อ้ายเสื อร้ ายแห่ งเมืองปากนํา้ (ตอน ๑)
เมืองสมุทรปราการในสมัยก่อน ถือว่าเป็ นเขตไกลปื นเที่ยง ราษฎรในพื้นที่ยงั คงอาศัยอยู่ในเขต
ทุ่งนา ป่ าจาก และป่ าชายเลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสองฝั่ งปากแม่น้ าํ เจ้าพระยา ทั้งทางฝั่ งตําบลท้ายบ้าน
(ชื่ อก็บอกอยู่แล้วว่าไกลบ้าน) อําเภอเมือง และทางฝั่งตําบลแหลมฟ้ าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย ์ ล้วนเป็ น
เขตซ่องสุ มของบรรดาพวกโจรผูร้ ้าย และชาวจีนอพยพผิดกฎหมาย ที่ไม่กล้าเดินทางเข้าเมือง ทั้งนี้ก็เพราะ
แถบนี้ เป็ นบริ เวณที่ทางการเอง ก็ไม่ค่อยสนใจที่จะเข้าไปติดตามจับกุม ตามประวัติเมืองสมุทรปราการ
โจรใจบาปอันดับหนึ่ งที่ชาวปากนํ้าต่างกล่าวขาลกันในด้านความเลวทรามตํ่าช้า และต่างสาปแช่ งให้ตก
นรกหมกไหม้กนั มา ตั้งแต่สมัยรั ชกาลที่ ๓ ก็เห็ นจะเป็ นโจรร้ ายที่บงั อาจปื นขึ้ นไปบนพระสมุทรเจดี ย ์
แล้วเจาะเอาพระบรมสารี ริกธาตุ ออกไป ถื อเป็ นคดี สะเทื อนจิ ตใจชาวเมื องปากนํ้า เป็ นอย่า งยิ่ง จนแม้
ปั จจุบนั ก็ยงั ไม่สามารถจับตัวผูก้ ระทําผิดได้

พระสมุทรเจดีย์ สมัยรัชกาลที่ ๓ รูปทรงเป็ นชั้นๆ ปื นง่ าย ทําให้ โจรร้ าย
บังอาจขึน้ ไปเจาะ ขโมยพระบรมสารีริกธาตุออกไป

ปากนํา้ สมัยรัชกาลที่ ๕ เริ่มใช้ กองตระเวนดูแลความปลอดภัย แหล่งรวมชุ มชนไทย จีน
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อปากนํ้ากลายเป็ นด่านสําคัญที่ท้ งั ชาวจีน และยุโรปเข้ามาติดต่อทํา
การค้า โจรผูร้ ้ ายก็เริ่ มชุ กชุ ม ใช้อาวุธปล้นฆ่ากันเป็ นกลุ่มใหญ่ และเพิ่มพฤติกรรมความโหดร้ ายมาขึ้น
จนเป็ นงานหนักที่ท้ งั บรรดาเจ้าเมืองสมุทรปราการและเจ้าเมืองนครเขื่อนขันธ์ ต่างก็ตอ้ งร่ วมกันสั่งการ
จับกุม และนําคนร้ ายมาลงโทษสถานหนัก เพื่อให้เกิดการเข็ดหลาบ ลองมาดูตวั อย่างวิธีการลงโทษดูนะ
ครับว่า โทษที่วา่ สถานหนักนั้น หนักเพียงใด
วันที่ ๑๘ มิ ถุ นายน ๒๔๓๖ เกิ ดเหตุอา้ ยผูร้ ้ ายปล้นแพชาวจีน ณ แขวงเมืองนครเขื่อนขันธ์ ทางการ
สามารถจับกุมตัวอ้ายจิ๋ว อ้ายเบี้ยว อ้ายตวัด อ้ายซับ มาดําเนินคดี ส่ วนพรรคพวกอีก ๓๕ คน หลบหนี
ไปได้ โดยทางอธิ บดีผพู ้ ิพากษาศาลเห็นว่า เป็ นการก่อกรรมมหันตโทษ จึงตัดสิ นให้ ริ บทรัพย์ท้ งั ของตัว
ของภรรยา และบุตรเป็ นของแผ่นดิน ส่ งบุตรภรรยาไปเป็ นทาสหลวง ให้สักที่ใบหน้าทั้งสี่ คนว่า เป็ นผูร้ ้าย
ปล้น จากนั้นให้ตดั หูอา้ ยจิ๋ว อ้ายเบี้ยว อ้ายตวัด อ้ายซับ คนละหนึ่งข้าง แล้วให้เฆี่ยนทั้งสี่ รวม ๒ ยก ยกละ
๖๐ ที สุ ดท้ายจึงนําไปจําคุกอีกคนละ ๑๔ ปี (พูดตามภาษาชาวบ้าน ก็คือ ยึดลูก ยึดเมีย ก่อนติดคุกก็ยงั
ต้องเฆี่ยน โดนตัดหู สักหน้าประจานอีกด้วย)

