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การศึกษาเรื่องโจรสลัดจีนเปนความพยายามทําความเขาใจ และสะทอนภาพที่เปน
จริงในวิถีชีวิตของชาวจีนอพยพ ซึ่งสวนใหญแลวเขามาเปนแรงงานรับจาง การกลาวถึงโจรสลัด
อาจฟงดูไมคุนนักสําหรับนักประวัติศาสตรแรงงาน แตแงมุมนี้ก็ปรากฏอยูในเอกสารโบราณ
เพี ย งแต ยั ง ไม มี ใ ครหยิ บ เอกสารเหล า นั้ น มาศึ ก ษาอย า งจริ ง จั ง ในช ว งปลายคริ ส ต ที่ 1 8 ถึ ง
คริสตศตวรรษที่19 เปนระยะที่มีชาวจีนอพยพจํานวนมาก แตลักษณะของการอพยพยังเปนการ
อพยพชั่วคราว ไมคิดตั้งถิ่นฐานถาวร เมื่อสะสมเงินทองไดจํานวนมากก็จะกลับบานเกิด การที่
ชาวจีนออกเดินทางมาในทะเลก็เพื่อเสี่ยงโชค หาโชคลาภจากทะเลดินแดนในทะเลใต ในสมัย
ราชวงศชิงในระยะแรกหามชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศเพราะกลัววาพวกตอตานจะทําการ
สองสุมผูคนและกอกบฏ ผูที่ฝาฝนขอหามก็จะถูกประณามวาเปนผูทรยศตอชาติและเปนโจรสลัด
ชาวจีนจํานวนมากที่ใชชีวิตอยูติดกับทะเลไดกลายเปนโจรสลัดไป โจรสลัดเปนกิจกรรมที่อยูนอก
ภาคการผลิต การที่ชาวจีนอพยพและกลายเปนโจรสลัดกันมากในระยะนี้มาจากปจจัยที่มีความ
เกี่ยวของกันหลายอยาง คือชาวจีนมีความชํานาญในการเดินเรือ และในสมัยนั้นทองทะเลก็ยังไม
มีอํานาจรัฐใดควบคุมไดอยางแทจริง นอกจากนี้โจรสลัดยังเปนอาชีพที่สามารถสรางรายไดมาก
และงาย ในชวงที่ทองทะเลปะปนไปดวยพอคา นักเดินทางที่จะแสวงหาผลประโยชนจากการคา
และคนหิวโซที่รองเรือแสวงหาโชคลาภที่ไมสามารถเขาสูภาคการผลิตไดเนื่องจากการผลิตยังไม
ขยายตัวมากพอที่จะรองรับคนอพยพจํานวนมากไดหมด โจรสลัดไดกลายเปนทางเลือกทางหนึ่ง
ของกุลีที่ตกงานทั้งหลายรวมทั้งผูแสวงหาทรัพยที่ขาดจริยธรรม
โจรสลัดจีนเปนชาวจีนอพยพอีกลุมหนึ่งที่ไดนําเอาระบบกงสีเทียน ตี้ ฮุยมาใชใน
การจัดความสัมพันธในองคกรจัดตั้ง ระบบนี้สามารถแยกได 2สวนคือ ระบบกงสีและระบบเทียน
ตี้ ฮุย ระบบกงสี
มีรากฐานจากวัฒนธรรมดั่งเดิมของชาวจีนเรื่องความผูกพันกันแบบพี่นอง
ระบบกงสีไดถูกปรับใหสอดคลองกับวิถีชีวิตใหมที่เขามาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย
เนนความสัมพันธแบบพี่นอง ปกครองกันเอง มีความเปนหุนสวนในผลประโยชนและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจตางๆ ความรูสึกรวมกันดังที่กลาววา”มีสุขรวมเสพมีทุกขรวมตาน” คนในกงสีถูก
ปลูก ฝงความรูสึ กนึก คิด วาเทาเทียมกัน อย างพี่ นอง โดยมี ความผูก พัน ในกลุมแซแ ละภาษา
เดียวกันเปนพื้นฐาน ซึ่งเปนความสัมพันธในแนวราบ (horizontal relationship) ภายในระบบ
กงสียังมีความสัมพันธยังมีความสัมพันธอีกระบบหนึ่งคือระบบเทียน ตี้ ฮุย หรือตั้วเฮีย ซึ่งตอมา
เรียกวา อั้งยี่ ไดซอนทับอยู ระบบนี้เนนการปกครองแบบเปนชั้นๆ โดยแบงเปนตําแหนงพี่ใหญ
(ตั้วเฮีย) พี่รอง(ยี่เฮีย) และพี่สาม(ซาเฮีย) เปนตน ซึ่งเปนความสัมพันธในแนวดิ่ง (vertical
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relationship) ทั้งระบบกงสีและเทียน ตี้ ฮุย นั้นมักจะถูกเรียกรวมกันวา กงสี เพราะวากงสีเปน
ฐานใหญ ข องความสั ม พั น ธ ภายในกงสี ยั ง ใช พิ ธี ก รรม คํ า สั ต ย ส าบาน รวมทั้ ง ฝ น เพื่ อ เป น
เครื่องมือในการพันธนาการใหสมาชิกยอมรับและใชชีวิตอยูในกงสีอยางเหนียวแนน
การจัดตั้งในระบบกงสีอั้งยี่โดยทั่วไปไมวาใหญหรือเล็กจะมีตําแหนงตางดังนี้
1. หัวหนาใหญที่เรียกวาตั้วเฮีย แปลวาพี่ใหญ เปนผูมีอํานาจสูงสุดดูแลรับผิดชอบ
องคกรทั้งหมด
2. รองหัวหนาหรือหัวหนาสาขาที่เรียกวา ยี่เฮีย แปลวาพี่ชายที่สอง เปนผูมีอํานาจ
รองมาจากตั้วเฮีย หากองคกรนั้นเปนองคกรขนาดใหญที่มีสาขายอยกระจายไป
ตามทองที่ตางๆ ยี่เฮียก็จะมีฐานะเปนหัวหนาสาขา มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบงาน
ของสาขาเหลานั้น แตละสาขาก็จะมีหัวหนาอยูหนึ่งคน ดังนั้นองคกรที่มีสาขาหลาย
แหงก็จะมียี่เฮียหลายคน
3. รองหัวหนาสาขาเรียกวา ซาเฮีย แปลวาพี่ชายที่สาม มีอํานาจรองจากรองหัวหนา
สาขา ปฏิบัติงานแทนหัวหนาสาขาตามที่ไดรับมอบหมายและชวยบริหารงานตางๆ
4. อาจารยที่เรียกวา ซิงแซ(ซินแซ) มีหนาที่ประกอบพิธีกรรมตางๆและใหคําแนะนํา
สั่งสอนแกพวกตั้วเฮีย ยี่เฮีย และซาเฮีย
5. เจาหนาที่กองระวังหนา เรียกวา ซิงหอง มีหนาที่ชวยซิงแซประกอบพิธีกรรมรับ
สมาชิกใหมและทําหนาที่เลขานุการ
6. ผูนําพลเรียกวา ตงกุน มีหนาที่ถือธงอาญาสิทธิ พาบรรดาผูสมัครเปนสมาชิของ
องคกรเขาไปหาซินแซในพิธีกรรมรับสมาชิกใหม
7. ผูควบคุมกฎขอบังคับที่เรียกวาอั้งกุน มีหนาที่ลงโทษสมาชิกที่กระทําผิดกฎหมาย
ขอบังคับขององคกร คําวา อั้งกุนแปลวากระบองแดงเปนไมที่ใชสําหับเฆี่ยนผูกระทํา
ผิด
8. เจาหนาที่ทั่วไปเรียก เฉาเอ็ย แปลวารองเทาหญา หรือรองเทาฟาง เฉาเอ็ยนี้จะมี
อยูหลายคน ทําหนาที่เปนเจาพนักงาน ธุรการ นายทะเบียน คนสงขาว เสมียน และ
ปฏิบัติงานทั่วไปของสมาคม (1)
สมาชิกของกงสีเทียน ตี้ ฮุย อาจมีมากหรือนอยไปตามขนาดของกงสี การประชุมก็
ขึ้นอยูกับความจําเปนของเหตุการณ สมาชิกจะพบปะกันในงานพิธีตางๆของกงสี ไดแก รับสมาชิก
ใหม และในงานเลี้ยงประจําป หัวหนาหรือตั้วเฮียจะตองมีความสามรถสูง ทํางานไดเกงและมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดี สมาชิกของกงสีแตละแหงจะมีระเบียบวินัยมากในการรวมกลุม และปฏิบัติ
ตามระเบียบขอบังคับที่วางไว สมาชิกจะมีความผูกพันแบบเครือญาติทําใหงานกงสีดําเนินไป
