ทะเลกลืนแผ่ นดิน บ้ านขุมสมุทรจีน

จากภาพบนแผนที่ สํารวจเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ เราจะเห็นชุ มชนบ้านขุนสมุทร (บ้านขุนสมุทร)
ปรากฏอยูร่ ิ มทะเลอ่าวไทยด้านขวาปากแม่น้ าํ เจ้าพระยา ถ้านับตามการไหลลงของแม่น้ าํ ในเขตบริ เวณตําบล
แหลมฟ้ าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ อันเป็ นแผ่นดินใหม่ที่งอกออกมาเรื่ อย ๆ ตามแนว
สันดอนปากแม่น้ าํ แห่ งนี้ พื้นที่ดงั กล่าว เป็ นที่ร่ ําลือกันมาแต่โบราณว่า เป็ นแนวตะกอนสิ นแร่ โลหะ ที่เป็ น
ฉนวนอย่างดี ในการดึงดูดกระแสไฟฟ้ าแรงสู งจากฟากฟ้ า ให้ผ่าลงมา ตามข้อความในจดหมายเหตุสมัย
รัชกาลที่ ๕ จึงปรากฏ เหตุชาวเรื อที่นิยมเข้ามาหาปลาในเขตนี้ ถูกฟ้ าผ่าเสี ยชีวิตเป็ นประจํา อันเป็ นที่มาของ
ชื่อตําบลนี้วา่ ตําบลแหลมฟ้ าผ่า
ที่บา้ นขุนสมุทร จะมีการแบ่งพื้นที่ตามเชื้ อชาติของกลุ่มชาวบ้านดั้งเดิม ที่อพยพเข้ามาอาศัย โดย
สามารถแบ่งออกเป็ นหลายพื้นที่สําคัญ คือ บ้านขุนสมุทร บ้านขุนสมุทรไทย และบ้านขุนสมุทรจีน โดยที่
ย้อนตํานานสมุทรปราการในตอนนี้ เราจะขอกล่าวถึงชุ มชนที่กาํ ลังเป็ นกล่าวขาน กันในระดับประเทศว่า
กําลังอยูใ่ นภาวะวิกฤติอนั เป็ นผลมาจากทะเลซัด (หลายคนโทษภาวะโลกร้อน) จนทําให้หมู่บา้ นชายทะเล
แห่งนี้ตอ้ งจมหายไปในอ่าวไทยไปแล้ว เกือบ ๓ กิโลเมตร นัน่ คือ บ้านหมู่ที่ ๙ หรื อ ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน
นัน่ เอง

ชุ มชนบ้านขุนสมุ ท รจี น มี ทิศ เหนื ออยู่ติดบ้านขุนสมุท รจีนไทย ทิศใต้เป็ นชายฝั่ ง ทะเลอ่ าวไทย
ทิศตะวันออกติดบ้านแหลมสิ งห์ และทิศตะวันตกอยูต่ ิดบ้านขุนสมุทรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ว่า บ้านขุน
สมุทรจีนมีที่มาตั้งแต่สมัยใด ทราบแต่เพียงว่าชาวบ้านส่ วนใหญ่ เป็ นลูกหลานพ่อค้าชาวจีน ที่เข้ามาค้าขาย
ทางเรื อสําเภามาแต่โบราณ เมื่อเห็ นความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ทะเล และมีทาํ เลที่ทางอันเหมาะสมตรง
บริ เวณปากแม่น้ าํ เจ้าพระยา จึงได้ชกั ชวนกันอพยพเข้ามาตั้งรกราก ประกอบอาชีพการทําประมงชายฝั่ง แล้ว
ยังสร้างเป็ นท่าเรื อพักสิ นค้า และเป็ นแหล่งพักพิงชั่วคราวของญาติพี่น้องที่อพยพมาจากประเทศจีน ก่อน
เดินทางเข้าสู่ แผ่นดินสยาม ที่หมู่บา้ นนี้จึงมีผคู ้ น้ พบซากบ้านเรื อ เครื่ องถ้วยชาม ไห ขวดสุ รา เหรี ยญตราทั้งที่
เป็ นของไทยของจีน และยุโรปเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งนักโบราณคดีสํารวจพบว่า มีอายุอยูใ่ นช่ วงเดียวกับวัตถุ
โบราณที่ขุดพบได้ในชุ มชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม คือ ในราวต้นพุทธสตวรรษที่ ๒๐ หรื อประมาณ
๕00 กว่าปี ก่อน อันเป็ นหลักฐานทางวิชาการที่ยนื ยันว่า บ้านขุนสมุทรจีนเป็ นหมู่บา้ นเก่แก่อายุกว่า ๕00 ปี
ปัญหาเรื่องนํา้ ทะเลซัดชายฝั่ง

