เกาะป้อมผีเสื้อสมุทร

เกาะป้ อมผีเสื้ อสมุทร ถือเป็ นพื้นที่ตอ้ งห้ามสําหรับพลเรื อนทัว่ ไปตั้งแต่ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เมื่อ
รัฐบาลไทยได้ก่อสร้ างอาคารหลังใหญ่เป็ นคลังเก็บทุ่นระเบิดที่ได้รับมาจากประเทศเดนมาร์ ก และในปี
พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้เปลี่ ยนมาเป็ นคลังเก็บวัตถุ ระเบิด และดอกไม้เพลิ ง ในความดูแลของกรมสรรพาวุธ
ทหารเรื อ จึงทําให้ชาวปากนํ้าไม่ว่าจะชาวฝั่งตัวเมืองและฝั่ งพระสมุทรเจดี ย ์ แทบจะไม่มีใครเคยทราบ
เรื่ องราวภายในเกาะแห่งนี้ ทั้งที่ต้งั อยูห่ ่างจากศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการไม่ถึง ๔๐๐ เมตร ความเป็ น
คลังวัตถุระเบิดใกล้ตวั เมืองได้ทาํ ให้ชาวบ้านหลายคนถึงกับตกใจภายหลังเมื่อทราบข่าว แต่เมื่อได้มีโอกาส
เข้าไปสํารวจพื้นที่ก็ทาํ ให้ทราบว่า การไม่มีผคู ้ นเข้าไปบุกรุ ก กลับทําให้สิ่งก่อสร้างและวัตถุโบราณต่างๆ ที่
เกิดขึ้นมาแต่สมัยรัชกาลที่ ๒ ต่อเนื่องจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ยังคงสภาพสมบูรณ์มาจนทุกวันนี้

ลักษณะป้อมมีปีก ๒ ข้ าง กางออกคล้ายผีเสื้อ
ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ไทยเริ่ มมีความขัดแย้งกับญวน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึง
โปรดเกล้าฯ ให้มีการก่อสร้างป้ อมปราการต่างๆ ตลอดสองฝั่งปากแม่น้ าํ เจ้าพระยา ประกอบด้วย ๔ ป้ อม
ทางฝั่งซ้าย (ฝั่งตลาดในตัวเมือง) และอีก ๑ ป้ อมใหญ่ทางฝั่งตรงข้าม กลางแม่น้ าํ เจ้าพระยาสังเกตมีเกาะที่
น่าจะเหมาะสมในการต่อสู ้กบั ข้าศึกเพราะตั้งอยู่หน้าปากทางเข้าแม่น้ าํ พอดีโปรดให้สร้างป้ อมปราการบน
เกาะแห่งนี้อีกหนึ่งป้ อม แล้วเสร็ จในปี พ.ศ. ๒๓๖๕ พระราชทานชื่อป้ อมบนเกาะนี้วา่ ป้ อมผีเสื้ อสมุทร
ในการก่อสร้ างป้ อมปราการบนเกาะกลางแม่น้ าํ เจ้าพระยา โปรดให้มีกาํ แพงป้ อม ๒ ชั้น ต่อมา
สมัยรัชกาลที่ ๓ มีพระราชดําริ ให้ปรับปรุ งตัวป้ อมเสี ยใหม่ โดยรื้ อกําแพงปี กกาขยายออก ด้านท้ายเกาะให้
ทําเรื อนยาวเป็ นที่พกั ทหาร แล้วสร้ างกําแพงปี กกาขยายออกทั้งสองด้าน ลักษณะของป้ อมจึงแลดูคล้าย
ผีเสื้ อ อันเป็ นที่มาในการตั้งชื่อ ป้ อมผีเสื้ อสมุทร

อย่างไรก็ตาม หลังการก่อสร้างป้ อมปราการต่างๆ ที่ปากนํ้าแล้วเสร็ จปรากฏว่าญวนต้องทําสงคราม
กับฝรั่งเศสครั้งใหญ่จนไม่มีเวลามายุง่ เกี่ยวกับไทย ทําให้เมืองสมุทรปราการรอดพ้นจากการเป็ นสมรภูมินบ
ป้ อมปราการต่างๆ จึงค่อยๆ ถูกทิ้งร้างไม่มีใครดูแล เกาะป้ อมผีเสื้ อสมุทรมาปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์ อีก
ครั้ งในสมัย รัชกาลที่ ๔ เมื่อเกิ ดการแพร่ ระบาดของโรคห่ าครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้ต้ งั เรื อนพยาบาลชัว่ คราวขึ้นหลายแห่ ง เพื่อดูแลโรคนี้ ให้ทนั การ แต่การระบาด
ของโรคได้กระจายอย่างหนักจนไม่สามารถควบคุมได้ ชาวบ้านต่างก็ตอ้ งอพยพออกจากรุ งเทพฯ เพื่อหาที่
พึ่งที่ปลอดภัยกว่า แม่แต่นายทหารตามกรมกองต่างๆ ก็พากันหนี ออกจากค่ายกลับภูมิลาํ เนา ส่ วนที่เหลือก็
มีคาํ สั่งให้อพยพมาปากนํ้า อาศัยอยูก่ ลางเกาะป้ อมผีเสื้ อสมุทร จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยเชื่อว่าเชื้ อโรคจะ
ไม่สามารถข้ามไประบาดบนเกาะได้ จนเมื่อโรคร้ายสงบลงจึงพากันอพยพกลับ