ดวยดีและอยูตอเนื่องเปนเวลานาน กงสีที่เปนสมาคมลับแตละแหงจะมีกฎที่เปนขอบังตับหลักอยู
3 ประการคื อ ประการที่ ห นึ่ ง รั ก ษาเรื่ อ งราวและกิ จ กรรมต า งๆของสมาคมไว เ ป น ความลั บ
ประการที่สอง หามเปดเผยใหผูใดทราบแมกระทั่งภรรยาและบุตร และประการที่สามเครารพใน
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สิทธิกัน (2) กงสีเทียน ตี้ ฮุยของพวกโจรสลัดจัดอยูในประเภทสมาคมลับ เนื่องจากกิจกรรมที่ทํา
อยูลวนไมถูกตองทางกฎหมาย
ในบทความนี้มีจุดมุงหมายที่จะกลาวถึงโจรสลัดในทองทะเลไทยในชวงปลาย
คริสตศตวรรษที่18ถึงสิ้นสุดคริสตศตวรรษที่19 โดยจะอธิบายใหเห็นถึงสภาพและวิถีชีวิตของ
โจรสลัดจีน สาเหตุของการอพยพของชาวจีนมาสูการเปนโจรสลัด ซึ่งสาเหตุมาจากทั้งปญหา
ภายในสังคมจีนและปญหาสังคมไทย รวมทั้งเกี่ยวของกับจักรวรรดินิยมจากตะวันตกที่กําลังเขา
คุกคามดินแดนตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โจรจีนสลัดสามารถแผขยายอิทธิพลในทอง
ทะเลไดอยางไร รวมทั้งโจรสลัดจีนไดสรางอุปสรรคอยางใดบางตอการขยายตัวของการคาใน
ภูมิภาคนี้ และไทยสามารถขจัดอิทธิพลของโจรสลัดจีนออกจากทองทะเลไทยไดสําเร็จอยางไร
ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้
1ชาวจีนอพยพกับวิถีชีวิตการเปนโจรสลัดในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
โจรสลั ด เป น กลุ ม คนกลุ ม หนึ่ ง ที่ ท รงอิ ท ธิ พ ลในท อ งทะเลในยุ ค ที่ ท อ งทะเลยั ง ไม มี
อํานาจรัฐใด เขาไปควบคุมไดอยางแทจริง ทะเลและเกาะตางๆ ยังเปนที่หลบภัยทางการเมือง
หรือเปนคําตอบของการแกปญหาความขาดแคลนบนพื้นดิน โจรสลัดไมไดมีเฉพาะในพื้นน้ําของ
ทวีปเอเชียเทานั้น แตพื้นน้ํา มหาสมุทรของยุโรปและอเมริกาก็มีโจรสลัดเชนกัน เพียงแตวาปจจัย
ที่นําพวกเขาเหลานั้นมาเปนโจรสลัดและองคการจัดตั้งมีความแตกตางกัน ในชวงคริสตศตวรรษ
ที่ 18 และ 19 โจรสลัดจีนและแขกไดเพิ่มปริมาณมากขึ้นในดินแดนเอกเชียตะวันออกเฉียงใต
สาเหตุนั้นนอกจากเกิดจากปจจัยภายในทั้งทางดานการเมืองและความอดอยากอันเนื่องจากภัย
ธรรมชาติและสงครามภายใน ปจจัยภายนอกที่มีสวนเรงใหดินแดนเหลานี้เกิดการแตกสลายก็
คือการคุกคามของจักรพรรดินิยมมหาอํานาจจากตะวันตกที่เขามารุกรานในดินแดนเหลานี้ ทํา
ใหคนตองละทิ้งแผนดินทิ้งวิถีชีวิตดั่งเดิมของตนเองออกมาผจญภัยในทองทะเล การเปนโจรสลัด
ไดกลายเปนวิถีชีวิตอยางหนึ่งของผูคนทั้งชาวจีนและชาวมาเลยที่เผชิญกับปญหาที่เกิดขึ้นใน
ขณะนั้น
สําหรับโจรสลัดจีนในสมัยเหม็ง เจิ้งรอเจียงไดเขียนเรื่องราวของโจรสลัดไวในหนังสือ
เรื่อง
“โฉวหายถูเบียน” วาโจรสลัดในสมัยเหม็งนั้น กลุมหนึ่งๆมีนับหมื่นคน ซึ่งตางก็อางวา
เปนโจรแคระมาจากญี่ปุนแตแทที่จริงแลวมาจากญี่ปุนไมกี่พันคน นอกนั้นเปนชาวจีนทั้งสิ้น เจิ้ง
รอเจียงยังกลาวไววา “โจรกับพอคามันก็คนดวยกันนั้นแหละ เมื่อมีการติดตอขายกันได โจรจะ
กลายเปนพอคา แตเมื่อมีการปดอาวพอคาก็จะกลายเปนโจร พอคาทางทะเลนั้นเดิมทีมิใชโจร
แตโจรนั้นมาจากพอคาทางทะเล” พวกโจรแคระที่ถูกทางการจีนปราบปรามในฐานะที่เปนโจร
สลัดนั้น สวนใหญเปนพอคาทางทะเลหรือชาวนาที่อาศัยอยูตามชายฝงของจีนและประกอบการคา
ระหวางประเทศ เมื่อพวกนี้ถูกโจมตีแตทําลายไมหมด สวนที่รอดชีวิตมาไดก็จะหลบหนีไปอยู
ทางแถบทิศใตของมหาสมุทรแปซิฟก เชนเรื่องราวของหลินทาวเจียน ที่หนีมายังกัมพูชาในป
พ.ศ.2116 (1573) และหนีตอมายังปตตานีในป พ.ศ.2123 (1580) (3)
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โจรสลัดไดเปนวิถีชีวิตหนึ่งของชาวจีนอพยพ ในสมัยราชวงศชิงซึ่งไมสนับสนุนใหชาว
จีนอพยพออกนอกประเทศไดกลาวประณามชาวจีนโพนทะเลที่อพยพออกจากแผนดินวาเปน “โจร
สลัด” “ชาวฮั่นผูทรยศ” “ผูกระดางกระเดื่อง” และ “ผูไมรักดี” การที่ชาวจีนไดหันเหชีวิตมาเปนโจร
สลัดกันมากในชวงคริสตศตวรรษที่ 18-19 เปนเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งของประวัติศาสตรจีน
หวาง เจอ อี ขาหลวงมณฑล ฝูเกี้ยน ไดเขียนเรียงความเรื่อง “การพิจารณาสถานการณของ
เมืองทาชายทะเล” ในป พ.ศ.2342 (1799) ในเรียงความไดกลาวถึงสถานการณเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงตามพรหมแดน ซึ่งสนับสนุนใหชาวจีนทําการคาทางทะเลมีขอความตอนหนึ่งวา
คนเราเกิดมาไมไดเปนโจรสลัดเลย แตที่ตองกลายเปนโจรสลัดก็เพราะแผนดินไมไดชวยใหเขายัง
ชีพอยูได หนทางที่จะแกไขเรื่องโจรสลัดใหราบคาบไมใชอยูที่การหามการคาทางทะเล หากแต
หาทางสนองความตองการทางสวัสดิภาพของสาธารณไดอยางเพียงพอ หวาง เจอ อี เห็นวา การ
ปราบปรามโจรสลัดนั้นเปนเรื่องที่จําเปน แตตองไมทําใหพอคาและประชาชนเดือดรอน สาเหตุ
ที่ผลักดันใหชาวจีนที่อยูใกลทะเลหันเหออกไปเผชิญภัยทําการคาและโจรสลัดมาจากความอด
อยากในแผนดิน (4) สถานภาพของชาวจีนทั้ง 2 มีความเชื่อมโยงกันมาก เจาหนาที่ของรัฐที่
มณฑลฝูเกี้ยนบางคนถือวา การกระทําอันเปนโจรสลัดและการคาของคนจีนเปนเรื่องที่เชื่อมโยง
กันอยางใกลชิดมาก (5) ซึ่งบางทีก็อาจเปนกลุมเดียวกัน ความยากแคนในการทํามาหากินใน
แผนดินเกิด ทําใหชาวจีนหาทางออกหลายทาง การทําการคาทางทะเล รวมกลุมกันเปนโจรสลัด
แกงมิจฉาชีพและเรรอนไปในโพนทะเลเปนกุลีขายแรงงาน เดินทางมายังทะเลใตเพื่อตายเอาดาบ
หนา โดยไมรูวาจุดหมายปลายทางของการเสี่ยงภัยคืออะไร
สิ่งเหลานี้คือทางออกของการ
แกปญหาความอดอยากที่เผชิญอยูในแผนดินเกิด และไดเปนบาทวิถีของชาวจีนใตที่ทุกขยากใน
ขณะนั้น
