อ้ ายเสื อร้ ายแห่ งเมืองปากนํา้ ตอนจบ (เสื อเปี ย คนดือ้ )
จากข้อมูลตามจดหมายเหตุของจังหวัดสมุทรปราการ มีประวัติของอ้ายผูร้ ้ายคนสําคัญ ซึ่ งเรื่ องลือ
จนเป็ นที่ตอ้ งการตัวของตํารวจกองตระเวน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ต่อเนื่องจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ นั้นคือ
อ้ายเสื อเปี ย หัวหน้าชุ มโจรใหญ่เมืองปากนํ้า ชีวิตของเสื อเปี ยนั้น ไม่เป็ นที่เปิ ดเผย และไม่มีขอ้ มูลแน่ชดั
ทราบเพียงแต่ นายเปี ยเกิดที่บา้ นตลาด อําเภอเมืองสมุทรปราการ เป็ นคนเชื้ อสายไทยปนแขกมาลายู ส่ วน
เชื่ อเสี ยงของเสื อเปี ยเป็ นอย่างไร ไม่ตอ้ งพูดถึง ทั้งนี้ เพราะไม่วา่ จะลูกเล็กเด็กแดง เด็กดื้ อ เด็กซน วัยรุ่ น
เกะกะเกเรข้างถนน หากเอ่ยถึงชื่ อ เสื อเปี ย ทุกคนจะเงียบทันที ถึงกับมีการแต่งเพลงแหล่เล่าเรื่ องราวของ
เสื อเปี ย อย่างสนุ กสนานเป็ นที่พิสดาร เท่าที่มีหลักฐานในหนังสื อรวมบทแหล่มหาชน ที่พิมพ์ข้ ึนเมื่อปี
พ.ศ. ๒๔๖๘ มีชื่อบทเพลงแหล่เสื อเปี ยและอีกเพลงที่ชื่อ แหล่เสื อเปี ยดื้อ (คํา ว่า ดื้อ ในสมัยนั้น น่าจะมี
ความหมายที่เลวร้ายมากกว่าสมัยนี้)

แหล่ เสื อเปี ย นิยมร้ องสมัยรัชกาลที่ ๖
ตามเนื้อเพลงในบทแหล่ “เสื อเปี ยดื้อ” นั้น ได้กล่าวถึงเสื อเปี ยในฐานะเป็ นคนใจพาลสันดานกล้า
ประพฤติตนเป็ นคนโหดเหี้ ยม ปล้นฆ่าไม่ว่าจะเป็ นหญิงหรื อชาย ขึ้นชื่ อว่าเสื อเปี ยแล้ว ในเขตแขวงเมือง
สมุทรปราการ และเมืองนครเขื่อนขันธ์ ชาวบ้านร้านถิ่นเป็ นต้องเกรงกลัวเสื อเปี ยไปทุกหนแห่ ง แต่ก็เป็ น
ที่น่าสังเกตว่าการเป็ นเสื อปล้นฆ่าของเสื อเปี ยนั้น เริ่ มต้นเมื่อเสื อเปี ยมีอายุยา่ งเข้าไปถึง ๓๗ ปี เข้าไปแล้ว
ซึ่ งให้ ถื อ เป็ นเรื่ อ งประหลาดที่ ไ ม่ ไ ด้มี พ ฤติ ก รรมที่ ติ ด ตัว มาแต่ ว ัย เด็ ก จากบทความ “ย้อ นตํา นาน

สมุทรปราการ” ในตอนที่แล้ว ได้กล่าวถึงการคุมพวกเข้าปล้นของเสื อเปี ยอย่างโหดเหี้ ยม ทั้งที่โรงอําแดง
อ่อน แขวงเมืองนครเขื่อนขันธ์ และ ที่โรงนายสา คลองสลุต แขวงเมืองสมุทรปราการ แต่วีรกรรมที่เป็ นที่
กล่าวขวัญมากที่สุด ของขุนโจรแห่งเมืองปากนํ้า ชาวบ้านมักจะพูดกันถึงเหตุการณ์ปล้นฆ่าอย่างอุกฉกรรจ์
ที่ โรงบ่ อนเบี้ ย ย่า นสําโรง ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ บ่ อนเบี้ ย นี้ ถื อเป็ นบ่ อนใหญ่ มี ผูค้ ุ ม
มากมาย เดิมเป็ นโกดังเก็บนํ้ามัน ที่ถูกดัดแปลงเป็ นโรงบ่อน ปล้นครั้งนั้น แม้ในมณฑลกรุ งเทพฯ ซึ่ งเป็ น
มณฑลใหญ่ ก็ยงั ไม่เคยมีเหตุร้ายแรงเท่าการที่อา้ ยเสื อเปี ยกับพวก ใช้ปืนยิงกราดไม่วา่ ใครเป็ นใคร ทําให้
คนในบ่อนต้องบาดเจ็บล้มตายทันที ๙ คน พวกที่หนี ทนั ก็รอดส่ วนพวกที่บาดเจ็บวิ่งไม่ทนั เล่าว่า พวก
คนร้ายจะฟันคอซํ้า เพื่อไม่ให้จาํ หน้าไปบอกทางการได้ จากนั้นที่ทาํ การรวบรวมเงินทองในโรงบ่อนไปจน
หมด

