้นขุนสมุทรไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัวา่ บา้นขุน

สมุทรจีนมีท่ีมาตั้งแต่สมยัใด ทราบแต่เพียงวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่ เป็นลูกหลานพ่อคา้ชาวจีน ท่ีเขา้มาคา้ขาย

ทางเรือสําเภามาแต่โบราณ เม่ือเห็นความอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยสัตวท์ะเล และมีทาํเลท่ีทางอนัเหมาะสมตรง

บริเวณปากแม่นํ้าเจา้พระยา จึงไดช้กัชวนกนัอพยพเขา้มาตั้งรกราก ประกอบอาชีพการทาํประมงชายฝ่ัง แลว้

ยงัสร้างเป็นท่าเรือพกัสินคา้ และเป็นแหล่งพกัพิงชั่วคราวของญาติพี่น้องท่ีอพยพมาจากประเทศจีน ก่อน

เดินทางเขา้สู่แผน่ดินสยาม ท่ีหมู่บา้นน้ีจึงมีผูค้น้พบซากบา้นเรือ เคร่ืองถว้ยชาม ไห ขวดสุรา เหรียญตราทั้งท่ี

เป็นของไทยของจีน และยุโรปเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงนกัโบราณคดีสํารวจพบว่า มีอายุอยูใ่นช่วงเดียวกบัวตัถุ

โบราณท่ีขุดพบไดใ้นชุมชนยี่สาร จงัหวดัสมุทรสงคราม คือ ในราวตน้พุทธสตวรรษท่ี  ๒๐  หรือประมาณ 

๕00 กวา่ปีก่อน อนัเป็นหลกัฐานทางวชิาการท่ียนืยนัวา่ บา้นขนุสมุทรจีนเป็นหมู่บา้นเก่แก่อายกุวา่ ๕00 ปี 
 

ปัญหาเร่ืองนํา้ทะเลซัดชายฝ่ัง 
 

 



 ดร.ธนวฒัน์   จารุพงษส์กุล   อาจารยด์า้นธรณีวิทยาแห่งคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยทาํการศึกษาพบวา่  บริเวณบา้นขุนสมุทรจีนเป็นจุด

ท่ีมีการกดัเซาะรุนแรงมากท่ีสุดในประเทศไทย  แนวชายฝ่ังทะเลปัจจุบนัไดถ้อยร่นออกจากการกดัเซาะลึก

เขา้ไปถึง  ๑  กิโลเมตร  ภายในช่วงเวลา  ๒๘  ปี 
 

“ ประเทศไทยมีแนวชายฝ่ังทะเลทั้งส้ิน  ๒,๖๖๗  กิโลเมตร  ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลเกิดข้ึนทุกจงัหวดั

ตลอดทั้งชายฝ่ังอ่าวไทย  และดา้นทะเลอนัดามนั  เฉพาะจงัหวดัสมุทรปราการ  มีแนวชายฝ่ังทะเลยาวทั้งส้ิน  

๔.๕  กิโลเมตร มีปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังรุนแรงท่ีสุดในช่วงเกือบ  ๔๐  ปีท่ีผ่านมา  พื้นดินถูกกดัเซาะจน

นํ้าหายไป  ๑๑,๑๐๔  ไร่และถา้ไม่มีการจดัการใดๆ อีก  ๒๐  ปีขา้งหนา้แผน่ดินจะจมอีก  ๓  หม่ืนกวา่ไร่” 
 

 
 

 ในรายงานการศึกษา ดร.ธนวฒัน์  ยงับอกอีกวา่  ปัญหาความรุนแรงของคล่ืนลมในทะเล  ข้ึนอยูก่บั

ทิศทางและความเร็วของลมประจาํถ่ิน  และลมพายุจรเป็นหลกั  ซ่ึงเป็นตวัพดัพาตะกอน  โคลนหรือทราย

ออกไป  ทาํใหถู้กชายฝ่ังถูกทาํลาย บา้นขุนสมุทรจีนมีปัญหาท่ีดินบริเวณชายฝ่ังจมหายไปกบัทะเลเป็นเวลา

หลายปี  มีการระดมกาํลงัช่วยกนัป้องกนัทุกวิถีทาง  เพื่อไม่ให้พื้นท่ีชายฝ่ังตอ้งถูกคล่ืนทะเลซัดหายไป  ทั้ง