สําหรับเรื่องราวของโจรสลัดในดินแดนประเทศไทย โจรสลัดพวกมาเลยก็เคยเขาปลน
เมืองตางๆ ทางภาคใตเปนประจํามาตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึงเมื่ออังกฤษเขามาครอบครองบริเวณ
นี้ใน คริสตศตวรรษที่ 19 หลังจากอังกฤษไดกอตั้งอาณานิคมบริเวณชองแคบซึ่งมีศูนยกลางอยูที่
ปนัง และสิงคโปรแลว ก็ไดทําการปราบปรามโจรสลัดในบริเวณนี้อยางจริงจัง การปลนสะดมของ
พวกแขกสลัดจึงเบาบางลงจนเกือบหมดไป แตก็เกิดมีโจรสลัดพวกใหมขึ้นมาแทนที่ ซึ่งมีเรือและ
อุปกรณในการปลนสะดมทันสมัยกวาพวกแขกสลัดเสียอีกคือ "พวกจีนสลัด" (6)
เรื่องราวของโจรจีนสลัดที่เดินทางมายังดินแดนสยาม ถูกกลาวไวในประวัติศาสตรของ
เมื อ งป ต ตานี ซึ่ ง สกิ น เนอร ไ ด นํ า เสนอว า ในสมั ย อยุ ธ ยาในคริ ส ต ศ ตวรรษที่ 16 พ อ ค า จี น ได
เดินทางมาตั้งหลักแหลงเกือบทุกหนทุกแหงในประเทศไทย และเมื่อมีพอคาก็ยอมมีโจรสลัดดวย
บันทึกของ ชาวจีนไดกลาวถึงวาโจรสลัดมีกองบัญชาการอยูในสยามภาคใต ในป พ.ศ.2083
(1540) พี่นองตระกูลสวี่ที่ขึ้นชื่อในปตตานีไดชักชวนชาวโปตุเกตุที่นั่นใหปลนสะดมตามชายฝงฝู
เกี้ยน ใน พ.ศ. 2097 (1554) โจรสลัดที่โหดรายอีกสองคนคือ เหอ หยา-เปา และเจิ้นจู-ซิง ก็อยู
โจรสลัดจีนในทองทะเลไทยในชวงปลายคริสตศตวรรษที่18-19
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ปตตานีนี้ดวย จากเมืองปตตานีนี้เองที่ทั้งสองไดไปทําการปลนสะดมชายฝงทะเลจีน (7) ในชวง
ระหวาง พ.ศ.2103-2113 (1560-1570) หลินเตาเฉียน หนึ่งในบรรดาโจรสลัดที่มีชื่อเสียงเมือง
กวางตุงและฝูเกี้ยน ไดพาพรรคพวกเปนกองทัพเรือใหญประมาณ 2,000 คน โจมตีและยึดเมือง
ปตตานีได เจาเมืองชาวมลายูตกใจกลัวเลยยกธิดาใหแตงงานดวย และแตงตั้งใหหลินเปนทายาท
ทางการเมือง หลินไดทดลองปนใหญแลวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ภรรยาของหลินก็ไดขึ้นเปน
ราชินีองคแรกของปตตานี นอกจากนี้ชาวจีนในปตตานียังเชื่อวา ลิม-กู-เหนียง นองสาวคนเล็ก
ของเขาไดติดตามมาที่ปตตานีและพยายามที่จะชักจูงใหเขากลับบานเกิด แตไรผล ลิมกูเหนียง
(เจาแมลิมกอเหนียว) ยังคงไดรับการยกยองสรรเสริญวาเปนสัญลักษณของความรักชาติจีนอยาง
แรงกลาในปจจุบัน (8) ในงานของสืบแสง พรหมบุญ ไดกลาววาตอมาภายหลังอยุธยาเสียแกพมา
ในป พ.ศ.2112 (1569) การคาระหวางไทยจีนที่อยุธยาหยุดชะงักลง แตการคาระหวางจีนและ
ปตตานียังคงดําเนินตอไป เนื่องจากไมไดรับผลกระทบจากสงคราม ที่เมืองปตตานีนั้นอิทธิพล
ของชาวจีนเดนชัดมาก ชาวจีนที่เมืองปตตานีไมไดมีเพียงพอคาเทานั้น แตยังเปนขุนนาง โจรสลัด
และผูนําศาสนามุสลิมหรือที่เรียกวา ดะโตะดวย (9) โจรสลัดจีนยังคงมีบทบาทตลอดสมัยอยุธยา
โดยเฉพาะเขาไปมีบทบาทในรัฐทางใตที่เมืองปตตานี
ในสมัยกรุงธนบุรีโจรสลัดเปนปญหาสําคัญของทะเลไทย ปญหานี้ยังคงสืบเนื่องมา
จนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ในป พ.ศ.2327 (1784) ปที่ 3 ของการขึ้นครองราชยของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระองคไดโปรดใหลดฐานะของเมืองสงขลาจากเมือง
ตรี มาเปนเมืองขึ้นของเมืองนครศรีธรรมราช สาเหตุหนึ่งเกิดจากพระยาสงขลา (เหยี่ยง แซเฮา)
มีขอบกพรองไมสามารถใหความคุมครองแกพอคาสําเภาใหปลอดภัยจากพวกโจรสลัด (10) ใน
สมัยรัชกาลที่ 3 โจรสลัดไดอาละวาดหนักขึ้น ตามหลักฐานที่ปรากฏอยูในพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทรสมัยรัชกาลที่ 3 ของเจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดีกลาววา ในป พ.ศ. 2385
(1842) รัชกาลที่ 3 โปรดใหพระสมบัติวานิช หลวงเทพภักดี กับหัวหมื่นพระตํารวจออกไปจับ
พวกจีนตั้วเฮียที่กําเริบเปนโจร ผูรายปลนเรือลูกคาหลายราย นายอําเภอเมืองสาครบุรีไดแจงวาที่
เมืองนครชัยศรีและเมืองสาครบุรี 3 พวก คือ จีนคิม จีนเอีย และจีนเบี้ยวที่มีตําแหนงเปนขุน
วิจิตรภักดี ตั้วเฮียแตละกลุมมีผูเขาเปนพวกประมาณ 1,000 คนเศษ เจาหนาที่จับไดจีนหัวหนา 2
คน จีนเอียสามารถหลบหนีไปได (11) ขอมูลชิ้นนี้แสดงใหเห็นถึงกองโจรสลัดขนาดใหญที่อยู
บริเวณปากอาวไทยในขณะนั้น ซึ่งเปนบริเวณที่มีชาวจีนอพยพเขามาจํานวนมาก โจรสลัดพวกนี้
ไดมีการจัดตั้งโดยใชระบบความสัมพันธพี่นองแบบกงสีและมีการทําพิธีสาบานตนแบบตั้วเฮียหรือ
อั้งยี่มาใช
ตอมาในป พ.ศ. 2388 (1845) มีเรื่องที่ปรากฏในพงศาวดารวา ทางดานหัวเมืองชายฝง
ตะวันออก ภาคใต พวกจีนคบคิดทําตั้วเฮียเปนโจรสลัดตีเรือลูกคาตั้งแตเมืองปราณจนถึงเมือง
หลังสวนจนเรือตางๆ กลัวไมกลาแลนไปมา ความในเรื่องนี้พระบริรักษภูธร เจาเมืองพังงาไดแจง
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ขาววาหลวงภากร ขุนวิเศษกับนายเรือ นายไพร 7 คน ออกจากเมืองไชยาแลนเรือมาถึงเกาะจาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2388 (1845) พบเรือโจรสลัดเขาตีเมื่อเวลาเย็น โจรสลัดได
เก็บสิ่งของและฆาคนในเรือจนหมดสิ้น เหลือแตขุนวิเศษวายน้ําเกาะขอนไมเขามาถึงฝง เนื่องจาก
เปนเวลากลางคืน โจรสลัดไมทันเห็น ตอจากนั้นขุนวิเศษก็เดินเทาตอถึงเมืองปราณ ทางเมือง
ปราณไดสงตอมายังเมืองเพชรและบอกขาวมายังกรุงเทพฯ เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ทรงทราบแลวก็โปรดใหสืบเรื่องราวโจรสลัดกลุมนี้จากพอคาที่เดินทาง
คาขายไดความวา โจรสลัดที่เที่ยวตีเรือลูกคาที่เดินทางไปมานี้มีจีนชังบุญไหหลํา อยูบานตากแดด
แขวงเมืองชุมพรเปนตั้วเฮียใหญ และจีนกกเส็งไหหลํา อยูบานทาตะเภาเปนตั้วเฮียใหญอีกคน