แต่ถึงแม้จะตัดสิ นคดีอย่างหนักเพียงใด ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ เมืองสมุทรปราการก็ยงั เกิด
เหตุ อ้ายผูร้ ้ายก่อเหตุปล้นฆ่าอย่างอุกอาจ และรุ นแรงขึ้นเรื่ อยๆ อีกหลายครั้ง โดยที่ทางราชการไม่สามารถ
ติดตามหาตัวผูก้ ระทําผิดมาลงโทษ ทราบแต่เพียง น่าจะเป็ นการกระทําของอ้ายขุนโจรกลุ่มเดียวกัน แต่ไม่
ปรากฏว่าใครเป็ นหัวหน้าจนสุ ดท้ายก็สามารถสื บหาเบาะแสได้จากคดีปล้นครั้งใหญ่ ๒ ครั้ง คือ
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๔๘ เวลาสองยาม เกิดเหตุคนร้ายยิงปื นขึ้นฟ้ าร้องตะโกน “อ้ายเสื อเอาวา” แล้วพา
กันบุกเข้าปล้นโรงอําแดงอ่อน ที่ตาํ บลทุ่งฟ้ าร้อง เมืองนครเขื่อนขันธ์มีคนร้ ายจุดคบเพลิ งพังประตูช่วง
อําแดงอ่อนไม่อยู่ แล้วเงื้ออาวุธจะทําร้ายอําแดงผาด ผูเ้ ป็ นสะใภ้อาํ แดงอ่อน ซึ่ งโชคดีที่กาํ ลังท้องแก่ เป็ น
เหตุให้อา้ ยผูร้ ้ายละเว้นชีวติ แล้วเก็บทรัพย์ไปได้รวมราคา ๒๕๙ บาท ๑๖ อัฐ ก่อนหลบหนีไป
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๔๘ (เกื อบหนึ่ งเดือนต่อมา) เวลา ๓ ยามเศษ คราวนี้ หนักขึ้นไปอีก เมื่อมี
คนร้ายนับ ๕๐ คน จุ ดคบเพลิ ง ยิงปื นหลายนัด โห่ ร้องเข้าตีปล้นโรงนายสาอําแดงวอน ที่ตาํ บลคลอง
สลุต แขวงเมืองสมุทรปราการ นายสาเจ้าของบ้านเกิดการขัดขืน จึงถูกอ้ายผูร้ ้ายใช้อาวุธดาบฟั นนายสา
ข้อมื อขาด และใช้ปืนยิงต่ออีกจนเสี ยชี วิตคาที่ส่วนอําแดงวอนที่เข้าช่ วยนายสา ก็ถูกฟั นบาดเจ็บสาหัส
พวกโจรค้นเก็บเอาทรัพย์ไปรวมราคาประมาณ ๖๑๘ บาท ๓๒ อัฐ แล้วยิงปื นเสี ยงดังก่อนหลบหนีไป

การระดมกําลังปราบปรามขุนโจรครั้งใหญ่
ทั้งสองคดีกล่าว เป็ นคดี สะเทือนขวัญชาวปากนํ้าเป็ นอย่างมาก จนทางการต้องเข้มงวดส่ งตํารวจ
พลตระเวนมือดีจากกรุ งเทพฯ เข้าเมืองสมุทรปราการ สื บสวนจนสามารถจับกุมอ้ายผูร้ ้ายสําคัญได้ ๕ คน
คือ อ้ายพลอย อ้ายจัน อ้ายกรุ ด อ้ายแฉ่งอั้น และอ้ายแหยม ทั้งห้าคนรับสารภาพว่า อยูใ่ นกลุ่มคนร้ายที่
ร่ วมปล้นฆ่า แต่เคยร่ วมปล้นเพียงสองคดีดงั กล่าว แล้วยังสารภาพอีกด้วยว่า หัวหน้าผูก้ ่อการรวบรวมชุ ม
โจรแห่งเมืองปากนํ้านั้น มีชื่อว่า อ้ าย เสื อเปี ย เป็ นผูม้ ีวชิ าอาคมชั้นสู ง มีความสามารถในเพลงดาบ ถือปื น
๑๒ นัด และปื นแก๊ปแฝด ก่อนการเข้าปล้นทุกครั้งจะรวบรวมอ้ายผูร้ ้ายหลายสิ บคนแล้วทําหน้าที่เป็ นหัว
โจก วางแผนการปล้น ก่อนนัดประชุมทําพลีกรรมที่กลางนา เวลาฤกษ์โจร ๒ ยามเศษ ชอบยิงปื นโห่ ร้อง
เสี ยงดัง จึงปล้นทรัพย์ได้ ทีมสอบสวนยังได้ท้ งั พยานและหลักฐาน เป็ นอันสรุ ปได้ว่า ช่วงเวลานับสิ บปี
แห่งการเกิดคดีปล้นฆ่าทําร้ายเจ้าทรัพย์ในเขตเมืองสมุทรปราการ และเมืองนครเขื่อนขันธ์น้ นั จะมีชื่อของ
อ้ายเสื อเปี ยปรากฏเป็ นหัวหน้าชุมโจรอยูท่ ุกครั้ง ด้วยความที่เป็ นผูถ้ ือเคล็ดและถือวิชาอาคมอยูเ่ งียบๆ จึงไม่
เป็ นที่สนใจของชาวบ้านมากนัก แต่เมื่อนับวัน อ้ายเสื อเปี ยยิ่งมีลูกน้อง และสมัครพรรคพวกมากเข้า เสื อ
เปี ยที่เคยปล้นอย่างมีเชิ ง กลับกลายเป็ นการปล้นด้วยชุ มโจรใหญ่ มีความฮึดเหิ มทําร้ายเจ้าทรัพย์ ซึ่ งการ
ปล้นในบางครั้ง มีลูกน้องติดตามเข้าร่ วมกับอ้ายเสื อเปี ยนับร้อยคนเลยก็มี

อ้ายเสื อเปี ย ขุนโจรแห่งเมืองปากนํ้าที่โด่งดัง ด้วยวิชาอาคม จนอยูย่ งคงกระพัน ตั้งแต่สมัยรัชกาล
ที่ ๕ ต่อเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ เป็ นใคร มาจากไหน และสุ ดท้ายมีจุดจบอย่างไร ขอให้ติดตามในตอน
ต่อไปนะครับ