การกั้นคนัเดิม  สร้างเข่ือนหิน  เท่าท่ีชาวบา้นในทอ้งถ่ินจะทาํได ้ แต่ดว้ยสาเหตุท่ีคล่ืนทะเลนบัวนัก็ยิ่งทวี

ความรุนแรงมากข้ึน  จนสุดท่ีชุมชนจะสามารถตา้นทานไหว  ท่ีดินชายฝ่ังบา้นขุนสมุทรจีน  จึงถูกนํ้ าทะเล



ซัดจมหายไปทีละน้อย  ชาวบา้นท่ีอาศยับริเวณชายฝ่ังจึงต้องค่อยๆ อพยพ  ยา้ยบ้านเรือนหนีเข้ามาใน

แผน่ดินเร่ือยๆ 

 การต่อสู้กบัคล่ืนทะเลของบา้นขุนสมุทรจีน เป็นไปอยา่งทรหด  กระทัง่เกิดเหตุธรรมชาติคร้ังใหญ่  

อนัเป็นฟางเส้นสุดทา้ยท่ีทาํให้หลายคนตอ้งยอมแพ ้ คือ  เหตุการณ์ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๑  ซดับา้นเรือนท่ีปลูก

ไวพ้งัทลายหายไปทั้งแถบ  ชาวบา้นพากนัหนีตายตอ้งอาศยัโรงเรียน  และอนามยัชุมชน  เป็นท่ีพกัอาศยันาน

นบัเดือน  ท่ีดินท่ีเคยมีอยูก่็จมหาย  จาํนวนชาวบา้นท่ีเคยมีอยูก่วา่  ๖๐๐  คน  เร่ิมอพยพหนีออกจากพื้นท่ีไป

จนเหลือไม่ถึง  ๓๐๐  คน  บนฝ่ังท่ีเคยมีเสาไฟฟ้าเรียงราย  มีบา้นเรือน  บ่อปูนท่ีใชเ้ก็บกกันํ้ าจืด  จมหายไป

กบัดินโคลนปนทรายของสันดอนปากแม่นํ้า 
 

การรักษาแผ่นดินเกดิ 
 

 อนัท่ีจริงจงัหวดัสมุทรปราการ  ไม่ไดมี้แต่บา้นขุนสมุทรจีนเท่านั้น  ท่ีถูกคล่ืนทะเลซัดจนแผน่ดิน

หายไป  แต่เกิดตลอดแนวตั้งแต่ปากแม่นํ้าเจา้พระยาฝ่ังตาํบลทา้ยบา้นไปจนถึงตาํบลคลองด่าน  ในขณะท่ีฝ่ัง

พระสมุทรเจดียก์็เกิดปัญหาแผ่นดินจมหายไปตั้งแต่ตาํบลแหลมฟ้าผ่า  เลยขา้มจงัหวดัถึงเขตบางขุนเทียน  

กรุงเทพมหานครแต่เร่ืองราวของบา้นขุนสมุทรจีน  ท่ีโงดงัตามข่าวทีวีไทย  ทีวีต่างประเทศ (ทั้ง CNN และ 

NHK) และในหนา้หนงัสือพิมพ ์ น่าจะเป็นเร่ืองความพยายามในการต่อสู้กบัธรรมชาติเสียมากกว่า  เพราะ

ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขนาดไหน  ชาวชุมชนแห่งน้ีท่ีแมจ้ะมีบรรพบุรุษเป็นชาวไทยเช้ือสายจีน  แต่

เราศรัทธาของชาวบา้นท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา  ก็ไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่ท่ีอ่ืน  เพราะแมท่ี้ดินส่วนตวัจะถูกทะเล

วดัจมไปขนาดไหน  วดัประจาํชุมชนกลบัมีชาวบา้นท่ีต่างร่วมมือร่วมใจสร้างแนวป้องกนัทางการว่าวดั                

ขนุสมุทราวาส  (ชาวบา้นเรียก  วดัขนุสมุทรจีน)  เดิมเป็นเพียงสาํนกัสงฆเ์ล็กๆ ประจาํหมู่บา้น  เคยถูกทิ้งจน

เป็นวดัร้าง  กระทัง่เม่ือมีชาวบา้นท่ีมีแรงศรัทธา  เกิดจิตท่ีจะพฒันาฟ้ืนฟู  จนเปล่ียนสถานะเป็นวดัโดยมี