หนึ่ง นอกจากนั้นยังมีจีนหนายฮกเกี้ยน บานทายาง เปนยี่เฮีย จีนเงาอยูบานทายางเปนซาเฮีย
จีนผังฮกเกี้ยนอยูบานทายางเปนเฉาเอ็ย จีนจุยฮกเกี้ยนเปนเสมียน จีนใตหมาเกาอยูบานศีรษะ
กรูดเปนอังษา จีนเสียงหยงไหหลําเปนซินแส จีนอองโปยจีนสําฉายหมาเกามาจากเกาะหมากเปน
ซินแสใหญ และยังมีขุนพัดกวาง แซเตียวเปนตั้วเฮียอยูเมืองกําเนิดนพคุณ จีนฮีแตจิ๋วเปนตั้วเฮีย
อยูที่บอทองหลวง จีนตุนนายอากรสุราเปนตั้วเฮียอยูที่บานดอน จีนซีมาเกาเปนตั้วเฮียอยูที่เมือง
นครศรีธรรมราช บรรดาหัวหนาโจรสลัดจีนเหลานี้ไดเที่ยวชักชวนจีนฮกเกี้ยน จีนไหหลํา จีน
แตจิ๋ว จีนมาเกามาเขาเปนตั้วเฮียเปนอันมากเที่ยวตีเรือลูกคาฆาคนตายไปหลายลํา (12)
ลักษณะการจัดตั้งของโจรสลัดจีนเหลานี้ใชตามแบบกงสีของพวกตั้วเฮียอยางชัดเจน
มีการจัดตั้งตําแหนงตางๆ นอกจากนี้ยังมีขุนนางจีน เจาภาษีนายอากรรวมดวย โจรสลัดกลุมนี้
ยังประกอบดวยชาวจีนจากกลุม ตางๆทั้ง ฮกเกี้ยน ไหหลํา แตจิ๋ว และจีนหมาเกา การสมคบกัน
ทําตั้วเฮียเปนโจรสลัดใหญของจีนที่อยูตามเมืองชายทะเลเหลานี้ ทําใหพอคาไมกลาเดินทาง
คาขาย รัชกาลที่ 3 ไดโปรดใหจหมื่นราชามาตยนําเรือกําปนแกลวกลางสมุทรไปชําระความที่
เมืองปะทิว เมืองชุมพร เมืองไชยา ใหเจาหมื่นสมุหพิมาน (แพง) คุมกองอาสาจามออกไปชําระ
ความเมืองบางตะพาน คลองวาน เมืองกําเนิดนพคุณ เมืองทายาง สวนที่เมืองนครศรีธรรมราช
นั้นใหพระยานครศรีธรรมราชชําระความ เจาหมื่นราชามาตยสามารถจับตัวพวกจีนตั้วเฮียและ
โจรสลัดเขามาเปนอันมาก พรอมกับสิ่งของสําคัญที่ยึดไดคือ พิมเสน น้ํามันจันทน ผาหลายชนิด
(13)
เขาใจวาสิ่งของเหลานี้พวกโจรสลัดจะตีเอาจากเรือตางๆ ที่เดินทางผานเขามาในเขตนานน้ํา
ของตน
จีนกกเสง ซึ่งทางการระบุวาเปนตั้วเฮียนั้นถูกจับตัวไดโดยหมื่นโยน หมื่นจิตพิมน และ
ขุนบํารุงนาเวศ ที่ปากน้ําคลองปราณ โจรสลัดใหญผูนี้ใหการวาเขาอยูที่บานกุริงแขวงเมืองชุมพร
มีภรรยาชื่ออําแดงฉิม มีบุตรหญิง 1 คน ชาย 1 คน อยูบานกุริงไดประมาณ 7-8 ปเศษ ก็พาบุตร
และภรรยาลงมาตั้งบานเรือนอยูที่บานทาสําเภาในแขวงเมืองชุมพรไดประมาณ 1 ปเศษก็ซื้อเรือ
ศีรษะฉลอมลําหนึ่งยาว 7 วาเศษ ปากกวาง 7 ศอก ตอมาจีนกกเสงไดคิดทําตั้วเฮียเลี้ยงโตะ
สาบานตัวเปนพี่นองที่บานของตน มีจีนประมาณ 30 คนมาสาบานตัวเขารวม มีขุนผิประจําอยูที่
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บานศีรษะกุดเมืองชุมพร จีนยงเสมียนเปนสินแซสั่งสอน จีนกกเสงเปนซาเฮีย จีนเบาเปนตั้วเฮีย
จีนแปะหนายเปนยี่เฮีย ผูที่รวมพิธีสาบานตัววาจะรวมกันทําการใดๆ ถาใครไมเขาพวกตั้วเฮียดวย
แลว หากลงเรือไปคาขายทํามาหากิน ณ ที่ใดก็ตามจะจับตัวมาฆาเสีย ในการทําพิธีเลี้ยงโตะมา 2
ครั้งไดสมาชิก 100 คน (14)
การกระทําการเปนโจรสลัดของชาวจีนที่เขาไปหากินในพื้นที่ติดทะเล ตั้งแตสมุทรสาครถึง
ชุมพรในสมัยรัชกาลที่ 3 นาจะมาจากเหตุปจจัย 3 ประการ 1. เพื่อปลนสะดมเรือสินคาตางๆ ที่
แลนผานบริเวณนานน้ํานี้ เรือสินคาที่แลนผานมักจะถูกปลนสะดมตลอดเวลา 2. เพื่อปองกัน
ตัวเองจากการถูกปลน เพราะวาหากไมเขารวมเปนตั้วเฮียหรือโจรสลัดคณะใดคณะหนึ่งแลวก็
อาจจะถูกปลนชิงสินคาได จึงปรากฏวาในการทําตั้วเฮียเปนโจรสลัดแตละครั้งมีคนรวมนับรอยคน
และบางกลุมคณะใหญมากมีถึงพันคน 3. เกี่ยวของกับการคาฝนตามชายฝง ในสมัยรัชกาลที่ 3
มีชาวจีนอพยพเขามาใชแรงงานตามโรงงานน้ําตาลที่สมุทรสาคร นครชัยศรี และบริเวณเมือง
ชายฝงทะเลทั้งหลาย เปนระยะเวลาเดียวกันที่มีลักษณะลักลอบนําฝนเขามาขายดวย พวกโจรสลัด
อั้งยี่พวกนี้มีบทบาทสําคัญในการนําสินคาตองหามฝนเขามาขายใหแกแรงงานจีน
โจรสลั ด จี น ได ก อ เหตุ ก ารณ ค รั้ ง ใหญ ขึ้ น ในป พ.ศ.
2393 (1850) ซึ่ ง เป น ป ที่
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 เสด็จสวรรคต โดยเขายึดเมืองสงขลา ในขณะ
นั้นพระสุนทรนุรักษ (บุญสัง) ผูรั้งราชการเมืองสงขลาไมอยูเขามาราชการที่กรุงเทพฯ เนื่องจาก
รัชกาลที่ 3 ประชวรสวรรคตและตองคางอยูที่กรุงเทพฯ ถึงปเศษจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาไดเสวยราชสมบัติแลวในป พ.ศ. 2394 (1851) จึงไดแตงตั้งพระสุนทรนุรักษขึ้นเปน
พระยาวิเชียรคีรีฯ ผูสําเร็จราชการเมืองสงขลา ลําดับที่ 5 ถือศักดินา 5,000 ไร จึงไดเดินทางกลับ
เมืองสงขลา (15)
ในเหตุ ก ารณ นี้ โ จรสลั ด จี น ได ถื อ โอกาสในขณะที่ ผู รั้ ง เมื อ งสงขลาพระสุ น ทรนุ รั ก ษ ไ ป
ราชการที่กรุงเทพฯ ไดพาพวกกันมาจอดเรือสําเภาที่ทะเลดานนอก แลวลงเรือสําปน โลเขามา
ปลนบานหลวงอนุรักษภูเบศรซึ่งอยูริมทะเลดานใน ผูรายเอาปนกระทุงถูกฝาเฟยมในบานและ
กําแพงตึกเปนรอยและทะลุหลายแหง ตัวหลวงอนุรักษ รักษาเมืองก็ถูกโจรสลัดจีนจับตัวไปกักไว
ในสําเภาหลายวันตองเอาเงินไปไถจึงไดตัวมา (16)
หลวงอนุรักษภูเบศรไดเลาเหตุการณมายังเมืองหลวงวา ในวันเสารแรม 10 ค่ํา
เดือน 5 ปกุนตรีนิศก เวลาบายสามโมงเศษ ขุนวิสูตรสงครามนายดานไดนําจีนไหหลําและมาเกา
มาหาหลวงอนุรักษภูเบศรที่เรือน โดยกลาววาพวกเขาแลนเรือมาจากทะเลทางดานตะวันออก 3
ลํา เปนเรือใหญ 2 ลํา และเรือเล็ก 1 ลํา การเดินทางมาครั้งนี้ตองการมาคาขายที่เมืองนคร การ
ที่มาแวะที่เมืองสงขลานี้ก็ตองการมาซื้อกับขาวเมื่อเสร็จแลวก็ออกไปในเวลาค่ําวันนั้น ครั้นรุงขึ้น
วันอาทิตย แรม 11 ค่ํา เดือน 5 เวลาเชาตรู พวกจีนไหหลําและมาเกาก็นําเรือไหหลําลําเล็กกับ