ดร.ธนวัฒน์ จารุ พงษ์สกุล อาจารย์ดา้ นธรณี วิทยาแห่ งคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทยทําการศึกษาพบว่า บริ เวณบ้านขุนสมุทรจีนเป็ นจุด
ที่มีการกัดเซาะรุ นแรงมากที่สุดในประเทศไทย แนวชายฝั่งทะเลปั จจุบนั ได้ถอยร่ นออกจากการกัดเซาะลึก
เข้าไปถึง ๑ กิโลเมตร ภายในช่วงเวลา ๒๘ ปี
“ ประเทศไทยมีแนวชายฝั่งทะเลทั้งสิ้ น ๒,๖๖๗ กิโลเมตร ปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเกิดขึ้นทุกจังหวัด
ตลอดทั้งชายฝั่งอ่าวไทย และด้านทะเลอันดามัน เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ มีแนวชายฝั่งทะเลยาวทั้งสิ้ น
๔.๕ กิโลเมตร มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุ นแรงที่สุดในช่วงเกือบ ๔๐ ปี ที่ผ่านมา พื้นดินถูกกัดเซาะจน
นํ้าหายไป ๑๑,๑๐๔ ไร่ และถ้าไม่มีการจัดการใดๆ อีก ๒๐ ปี ข้างหน้าแผ่นดินจะจมอีก ๓ หมื่นกว่าไร่ ”

ในรายงานการศึกษา ดร.ธนวัฒน์ ยังบอกอีกว่า ปั ญหาความรุ นแรงของคลื่นลมในทะเล ขึ้นอยูก่ บั
ทิศทางและความเร็ วของลมประจําถิ่น และลมพายุจรเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นตัวพัดพาตะกอน โคลนหรื อทราย
ออกไป ทําให้ถูกชายฝั่งถูกทําลาย บ้านขุนสมุทรจีนมีปัญหาที่ดินบริ เวณชายฝั่งจมหายไปกับทะเลเป็ นเวลา
หลายปี มีการระดมกําลังช่วยกันป้ องกันทุกวิถีทาง เพื่อไม่ให้พ้ืนที่ชายฝั่งต้องถูกคลื่นทะเลซัดหายไป ทั้ง
การกั้นคันเดิม สร้ างเขื่อนหิ น เท่าที่ชาวบ้านในท้องถิ่นจะทําได้ แต่ดว้ ยสาเหตุที่คลื่นทะเลนับวันก็ยิ่งทวี
ความรุ นแรงมากขึ้น จนสุ ดที่ชุมชนจะสามารถต้านทานไหว ที่ดินชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจีน จึงถูกนํ้าทะเล

ซัดจมหายไปที ละน้อย ชาวบ้า นที่ อาศัย บริ เวณชายฝั่ ง จึ ง ต้องค่ อยๆ อพยพ ย้า ยบ้า นเรื อนหนี เข้า มาใน
แผ่นดินเรื่ อยๆ
การต่อสู ้กบั คลื่นทะเลของบ้านขุนสมุทรจีน เป็ นไปอย่างทรหด กระทัง่ เกิดเหตุธรรมชาติครั้งใหญ่
อันเป็ นฟางเส้นสุ ดท้ายที่ทาํ ให้หลายคนต้องยอมแพ้ คือ เหตุการณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ซัดบ้านเรื อนที่ปลูก
ไว้พงั ทลายหายไปทั้งแถบ ชาวบ้านพากันหนีตายต้องอาศัยโรงเรี ยน และอนามัยชุมชน เป็ นที่พกั อาศัยนาน
นับเดือน ที่ดินที่เคยมีอยูก่ ็จมหาย จํานวนชาวบ้านที่เคยมีอยูก่ ว่า ๖๐๐ คน เริ่ มอพยพหนีออกจากพื้นที่ไป
จนเหลือไม่ถึง ๓๐๐ คน บนฝั่งที่เคยมีเสาไฟฟ้ าเรี ยงราย มีบา้ นเรื อน บ่อปูนที่ใช้เก็บกักนํ้าจืด จมหายไป
กับดินโคลนปนทรายของสันดอนปากแม่น้ าํ
การรักษาแผ่นดินเกิด
อันที่จริ งจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ได้มีแต่บา้ นขุนสมุทรจีนเท่านั้น ที่ถูกคลื่นทะเลซัดจนแผ่นดิน
หายไป แต่เกิดตลอดแนวตั้งแต่ปากแม่น้ าํ เจ้าพระยาฝั่งตําบลท้ายบ้านไปจนถึงตําบลคลองด่าน ในขณะที่ฝั่ง
พระสมุทรเจดี ยก์ ็เกิดปั ญหาแผ่นดิ นจมหายไปตั้งแต่ตาํ บลแหลมฟ้ าผ่า เลยข้ามจังหวัดถึงเขตบางขุนเทียน
กรุ งเทพมหานครแต่เรื่ องราวของบ้านขุนสมุทรจีน ที่โงดังตามข่าวทีวีไทย ทีวีต่างประเทศ (ทั้ง CNN และ
NHK) และในหน้าหนังสื อพิมพ์ น่ าจะเป็ นเรื่ องความพยายามในการต่อสู้กบั ธรรมชาติเสี ยมากกว่า เพราะ
ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ ายขนาดไหน ชาวชุมชนแห่งนี้ ที่แม้จะมีบรรพบุรุษเป็ นชาวไทยเชื้ อสายจีน แต่
เราศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อพระพุทธศาสนา ก็ไม่ย่งิ หย่อนไปกว่าที่อื่น เพราะแม้ที่ดินส่ วนตัวจะถูกทะเล
วัดจมไปขนาดไหน วัดประจําชุ มชนกลับมีชาวบ้านที่ต่างร่ วมมือร่ วมใจสร้างแนวป้ องกันทางการว่าวัด
ขุนสมุทราวาส (ชาวบ้านเรี ยก วัดขุนสมุทรจีน) เดิมเป็ นเพียงสํานักสงฆ์เล็กๆ ประจําหมู่บา้ น เคยถูกทิ้งจน
เป็ นวัดร้ าง กระทัง่ เมื่อมีชาวบ้านที่มีแรงศรัทธา เกิดจิตที่จะพัฒนาฟื้ นฟู จนเปลี่ยนสถานะเป็ นวัดโดยมี
พื้นที่ของวัด เดิมเคยตั้งอยูบ่ นแผ่นดิน มีที่ดินถึง ๗๖ ไร่ เศษ