พื้นท่ีของวดั  เดิมเคยตั้งอยูบ่นแผน่ดิน  มีท่ีดินถึง  ๗๖  ไร่เศษ 



 
  

 วดัขุนสมุทรจีนแห่งน้ี  ได้กลายเป็นหลกัฐานสําคญั  ท่ีทาํให้ชาวไทย และชาวต่างประเทศ ตอ้ง

กลบัมาให้ความใส่ใจสภาพแวดลอ้มมากข้ึน  ไม่วา่จะดว้ยเหตุของการเกิดวิกฤตภาวะโลกร้อน  ท่ีทาํให้เกิด

นํ้ าแข็งขั้วโลกละลาย  หรือเกิดจากเหตุใดก็ตามท่ีทาํให้นํ้ าทะเลหนุนสูงและคล่ืนซดัรุนแรงข้ึน  แต่ดว้ยแรง

ศรัทธาของกลุ่มชาวบา้นขนุสมุทรจีน  ชุมชนยงัสามารถรักษา  ศาสนะสถานแห่งน้ีให้ยงัคงอยูไ่วไ้ด ้ ดว้ยภูมิ

ปัญญาง่ายๆ แบบชาวบา้น  โดยความเห็นชอบจากนกัวิชาการ  นั้นคือ  วิธีการสร้างแนวชะลอความรุนแรง

ของคล่ืนท่ีสามารถหยดุการพงัหลายของแผน่ดิน  ทั้งยงัค่อยๆเพิ่มเน้ือท่ีวดักลบัคืนมาทีละนอ้ยอีกดว้ย 

 

 



 ดว้ยวิธีการดงักล่าว  พื้นท่ีวดัขุนสมุทราวาส  ซ่ึงเหลืออยู่จาํนวน  ๕  ไร่เศษปัจจุบนัเราจึงเห็นวดั 

แห่งน้ี  ยงัคงเด่นเป็นสง่า  ภายใตน้ํ้ าทะเลท่ีล้อมรอบ  โดยอาศยัเสาไฟฟ้าเก่าปักเป็นแถว  เพื่อสร้างแนว

ป้องกนัคล่ืนทะเลและดกัตะกอน  สร้างแผน่ดินใหม่จากนั้นทั้งชาวบา้นรวมทั้งพระสงฆก์็ช่วยกนัปลูกตน้ไม้

ชายเลน  เพิ่มความหนาแน่นให้เป็นธรรมชาติข้ึน  แต่ก็เร่ิมไดผ้ลในระดบัหน่ึงภายในรอบเขตวดัเท่านั้น  

เพราะไม่มีงบประมาณเพียงพอ  ทุนทรัพยท่ี์ไดส่้วนใหญ่จะมาจากการวดั  งานกฐินประจาํปี  เพื่อรวบรวม

เงินตามแรงศรัทธา  อยา่งไรก็ตาม  แมจ้ะสามารถรักษาพื้นท่ีวดัขนุสมุทราวาสไวไ้ดเ้พียง  ๕  ไร่  จากเดิมเคย

มีเน้ือท่ีอยู่ถึง  ๗๖  ไร่  แต่เหตุการณ์ความร่วมมือของชาวบา้นขุนสมุทรจีนน้ี  ก็ไดส้ร้างแรงบนัดาลใจแก่

ชาวบา้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูน้าํประจาํหมู่บา้น  ท่ียงัคงมีความหวงัอยู่เสมอวา่  ตวัอยา่งการรักษาพื้นท่ีวดั

ขุนสมุทราวาสเอาไวไ้ดค้ร้ังน้ี  จะเป็นตน้แบบของความพยายามเอาชนะธรรมชาติ  ดว้ยความคิดท่ีว่าแนว

ป้องกนัชายฝ่ังท่ีสร้างข้ึนนั้น  จะไม่เพียงแต่เป็นแนวป้องกนันํ้ าทะเลกดัเซาะในเขตวดัเท่านั้น  แต่จะสามารถ

ขยายเป็นแนวดกัดินโคลน  ให้คงสะสมอยู่จนอาจกลายเป็นแผ่นดิน  ท่ีอาจไดม้าซ่ึงท่ีดินมหาศาลท่ีหายไป

ในช่วงหลายสิบปีท่ีผา่นมา  กลบัมาคืนสู่หมู่บา้นในอนาคตก็เป็นได ้
 

 

 

 