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เรือสําปนลําหนึ่ง มีคนในเรือลําละ 20 คน รวม 40 คนไดบุกขึ้นมาพรอมนําระเบิดหมอดินทิ้งเขา
ไปในโรงเหลา 2 ใบ และทิ้งเขาไปในบานหลวงวิเศษ 1 ใบ และทิ้งที่หนาประตูจวนอีก 2 ใบ พอดี
วันนั้นเปนวันฝนตกหนัก ไฟจึงไมติด ตอจากนั้นพวกจีนสลัดประมาณ 24-25 คน บุกเขาไปใน
จวนพบกับหลวงอนุรักษฯ ที่ออกมาประจัญกับจีนสลัดที่หนาเรือน พวกจีนสลัดไดจับเอาหลวง
อนุรักษฯไปได ตอจากนั้นก็เขาคนตึก หลวงอนุรักษฯถูกจีนสลัดนําไปไวที่เรือใหญนอกฝง (17)
เหตุการณครั้งนี้นับเปนการปลนเมืองครั้งอุกอาจ ชาวบานพากันแตกตื่นทิ้งบานเมืองเขา
ไปอยูปา พวกกรมการเมืองจะบังคับและวากลาวอยางไรก็ไมฟง เหลือสติและกําลังของกรมการ
เมืองที่จะยับยั้งได พวกกรมการเมืองจึงคิดที่จะจัดหาจีนที่รูภาษาจีนไหหลําและมาเกาไปเจรจา
ปรากฏวาไดจีนซินแซหมอดูชะตา ซึ่งมาจากกรุงเทพฯ ไปเจรจากับจีนสลัดในเรือซินแซไดกลับ
ขึ้นมาบอกขอเรียกรองของจีนสลัดวา ถาอยากไดหลวงอนุรักษภูเบศรกลับคืนใหเอาเงินหกหมื่น
มาไถตัวจึงจะยอมปลอย หากไมไดเงินจํานวนดังกลาวก็จะไมปลอยตัวคืนมาให กรมการเมือง
ปรึกษาหารือความกันแลวก็สงจีนซินแซกลับลงไปที่เรือโจรสลัดอีก เพื่อเจรจาขอจายเงินสดเพียง
หนึ่งหมื่น แตทางฝายจีนสลัดไมตกลง โดยบอกวา ถาไมไดเงินจํานวนสี่หมื่นบาทก็จะฆาหลวง
อนุรักษภูเบศรเสีย กรมการเมืองจึงใหนายดําไปปรึกษากับคุณเรือน ทานผูนี้เขาใจวาเปนภรรยา
คนหนึ่งของเจาเมืองสงขลาซึ่งหนีมาอยูที่บานบางดารตามคําขอของอายโจรสลัด คุณเรือนก็ให
กรมการเมืองปรึกษากันและถาเห็นชอบอยางไรก็ใหบอกมาเถิด และถาเงินไมพอก็ใหไปเอาที่บาน
หลวงอนุรักษภูเบศรมาเติมเขาไปใหครบ เมื่อมอบเงินใหจีนสลัดแลวในเวลาค่ํา ตอนเชารุงขึ้น
พวกโจรสลัดก็ปลอยตัวหลวงอนุรักษภูเบศรกลับคืนมา คุณเรือนก็กลับเขาเมืองในวันนั้น ทั้งหมด
ก็กลับมาอยูบานเมืองตามปกติ (18)
ตอจากนั้นบรรดากรมการเมืองก็ไดรวบรวมผูคนมาที่ทําเนียบหนาจวน โดยคิดจะลางอาย
พวกโจรสลัดกลุมนี้ ในเวลาเที่ยงขุนณรงคมาบอกวาเห็นอายจีนสลัดถอยเรือมาจอดที่หาดสมิรา
โดยใชเรือสําปนมาตักน้ําที่หาดสมิหราประมาณ 20 คน หลวงพลฤทธิพิไชย ขุนเทพอาญาจึงนํา
ไพรพลจีนแขกประมาณ 50 คน พรอมดวยอาวุธไปไลยิงโจรสลัดตาย 2 คน บาดเจ็บหลายคน
พวกจีนสลัดก็พากันหนีลงเรือสําปนไปลงเรือใหญ พวกกรมการเมืองเกรงวาพวกโจรสลัดจะบุก
ขึ้ น มาปล น เมื อ งอี ก ครั้ ง จึ ง เกณฑ ค นมารั ก ษาเมื อ งกั น ใหญ โดยเอาป น ใหญ ใ ส ป อ มๆ ละ 2
กระบอกและเกณฑคนรักษาปอมๆ ละ 20 คน รวมเปน 160 คน นอกจากนี้ยังเกณฑไพรพลรักษา
ประตูเมืองและหนาจวนอีกรวมเปนทั้งสิ้น 494 คน มีการผลัดเปลี่ยนเวรกันรักษาจวน และศาลา
กลางของเมืองทั้งกลางวันและกลางคืน (19) การออกอาละวาดปลนเมืองของโจรสลัดจีนกลุมนี้
สรางความหวาดวิตกใหแกชาวเมืองสงขลามาก โจรกลุมนี้มีความเขมแข็ง สามารถปลนเมือง
สงขลาที่เปนเมืองใหญได
กลุมโจรสลัดจีนไหหลําและมาเกาไดสรางความหนักใจใหแกพอคาวานิชในนานน้ําไทย
จนถึง เกาะหมาก มะละกา และสิงคโปร เจาพระยาพระคลังเสนาบดีในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
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จอมเกลาเจาอยูหัวไดทําหนังสือขอความรวมมือในการปราบโจรสลัดที่ออกอาละวาดในบริเวณนี้
ไปยังผูแทนเจาเมืองสิงคโปร มะละกา และเกาะหมาก ในป พ.ศ. 2396 (1853) โดยไดเลาเรื่อง
โจรสลัดเที่ยวตีเรือสินคาของไทยที่เดินทางไปคาขายยังสิงคโปร เรือเหลานี้เมื่อเดินทางเขา
มายังนานน้ําไทยก็อางวาเปนเรือมาจากสิงคโปร ในเรือมีอาวุธตางๆ เขาใจวาเรือเหลานี้จะคอย
ปลนสะดมเรือสินคาตางๆ ที่บรรทุกสินคาไปคาขายยังสิงคโปร สินคาที่โจรสลัดปลนไปก็จะถูก
นําไปขายที่สิงคโปร โจรสลัดพวกนี้จะมีพฤติกรรมเหมือนพอคาทั่วไปเมื่อไปถึงสิงคโปร พอคา
ไทยตองปองกันการโจมตีของพวกโจรสลัดจีนเหลานี้ โดยการนัดเดินทางออกพรอมๆกันจะไดเปน
เพื่อนกันในทองทะเล (20)
เรือของโจรสลัดที่เลาลือกันในหมูพอคาจีนในชวงนี้คือเรือซิมไปเทงของจีนมาเกาและ
ไหหลํา 3 ลํา ที่ตีเรือกิมฉายของพระยาสวัสวารีและเรือหัวเสงของหลวงจิตจํานงพรอมๆ กัน เรือ
หัวเสงมีสินคาในเรือซึ่งสวนใหญเปนผาและดายที่ซื้อมาจากสิงคโปร มีมูลคา 8,012 เหรียญ และ
ยังมีอาวุธปนใหญ 13 กระบอก ดินดําหนัก 5 ชั่ง และดาบอีก 20 เลม เรือกิมฉายของพระ
ยาสวัสวารีที่ถูกปลนโดยจีนสลัดเชนกัน ในเรือมีสินคาประเภทผาและดาย มูลคาสูงถึง 12,942
เหรียญ มีปนใหญ 14 กระบอก ปนอื่นๆ อีก 18 กระบอก หอก 24 เลมและดินดําหนัก 10 ชั่ง
หลังจากถูกโจมตีแลวเรือทั้ง 2 ลําสามารถเขาฝงที่เมืองสมุทรปราการ เรือถูกกระสุนปนหลายแหง
พนักงานในเรือบางคนถูกฟน (21) เรือทั้ง 2 ลําเปนของพอคาใหญของอาณาจักรสยามและยังมี
ตําแหนงเปนขุนนางดวย และจะเห็นวาในเรือแตละลําที่ถูกปลนก็มีอาวุธเพื่อปองกันตัวเองอยาง
เต็ ม ที่ แต ก็ ยั ง ถูก ปล น จนได โจรสลั ด เหล า นี้ มี ฝมื อ ในการเดิ น เรื อ และการใชอ าวุ ธ การต อ สู ที่
เหนือกวาเรือบรรทุกสินคาทั่วไปมาก
ปญหาเรือสินคาไทยถูกโจรสลัดตีนี้ เสนาบดีผูใหญในกรุงเทพฯ ไดประชุมปรึกษากันวา
แตกอนโจรสลัดแขกเที่ยวโจมตีเรือเดินทะเล แตเรือของโจรสลัดแขกเปนเรือเล็กๆ ถาเรือใหญเดิน
ทางผานมาก็ไมสามารถเขาโจมตีได และภายหลังอังกฤษไดเอาเรือลาดตระเวนออกปราบปราม
จับโจรสลัดแขก โจรสลัดแขกก็เงียบสงบไปนาน การเดินทางทะเลก็เปนปกติราบคาบ เรือลูกคา
สามารถเดินทางไปมาไดสะดวก มาในระยะนี้โจรสลัดจีนมาเกาและไหหลําใชเรือบรรทุกประมาณ