หลังจากที่ฝรั่งเศสได้ครอบครองญวนแล้ว กลับเริ่ มมีปัญหาการรุ กลํ้าเขตแดนต่อเนื่องข้ามมาทาง
ลาวและเขมร ซึ่ งเป็ นอาณาเขตของไทยในขณะนั้น มีการประทะกับทหารไทยจนมีทหารเสี ยชีวิตทั้งสอง
ฝ่ าย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว จึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้เตรี ยมการปรับปรุ งระบบป้ องกัน
ประเทศครั้งใหญ่ โดยเฉพาะป้ อมปราการที่ปากนํ้า ปี พ.ศ. ๒๔๓๖ โปรดให้ส่ังซื้ อปื นใหญ่ทนั สมัยมาจาก
ประเทศอังกฤษจํานวน ๑๐ กระบอก ให้ติดตั้งบนป้ อมพระจุลจอมเกล้าที่ทรงเร่ งรัดก่อสร้างจนแล้วเสร็ จ
จํานวน ๗ กระบอก แล้วให้ถอดปื นใหญ่โบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๒ ออกจากป้ อมผีเสื้ อสมุทร ติดตั้ง
ปื นใหญ่ที่เหลือจํานวน ๓ กระบอก โดยปื นดังกล่าวมีขนาดลํากล้อง ๖ นิ้ว ลักษณะกึ่งอัตโนมัติ บรรจุ

กระสุ นด้า นท้า ยสามารถยกตัวขึ้ นยิง แล้วสะบัด หลบตามแรงกระแทก ที่ เราเรี ย กกัน ว่า ปื นเสื อหมอบ
(ภาพด้านล่าง)

หลังจากนั้นเพียง ๓ เดือน ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๓๖ ฝรั่งเศสก็ได้ส่งเรื อรบฝ่ าเข้ามาทาง
ปากนํ้าเจ้าพระยา ป้ อมพระจุลจอมเกล้าซึ่ งเป็ นด่านแรกได้ระดมยิงปื นเสื อหมอบต่อสู้กนั จนหมดมุมยิง
จากนั้นฝรั่งเศสก็ยงิ ฝ่ ากองเรื อรบของไทยเข้ามาถึงป้ อมผีเสื้ อสมุทร ปรากฏเป็ นเวลามืดคํ่าจนผูบ้ งั คับการไม่
กล้าสั่งยิงปื นใหญ่ มีเพียงการประทะด้วยปื นกลทําให้ทหารบนป้ อมบาดเจ็บหลายนาย อันเป็ นเหตุการณ์ที่
เราเรี ยกว่า วิกฤติ ร.ศ. ๑๑๒ ซึ่ งทําให้ไทยต้องเสี ยดินแดนเป็ นจํานวนมากในเวลาต่อมา จากนั้นป้ อมผีเสื้ อ
สมุทรก็ค่อยๆหมดความสําคัญลง

ด้วยเหตุที่ถูกจัดให้เป็ นคลังวัตถุ ระเบิดเมื่อกว่า ๗๐ ปี ที่แล้ว ป้ อมผีเสื้ อสมุทรจึงกลายเป็ นพื้นที่
ซึ่ งไม่อนุ ญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปรบกวน ทําให้เกาะแห่ งนี้ ยงั คงสภาพความเป็ นโบราณวัตถุเอาไว้
ปี ๒๕๔๘ เมื่อมีการสํารวจและปรับปรุ งพื้นที่รอบบริ เวณป้ อมผีเสื้ อสมุทร ปรากฏมีสิ่งก่อสร้างโบราณที่
ผสมผสานระหว่างสมัยรัชกาลที่ ๒ และสมัยรัชกาลที่ ๕ เรายังสามารถศึกษาแนวป้ อมปราการและกําแพง
ที่ยื่นออกสองข้าง อันเป็ นลักษณะที่มาของผีเสื้ อมาแต่เดิม หลุมปื นใหญ่เก่าแก่ท้ งั ๓ หลุม ยังสมบูรณ์ ดี
นอกจากนี้ ยงั มีอาคารคลังวัตถุ ระเบิด เรื อนพัก ค่ายทหาร คลังกระสุ นปื นเสื อหมอบ และสะพานท่าเรื อ
ขนาดเล็ก

อาคารคลังวัตถุระเบิด
ที่ดา้ นท้ายของเกาะได้เกิดพื้นที่ดินงอกซึ่ งยังคงสภาพป่ าชายเลนเลยไปถึงหน้าองค์พระสมุทรเจดี ย ์
ความเงียบสงบทําให้มีคา้ งคาวแม่ไก่นบั พันตัวเข้าไปอาศัย สภาพแวดล้อมบนเกาะดังกล่าวจึงถือเป็ นความ
เหมาะสมที่ควรได้รับการปรั บปรุ งให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์ และศึกษาสภาพป่ าชายเลน
เคียงคู่เกาะองค์พระสมุทรเจดีย ์ สัญลักษณ์แห่งความเป็ นเมืองสมุทรปราการ ในอนาคตอันใกล้