เมื่อทางส่ งตํารวจกองตระเวนมาปราบปรามอย่างจริ งจัง จึงเริ่ มทราบข่าวจากลูกน้องของเสื อเปี ย
ที่ถูกจับได้ทีละคนว่า ผูท้ ี่เป็ นตัวการแห่งชุมโจรเสื อร้ายแห่งเมืองปากนํ้าที่แท้จริ งก็คือ อ้ายเสื อเปี ย แต่แม้จะ
ทําการกวาดล้างโจร จับลูกน้องเสื อเปี ยได้ถึง ๔๐ คน ส่ งไปให้ศาลตัดสิ นประหารชีวิต ๑๔ คน ที่เหลื อ
ถูกนําไปจําคุก แต่อา้ ยเสื อเปี ยก็โหดร้ ายในการปล้น แต่ก็มีจิตใจเป็ นนักเลง คอยช่วยเหลือชุ มชน ไม่ให้
มีใครมาเอาเปรี ยบ คือ มักปล้นแต่คนมัง่ มี แล้วแบ่งทรัพย์สินบางส่ วนเพื่อช่ วยเหลือคนจน การติดตาม
จับกุมตัวอ้ายเสื อร้ าย จึงไม่ค่อยได้รับความร่ วมมือจากชาวบ้านมากนัก ซํ้าร้ ายอ้ายเสื อเปี ยก็ยงั ถื อเคล็ด
มีวิชาอาคมอยู่ยงคงกระพัน จนเมื่อเกิ ดการประทะกัน ตํารวจยังเป็ นฝ่ ายพลาดท่า ถูกเสื อเปี ยยิงตายไป
ครั้งละ ๓ - ๔ คน

เสื อเปี ยเข้ ามาเรียกเก็บเงินชาวบ้ านทีม่ าเที่ยวงานพระบาท วัดกลางวรวิหาร ภาพซ้ าย
ภาพขวา พระยาสมุทรบุรานุรักษ์ (ขํา ณ ป้อมเพ็ชร์ ) ผู้ปราบโจรร้ ายปากนํา้ อย่ างราบคาบ
เสื อเปี ยสามารถหลบหนี ทางการได้ถึง ๑๑ ปี ระหว่างนี้ ก็ยงั ก่อกรรมทําเข็ญ ปล้นฆ่าชาวเมือง
สมุทรปราการอยูต่ ลอด แต่ดว้ ยวัยที่ยา่ งเข้าวัยชรา เสื อเปี ยจึงเริ่ มคิดถึงการปลดระวาง เคยทําหนังสื อมาถึง
เจ้าหน้าที่อยูห่ ลายครา ว่าจะมอบตัวแต่โดยดี เพียงเพื่อไว้ชีวิต แต่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทําตามที่เสื อเปี ย
ขอได้ ด้วยเพราะหลายคดีที่เสื อเปี ยก่อล้วนเป็ นเหตุที่ร้ายแรงเหลือจะให้อภัย
จนสุ ดท้าย อวสานของเสื อเปี ยก็มาถึง ซึ่ งก็น่าแปลกที่ไม่ใช่เป็ นฝี มือการปราบปรามของเจ้าหน้าที่
นะครับ แต่เป็ นเพียงการเสนอหัวข้อข่าว การทะเลาะวิวาท ฆ่ากันตายที่ปากนํ้า ในหนังสื อพิมพ์บางกอก
ไตม์ ซึ่ งให้เป็ นที่นึกเสี ยดายของตํารวจกองตระเวน ที่มีมีโอกาสได้ดวลปื น ดวลดาบกันอ้ายเสื อร้าย เป็ น
หนังสื อพิมพ์ฉบับวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๕๖ หัวข้อข่าว “ผูร้ ้ายตัว สําคัญ” ความว่า
“เมื่อคืนวันที่ ๒๔ ได้เกิดตีฟันกันขึ้นที่เมืองสมุทรปราการ เป็ นเหตุให้จบั ตัวผูร้ ้ายตัวสําคัญได้คนหนึ่ง
ผูร้ ้าย นี้ ไม่ใช่อื่นไกล คือ อ้ายเสื อเปี ย ที่กองตระเวนต้องการจับตัว พากเพียรกันถึง ๑๑ ปี ก็ยงั
จับมันไม่ได้ จนครั้งนี้ มันได้ปล้นฆ่าผูอ้ ื่นอย่างฉกรรจ์มาหลายคราว เมื่อมาถึงคราวอวสานของอ้ายเสื อร้าย
นั้น เสื อเปี ยได้ต่อสู ้กบั ชาย ๓ คน ซึ่ งเกลี ยดชังมันอยู่ชายทั้งสามที่เข้าใจว่าเป็ นทหารเรื อ นําโดยนายชุ่ม
ได้กลุม้ รุ มทําร้ าย เอามีดแทงฟั น จนเสื อเปี ยล้มลง ต่อมามีเพื่อเข้าช่ วย หลังถูกฟั นเจ็บหนัก อ้ายเสื อร้าย
กลับทําประหลาดไม่ยอมให้ส่งตัวไปรักษา มาพบตัวอีกที ก็พบว่า เสื อเปี ยถูกฟั นจนไส้ไหล นอนซม
จนเสี ยชีวติ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๔๕๖ เสื อเปี ยตายเมื่ออายุ ๔๘ ปี ”