2,000 หาบ คนในเรือแตละลําประมาณ 30-40 คน มีกรรเชียง มีศาสตราวุธ หมอดิน พรอมเรือ
สําเภาที่จะไปคาขายยังสิงคโปรตางเข็ดขยาด เรือที่จะสามารถเดินทางไปคาขายไดก็มีแตเรือ
กําปนที่เรือของจีนสลัดไหหลําและมาเกาไมอาจเขาตีได ทางการไทยไดขอความรวมมือไปยัง
ทางผูปกครองเมืองสิงคโปร ใหทําหนังสือที่จะระบุถึงรายละเอียดเพื่อใหเกิดความแนใจในการ
ตรวจวาเรือลํานั้นเปนเรือของพอคาสิงคโปรโดยแท ไมใชเปนเรือของโจรสลัดที่จะออกมาเที่ยว
ปลนสะดมเรือสินคาตางๆ ในเรื่องการปราบโจรสลัดจีนนี้ทางฝายอังกฤษใหความรวมมืออยางดี
โดยนําเรือรบของตนออกลาดตระเวนขึ้นมาในทะเลไทย เที่ยวตระเวนจับโจรสลัด การเขามาของ
เรือกําปนรบของอังกฤษสรางความตกใจใหแกชาวบานที่อยูริมทะเลมาก เพราะปรากฏวาเรือรบ
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ของอังกฤษเดินทางมาถึงเขาสามรอยยอดแลวเที่ยวหาซื้ออาหารเสบียงจากชาวบาน ทางการไทย
เกรงวาชาติอื่นๆ จะเอาเปนตัวอยางที่จะนําเรือรบเดินเขามาในนานน้ําไทยจึงขออังกฤษยุติการ
กระทํานี้ อังกฤษไดย้ําให
รัฐบาลไทยจับเรือที่ตองสงสัยวาจะเปนเรือโจรสลัดไดเลยหากเรือ
เหลานั้นมีสินคาและศาตราวุธไมตรงกับหนังสือเบิกรองของอังกฤษ โดยไดกลาวเนนย่ําตอ
รัฐ บาลไทยวา อย า ทํา ให พ วกผู รา ยหลอกเอาได การที่ อัง กฤษนํ า เรือ ลาดตระเวนเข า มาถึ ง
นานน้ําไทยก็เพราะวาไดยินขาววาเรือโจรสลัดโจมตีเรือสินคาในทองทะเลทุกวันมิไดขาด อังกฤษ
มีทาทีตําหนิความไมมีประสิทธิภาพในการปราบโจรสลัด และการรูไมเทาทันเลหเหลี่ยมของโจร
สลัดที่อางวาเปนพอคาที่เดินทางไปคาขายยังสิงคโปร ความเกรงใจที่ทางไทยมีตออังกฤษเพียง
เพราะโจรสลัดเหลานั้นอางวามีใบสําคัญนํารองมาจากสิงคโปรทําใหถูกโจรหลอกเอาได (22)
โจรสลัดจีนที่ออกปลนเรือสินคาตางๆ บริเวณชายฝงทะเลของไทยและในดานทะเลใตนี้
สวนใหญจะเปนจีนไหหลําและจีนมาเกา ทั้งนี้เนื่องจากชาวจีนที่อยูในพื้นที่เกาะทั้ง 2 นี้มีความ
ชํานาญในการเดินเรือและนิยมที่จะหากินในแถบชายฝงทะเล เปนนักเดินเรือหรือชาวประมง
มากกวาจะเขามาตั้งถิ่นฐานเปนชาวไรชาวนาหรือกรรมกรในพื้นราบ สกินเนอรไดกลาวถึงชาว
จีนที่เกาะไหหลําวาเปนพวกทองเที่ยวทางทะเลมาตั้งแตเริ่มแรก ชาวจีนไดอพยพมาเกาะไหหลํา
ทางทะเลและเผชิญกับชาวเขาตอนในที่ไมตอนรับและชาวพื้นเมืองที่ไมเปนมิตร ชาวจีนพวกนี้
ยังคงเปนชาวทะเล เมื่อหนาน-ยาง (ดินแดนในทะเลใต) มีเสถียรภาพและความเจริญทาง
เศรษฐกิจดีแลวในคริสตศตวรรษที่ 19 จึงมีการอพยพลงใตกันเรื่อยๆ เปนจํานวนมาก มายังเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต การที่พวกอพยพมุงหนามาทางสยามก็เนื่องจากความคลายคลึงทางอากาศและ
วัฒนธรรม (23) การอพยพลงใตในลักษณะที่เปนคลื่นมนุษยทําใหชาวจีนจํานวนมากไมมีอาชีพ
เปนหลักแหลง และการประสบความสําเร็จจากการปลนหลายครั้งทําใหชาวจีนเรรอนเห็นชองทาง
ทํามาหากินไดสะดวก จึงหันมาเปนโจรสลัดกันมาก จีนสลัดชุกชุมขึ้น ปลนเรือลูกคาทั่วอาวไทย
ในการปราบโจรสลั ด ทางภาคใต ในระยะแรก รั ช กาลที่ 4ทรงให เ จ า เมื อ ง
นครศรีธรรมราชจัดเรือรบออกลาดตระเวนโดยตรง ทั้งทางดานทะเลอาวไทยและทะเลอันดามัน
แตหลังจากสลัดจีนขึ้นอาละวาดแทนแขกสลัดในสมัยรัชกาลที่ 4 ดังปรากฏหลักฐานในสารตรา
เจาพระยาอัครมหาเสนาฯ มีไปถึงเจาเมื องกรมการเมืองนครศรีธรรมราช สงขลา และเมือ ง
ชายทะเลอื่นๆ ในป พ.ศ. 2396 (1853) วา
"….สลัดเที่ยวตีเรือแตกอนๆ เปนสลัดแขก เรือก็เปนเรือระยับเลก ใชแตปนมเลลา
ปนคาบศิลา ครั้งนี้เกิดพวกจีนเปนสลัด เรือก็ใหญปากก็กวางถึง 3 วาเศษ จุถึงพัน
หาบ สองพันหาบ คนก็มาลําหนึ่งถึง 70-80 คน ปนใหญกระสุนถึง 4-5 นิ้ว ลําหนึ่งมี
ปนถึง 12-13 กระบอก เรือรบไลซึ่งทําไวแตกอน ก็เล็กยอมกวาเรืออายสลัดจีนแลวก็
(24)
ชํารุดไปสิ้น…
.
"
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การที่กองโจรสลัดจีนเปนกองโจรขนาดใหญ มีอาวุธที่มีประสิทธิภาพ ทําใหการปราบจีน
สลัดเกินความสามารถของเมืองนครศรีธรรมราชเพียงเมืองเดียวที่จะปราบไดสําเร็จ รัฐบาลจึง
ไดมอบหมายใหมี การร วมมื อปราบระหวางเมืองนครศรีธรรมราชกับ เมืองต างๆ ทางภาคใต
โดยเฉพาะเมืองสงขลา ไชยา ชุมพร และหลังสวน ในป พ.ศ. 2396 (1853) รัฐบาลไดเกณฑ
ใหหัวเมืองเหลานี้ตอเรือลาดตระเวนตอสูกับจีนสลัดทั้งหมด 6 ลํา เมื่อตอเสร็จแลวเกณฑใหทุก
เมืองจัดตนหน กลาสีเรือลงประจําเรือ เพื่อออกลาดตระเวนในทองทะเลใหบรรจบถึงกันทุกเมือง
และเรงรัดใหเมืองสงขลาสรางปอมกําแพงเมืองใหมั่นคงเพื่อปองกันโจรสลัดโดยเฉพาะ ในป
พ.ศ. 2397 (1854) หลวงสุนทรชายาผูชวยราชการเมืองยี่หริ่ง (ยะหริ่ง) ออกลาดตระเวนพบโจร
สลัดที่แหลมโพธิ์ เกิดสูรบกัน พวกโจรถูกฆาตาย 1 คน จับได 14 คน ปเดียวกันนี้กองลาดตระเวน
เมืองสายบุรีจับจีนสลัดได 7 คน สงขึ้นมาลงโทษประหารชีวิตที่เมืองสงขลาเปนพวกสลัดที่เคย
ปลนเมืองสงขลาในป พ.ศ. 2396 (1853) (25)
โจรสลัดจีนที่เขามามีอิทธิพลในทองทะเลในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนี้ มาจากสาเหตุ
สําคัญ 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ในสมัยนี้เปนสมัยที่ชาวจีนอพยพออกจากบานเกิดของ
ตนเองจํานวนมาก เนื่องจากความอดอยาก ยากแคน ที่ทั้งมาจากภัยธรรมชาติและความขัดแยง
ทางการเมือง สาเหตุนี้ทําใหชาวจีนที่อาศัยอยูติดกับทะเล จําเปนตองอพยพออกจากแผนดิน
และเรรอนไปในทองทะเล สวนหนึ่งไดใชชีวิตเปนโจรสลัด โดยเฉพาะหลังสงครามฝนในป พ.ศ.