วัดขุนสมุ ทรจี นแห่ งนี้ ได้กลายเป็ นหลักฐานสําคัญ ที่ทาํ ให้ชาวไทย และชาวต่างประเทศ ต้อง
กลับมาให้ความใส่ ใจสภาพแวดล้อมมากขึ้น ไม่วา่ จะด้วยเหตุของการเกิดวิกฤตภาวะโลกร้อน ที่ทาํ ให้เกิด
นํ้าแข็งขั้วโลกละลาย หรื อเกิดจากเหตุใดก็ตามที่ทาํ ให้น้ าํ ทะเลหนุนสู งและคลื่นซัดรุ นแรงขึ้น แต่ดว้ ยแรง
ศรัทธาของกลุ่มชาวบ้านขุนสมุทรจีน ชุมชนยังสามารถรักษา ศาสนะสถานแห่งนี้ ให้ยงั คงอยูไ่ ว้ได้ ด้วยภูมิ
ปั ญญาง่ายๆ แบบชาวบ้าน โดยความเห็ นชอบจากนักวิชาการ นั้นคือ วิธีการสร้างแนวชะลอความรุ นแรง
ของคลื่นที่สามารถหยุดการพังหลายของแผ่นดิน ทั้งยังค่อยๆเพิ่มเนื้อที่วดั กลับคืนมาทีละน้อยอีกด้วย

ด้วยวิธีการดังกล่ าว พื้นที่ วดั ขุนสมุทราวาส ซึ่ งเหลื ออยู่จาํ นวน ๕ ไร่ เศษปั จจุบนั เราจึงเห็ นวัด
แห่ งนี้ ยังคงเด่นเป็ นสง่ า ภายใต้น้ าํ ทะเลที่ล้อมรอบ โดยอาศัยเสาไฟฟ้ าเก่าปั กเป็ นแถว เพื่อสร้ างแนว
ป้ องกันคลื่นทะเลและดักตะกอน สร้างแผ่นดินใหม่จากนั้นทั้งชาวบ้านรวมทั้งพระสงฆ์ก็ช่วยกันปลูกต้นไม้
ชายเลน เพิ่มความหนาแน่ นให้เป็ นธรรมชาติข้ ึน แต่ก็เริ่ มได้ผลในระดับหนึ่ งภายในรอบเขตวัดเท่านั้น
เพราะไม่มีงบประมาณเพียงพอ ทุนทรัพย์ที่ได้ส่วนใหญ่จะมาจากการวัด งานกฐินประจําปี เพื่อรวบรวม
เงินตามแรงศรัทธา อย่างไรก็ตาม แม้จะสามารถรักษาพื้นที่วดั ขุนสมุทราวาสไว้ได้เพียง ๕ ไร่ จากเดิมเคย
มีเนื้ อที่อยู่ถึง ๗๖ ไร่ แต่เหตุการณ์ ความร่ วมมือของชาวบ้านขุนสมุทรจีนนี้ ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจแก่
ชาวบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูน้ าํ ประจําหมู่บา้ น ที่ยงั คงมีความหวังอยู่เสมอว่า ตัวอย่างการรักษาพื้นที่วดั
ขุนสมุทราวาสเอาไว้ได้ครั้งนี้ จะเป็ นต้นแบบของความพยายามเอาชนะธรรมชาติ ด้วยความคิดที่ว่าแนว
ป้ องกันชายฝั่งที่สร้างขึ้นนั้น จะไม่เพียงแต่เป็ นแนวป้ องกันนํ้าทะเลกัดเซาะในเขตวัดเท่านั้น แต่จะสามารถ
ขยายเป็ นแนวดักดิ นโคลน ให้คงสะสมอยู่จนอาจกลายเป็ นแผ่นดิน ที่อาจได้มาซึ่ งที่ดินมหาศาลที่หายไป
ในช่วงหลายสิ บปี ที่ผา่ นมา กลับมาคืนสู่ หมู่บา้ นในอนาคตก็เป็ นได้