2383 (1840) และกบฏไตเผง พ.ศ. 2393 (1850) จํานวนผูอพยพชาวจีนไดเพิ่มขึ้นมากใน
ทองทะเลหนานยาง พรอมๆ กับการเพิ่มขึ้นของจํานวนโจรสลัดซึ่งเปนพวกชาวจีนที่ไมไดมีอาชีพ
เปนหลักแหลง ประการที่สอง การลักลอบคาฝนในพื้นที่ติดอยูกับชายฝงทะเลของไทยก็เปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหโจรสลัดขยายตัว ในสมัยรัตนโกสินทรในป พ.ศ. 2394 (1851) ฝนไดเปน
สินคาตองหาม ดังนั้นจึงเกิดการลักลอบคากันมาก เพราะฝนเปนสินคาที่เปนที่ตองการของชาว
จีนอพยพโดยเฉพาะอยูในแนงงาน ดังนั้น จึงมีการลักลอบคากันมากในบริเวณชายฝงทะเล
พวกโจรสลัดจํานวนมากที่เขามาประกอบกิจกรรมดานนี้ ประการที่สาม การที่โจรสลัดจีนมีมาก
ในทองทะเลในสมัยนี้ มาจากความมีประสิทธิภาพทั้งในการจัดตั้งองคกร ความสามารถในการ
เดินเรือ และประสิทธิภาพของอาวุธและการใชของพวกโจรสลัดจีน เราจะพบจากขอมูลวาพวกนี้
ไดใชการจัดตั้งองคกรแบบระบบกงสีเทียน ตี้ ฮุย หรือกงสีอั้งยี่ที่เนนความผูกพันแบบพี่นองและ
การบังคับบัญชาที่เขมงวด โจรสลัดบางกลุมสามารถหาคนไดตั้งแตจํานวน 100 ถึง 1,000 คน
และยังมีเครือขายเชื่อมโยงกันทั่วทองทะเล พวกนี้มีทั้งความชํานาญในการเดินเรือ มีเรือและ
อาวุธในเรือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไดจากการจัดหาจากการขายสินคาที่ปลนไปได ประสิทธิภาพใน
ดานตางๆ ของกองโจรสลัดจีนเหลานั้นมีอยูจึงทําใหรัฐที่ไมมีความชํานาญในการเรือเดิน และยัง
ไมมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพเพียงพอจะปราบโจรสลัดกลุมนี้ ขอนาสังเกตคือในชวงระยะเวลาที่โจร
สลัดจีนขยายตัวไปทองทะเลไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 กองทัพไทยในสมัยนั้นมีประสิทธิภาพในการ
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รบทางบกอยางมาก ขยายดินแดนถึงกัมพูชาและสุดแหลมมาลายู แตยังไมสามารถจัดการกับ
กองโจรสลัดในทะเลไดสําเร็จ
2. โจรสลัดจีนภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริง
ปญหาโจรสลั ดชุก ชุมในนา นน้ํ าไทยยังคงเปนป ญ หาที่รัฐบาลไทยแก ไมต กโดยเฉพาะ
ภายหลังไทยทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษในป พ.ศ. 2398 (1855) ทําใหมีเรือสินคาจาก
ตะวันตกเดินทางเขามาคาขายในบริเวณนานน้ําไทยมากขึ้น ในป พ.ศ. 2399 (1856) รัฐบาล
ไดประกาศแจงเตือนใหประชาชนรูวาโจรสลัดจีนในทองทะเลมีมากขึ้น เพราะเมืองจีนเกิดความ
วุนวายมาหลายป และในทะเลจีนเรือรบตางประเทศเขาไปตระเวนระวังภัยกันมาก พวกโจรสลัด
จีนจึงเที่ยวแลนมาปลนลูกคาในทะเลไทยทั้งทางฝงทะเลดานตะวันออกและตะวันตก ในปที่ผาน
มาก็ใหเรือกําปนหลวงออกไปตระเวนจับมาไดเรือหลายลําและโจรสลัดหลายคน แตจีนสลัดก็
ยังคงมีอยูมาก จึงมีพระราชดําริใหสรางเรือรบกลไฟใชปนใหญอีกหลายลําเพื่อจะใชออกแลนไล
เรือสลัด นอกจากนี้ยังใชปองกันเรือตระเวนของญวนมิใหลวงล้ําเขามาในประเทศไทย เพราะโจร
สลัดก็มีมากทางดานเมืองญวนเชนกัน ขอใหราษฎรอยาแตกตื่นเมื่อเห็นเรือรบลาดตระเวน ให
คาขายกันไปตามปกติ (26)
ในป พ.ศ. 2399 (1856) นี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีใบบอกไป
ถึง เจาเมืองนครศรีธรรมราชใหสงเงินมาแทนการเกณฑแรงงาน มาสรางเรือกําปนเพื่อปราบ
โจรสลัดจีน ดังมีความวา พวกจีนไหหลําและจีนมาเกาเที่ยวไปปลนสะดมเรือลูกคาอยูเนืองๆ เรือ
รบที่มีแตกอนก็เล็กกวาเรือของโจรสลัดจีน จึงไมสามารถปราบเรือโจรเหลานั้นลงได ดังจะ
ปรากฏเห็นวาเรือของโจรสลัดยังคงเที่ยวออกโจมตีเรือลูกคาอยูทุกวัน มีแตเรือใหญที่ใชกําปนจึง
จะจัดการกับเรือของโจรสลัดได ทางกรุงเทพฯ ก็ ไดตอเรือขึ้นหลายลําแล ว แตก็ยังไม เพียงพอ
ทางหัวเมืองปกษใตวางราชการอยู จึงขอใหเจาเมืองนครศรีธรรมราชเกณฑแรงเลกสม ทาส เชลย
ขาเจาบาวนายทั้งหลายตอเรือกําปนไวสําหรับบานเมือง โดยกําปนที่ตอขึ้นจะตองยาวสิบสามวา
สองศอก ปากกวางสามวาศอก จํานวนแรงงานที่จะเกณฑ 2,800 คน ใหทํากําปนสองลําๆ ละ
1,400 คน แตแรงงานพวกนี้ติดกับการทําไรนาทําสวนจึงไมสามารถจะมาตอเรือได ทาง
กรมการเมืองจึงไดเกณฑเปนเงินสงเขามาแทน โดยเกณฑจากพวกเลกสม 2,000 คนๆ ละ 7 บาท
และจากพวกทนายทาสและเชลยจํานวน 800 คนๆ ละ 3 บาท 2 สลึง รวมเปนเงิน 210 ชั่ง เงิน
จํานวนนี้ไดสงเขามายังกรุงเทพฯ เพื่อใชเปนคาจางในการตอเรือ (27)
ถึงแมวาทางการไทยพยายามปราบโจรสลัดโดยการพัฒนาการตอเรือแตก็ไมสําเร็จ
โจรสลัดยังคงออกอาละวาด ทั้งทองทะเลนานน้ําไทย ในป พ.ศ. 2399 (1856) โจรสลัดจีนออก
อาละวาดหนักที่เมืองนครศรีธรรมราช พอคาที่เดินทางคาขายถูกโจรสลัดจีนเหลานี้ปลนสะดม
ตลอดเวลา จีนเสงเปนพอคาที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองนครศรีธรรมราช ถูกจีนสลัดปลน
ที่หาดแมรําพึงโดยจีนสลัดใชเรือ 2 ลําๆ ละ 6-7 คน ยิงเรือจีนเสงดวยปนคาบศิลา 4-5 นัด
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จากนั้นก็เก็บเอาสิ่งของในเรือไปหมด ทางเจาเมืองนครฯ ไดจัดการเอาเรือออกลาดตระเวน
ตามเกาะใหญนอยทั้งหลายเที่ยวลาจับโจรสลัดมา ในจํานวนโจรสลัดที่จับมาไดมีคนหนึ่งชื่อ เต็ก
ลิม เปนนายเรือศีรษะญวนจีน มีคนในเรือทั้งหมด 12 คน จีนเต็กลิมไดเลาเรื่องสาเหตุและ
เสนทางชีวิตโจรสลัดของเขาวา เขาไดบรรทุกฝางจากคลองวานไปจําหนายที่สิงคโปร เมื่อจําหนาย
ฝางเสร็จแลวจีนเตกลิมนายเรือก็เลนโป (การพนัน) เสียเงิน 900 เหรียญจีน จีนเต็กลิมจึงชักชวน
จีนอังคิที่อยูเมืองสิงคโปรและจีนฉิวนายเรือปากปลาที่มาจากเมืองไหหลํา จีนทั้ง 3 คนไดรวมหุน
กันซื้อปนใหญนอยกระสุนดินดําสําหรับเรือ เรือปากปลานั้น จีนฉิวเปนนายเรือมีลูกเรือ 50 คน
เรือตุงกั้งจีนอังคิเปนนายเรือมีลูกเรือ 30 คน เรือศีรษะญวนมี จีนเต็กลิมเปนนายเรือมีลูกเรือ
50 คน เรือทั้ง 3 ลํารวมกันเปนกองเรือโจรสลัดเที่ยวออกปลน โดยไดไปขอหนังสือเดินเรือของ
อังกฤษที่สิงคโปรวาเปนเรือคาขาย ครั้นออกเดินทางมาใกลถึงเมืองปาหังเห็นเรือไหหลําแลนอยู
ลําหนึ่งก็ปลนสะดม ครั้นมาถึงเมืองปาหังก็จัดแจงซื้อเสบียงเพื่อใชเปนอาหาร แตที่เมืองปาหัง
จีนเต็กลิมถูกเจาเมืองจับดวยขอหาวาเปนโจรสลัด พวกเพื่อนๆ จึงพากันหนี เรือของจีนเต็กลิมนั้น
จีนชุนไดขึ้นมาเปนนายเรือแทนแลนมาถึงเมืองตรังกานูพบเรือลําหนึ่งก็ปลนจับนายเรือและ
ลูกเรือ 9 คนมัดไวในเรือมีขาวสารประมาณ 3 เกวียน กระบือ 10 ตัว หมู 14 ตัว เปดไก 200 ตัว มี
ปนเล็ก 2 กระบอก ปนคาบศิลา 2 กระบอก จีนชุนไดเอาเปด ไก หมู สวนกระบือนั้นเอาทิ้งน้ํา
จีนชุนไดถามนายเรือและลูกเรือลําดังกลาววาจะยอมเปนโจรสลัดหรือไม ถาไมยอมเปนก็จะฆา
เสีย จีนในเรือลํานั้นจึงยอมเปนโจรสลัดทั้งหมด 9 คน โดยแบงคนใหจีนฉิว 4 คน เรือจีนชุน 2
คน เรือจีนอังคิ 3 คน เรือทั้ง 3 ลําเที่ยวออกปลนสะดมเรือที่เดินทางผานเขามาในเสนทางการ
เดินทางมาตลอด และเพิ่มจํานวนเรือจนเปน 5 ลํา กองเรือของโจรสลัดเหลานี้มาถูกจับโดยเรือ
ลาดตระเวนของเจาเมืองนคร (28) จีนเต็กลิมหลุดจากการจับกุมของเจาเมืองปาหังมาไดดวย
วิธีการใดไมไดกลาวถึง แตหลังจากนั้นก็คงยังใชชีวิตเปนโจรสลัดและถูกจับกุมในที่สุด
ทางบริเวณดานตะวันออกนับตั้งแตนานน้ํากัมพูชาบริเวณเมืองกําปอด กําปงโสม มา
จนถึงจันทบุรี ตราด ของไทยเปนบริเวณที่ไดชื่อวาโจรสลัดชุกชุมอยางมาก สรางความหวาดกลัว
ใหกับพอคาที่ตองเดินทางคาขายผานทองทะเลในบริเวณนี้ ดวยมักจะถูกปลนชิงสินคาและของมี
คาตางๆ ที่มีอยูในเรือ ในป พ.ศ. 2400 (1857) พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวทรง
เสด็จประพาสทะเลตะวันออก เมื่อไปถึงเกาะชางหนาเมืองตราดไดมีผูกราบทูลวามีเรือโจรสลัดอยู
หลายลําที่แลนอยูหนาเกาะชางดานนอก ทําใหเรือเล็กเรือนอยพวกเรือหาปลาทั้งหลายกลัวไม
กลาออกทะเล หนีขามฝงมาเมืองตราดหมดสิ้น พระบาทสมเด็จพระปนเกลาฯ จึงทรงคิดที่จะ
ออกตามจับพวกโจรสลัดเหลานั้นโดยทรงคาดการณวาถาโจรสลัดมาอยูบริเวณนี้ทั้งหมดก็จะตอง
แวะมาตักน้ําที่คลองสลักคอกที่ตําบลเกาะชาง พระองคจึงไดนําเรือกําปนพระที่นั่งมงคลราช
ปกษีกับกําปนพุทธสิงหาศน 2 ลํามาทอดอยูที่ปากคลองสลักคอกคอยจับสลัดอยู 3 วัน แตไมพบ
เรือของพวกสลัด จึงเสด็จกลับมาทอดเรือพระที่นั่งอยูที่แหลมสิงหปากน้ําเมืองจันทบุรี เมื่อมาอยู
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ที่จันทบุรีในตอนเย็นก็ไดเห็นเรือของจีนสลัดเขาโจมตีเรือลูกคา แตไมสามารถติดตามจับเรือจีน
สลัดได เนื่องจากขณะนั้นเรือพระที่นั่งมวนใบไวหมดแลว ไมสามารถจะชักใบติดตามเรือสลัดได
ทัน นอกจากนี้เดือนก็มืดถึงติดตามไปก็จะไมเห็นเรือจีนสลัดได ตองรอจนถึงเวลา 4 ทุมเดือนขึ้น
สวางแลวจึงจะแลนเรือกําปน 2 ลํา ติดตามไปจับสลัด พอถึงเวลาก็แลนเรือพระที่นั่งเรือพุทธ
สิงหาศนเพื่อติดตามเรือโจรสลัดแตไดพบเรือของจีนสัวเลาแซ ซึ่งถูกสลัดตีเมื่อตอนเย็นกอนหนานี้
ในเรือมีลูกเรือ 15-16 คน ถูกจีนสลัดไลตีมาจากเกาะชาง แลวมาทันกันที่เกาะปดเกาะเปด โจร
สลัดไดโจมตีโดยการยิงปนและทิ้งลูกระเบิด ทําใหคนในเรือตาย 2 คน ที่เหลือเจ็บปวย มีคนที่อยู
ในสภาพดี 4-5 คน แตจีนสลัดก็ไมสามารถขึ้นเรือได เนื่องจากลมสําเภาแรง พัดเรือของโจรสลัด
ออกไป โจรสลัดจึงตองใชเรือกรรเชียงมาขึ้นเรือลํานั้น จุนจูเรือกลัวจีนสลัดจึงเอาขอนไมผูกกับตัว
โดดน้ําลอยหนีไป ลูกเรืออีก 6 คนก็โดดน้ําวายจนจมน้ําตาย เมื่อโจรสลัดเขามาใกลลูกเรือไดบอก
วามีแตใบจากบรรทุกมาขาย จีนสลัดจึงไมขึ้นเรือตีกรรเชียงจากไป เรือพระที่นั่งแลนติดตามเรือ
ของโจรสลัดไปแตก็ไมพบ พบแตจุนจูที่ผูกติดกับขอนไมลอยน้ําอยูจึงรับตัวขึ้นเรือมา เมื่อแลน
ตอมาก็พบกับเรือของโจรสลัดลําดังกลาวแตก็จับเรือสลัดไมไดเพราะลมเกิดสงบออนลงเรือพระที่
นั่งจึงแลนติดตามไมได เรือของโจรสลัดไดตีกรรเชียงเขาฝงที่จันทบุรีหายไป (29)
ในปเดียวกันนี้เรือของเถาแกฮก ซึ่งมีจีนซัวเปนไตกงเรือ รับจางขนขาวใหพระยาพิศาลศุภ
ผล 54 เกวียน ถูกโจมตีโดยเรือของจีนสลัดหลังจากออกจากเมืองสมุทรปราการ เรือของโจรสลัดมี
คนประมาณ 25-26 คน มีทั้งปน ดาบ มีด ตรี ทุกคนมีอาวุธพากันขึ้นไปบนเรือของจีนซัว ลูกเรือ
พากันกลัวโดดน้ําหนี เมื่อโจรสลัดขึ้นเรือไดก็จับจีนซัวและลูกเรือ 10 คนขังไวบนดาดฟาหนาเรือ
พวกโจรสลัดไดปลนสินคาในเรือจนหมดแลวพามาทิ้งไวบริเวณเขาสามรอยยอด โดยใหพวกจีนซัว
ลงเรือของจีนผูรายที่ถอนเสากับเชือกเก็บใบแลวพรอมกับใหแจว 2 เลม ขาวสาร 1 ถังเปนเสบียง
พวกจีนซัวไดพากันแจวเรือมา 1 วันจึงกลับเขาฝงที่คลองปราณแวะที่โรงภาษีฝาง ขอไมไผทําเสา
เพลาใบ เอาผาทําใบแลนมาอีก 2 วันถึงเมืองสมุทรปราการ พระยาพิพัธโกษาไดนําความขึ้นกราบ
ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงมีพระบรมราชโองการใหเจาพระยาศรีสุริ
ยวงศวาที่พระสมุหกลาโหม ใหจัดเรือกําปนติดตามโจรสลัดใหทันเพราะโจรสลัดไดเรือบรรทุกขาว
ไป 54 เกวียนคงจะแวะขายขาว ณ ที่แหงใดแหงหนึ่ง การปราบโจรสลัดครั้งนี้เจาพระยาศรี
สุริยวงศไดใชเรือกําปนรบ 2 ลํา คือเรือศรีรัตนโกสินทร มีหลวงศรีมหาราชเจากรมอาจาม และขุน
วิสุทธิเดชปลัดกรมอาษาจาม พรอมดวยขุนหมื่นและไพรหลวงกรมอาษาจามรวมเปน 100 คน
เศษ เรือกําปนตระเวรสําหรับเมืองชุมพรมีหลวงชุมพรภักดีผูชวยราชการเมืองชุมพรกับขุนหมื่น
และไพรเมืองชุมพร 44 คน เรือทั้ง 2 ลํามีเสบียงอาหารและอาวุธปนใหญนอยและกระสุนดินดํา
พรอม นอกจากนี้ยังนําจีนที่อยูในเรือที่ถูกโจรสลัดตีติดตามไปดวยเพื่อจะไดจําหนาโจรสลัดได
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(30)

ไมมีหลักฐานวาสามารถติดตามสลัดรายนี้ได การปราบโจรครั้งนี้กระทําครั้งใหญเนื่องจาก
เปนเรือขนสินคาของเจาภาษีคนสําคัญของ ราชสํานัก
ในป พ.ศ. 2401 (1858) ผูสําเร็จราชการเมืองตราดและกรมการเมืองตราดไดมีหนังสือ
แจงเขามาวา พวกจีนแตจิ๋ว จีนฮกเกี้ยน ที่เมืองตราดและจันทบุรีไดหนีลงไปสมทบกับจีนแตจิ๋ว
และฮกเกี้ยนที่เมือง กําปอดและเมืองกําปงโสม เขาเปนพวกกับจีนไหหลําและจีนมาเกาที่ศิลาขาว
ปากอาวเมืองกําปงโสม รวมกันเปนกองโจรใหญประมาณพันคนเศษคอยโจมตีเรือลูกคาในทอง
ทะเล เรือที่โจรสลัดกลุมนี้โจมตีไดแก เรือของจีนโถลูกคาเมืองตราดที่ตําบลศิลาขาวปากอาวเมือง
กํ า ปงโสม เรื อ ขุ น เทพนายอากรสุ ร าเมื อ งตราดที่ ตํ า บลศิ ล าขาวปากอ า วเมื อ งกํ า ปงโสม
เรือจีนเฉียนลูกคากรุงเทพฯ ที่ชองตองหมึง เรือขุนพรพิทักษ นายกองสวยเมืองตราดที่ปาก
คลองบางกระสอบแขวงเมืองปจจันตคีรีเขตร เรือจีนชีลูกคาเมืองตราดที่หนาเมือง ปจจันตคีรีเขตร
เปนตน เรือของโจรพวกนี้ใหญยาว 9 วาบาง 10 วาบาง มีปนใหญ ปนเล็ก กระสุนดินดํา พรอม
เครื่ อ งศาตราวุ ธ (31) กองโจรสลั ด จี น นี้ นั บ ว า มี ข นาดใหญ ม าก และอยู ใ นพื้ น ที่ ที่ ย ากต อ การ
ปราบปรามในเขตตราด จันทบุรี กําปอต และกําปงโสม
โจรสลั ด ที่ ศิ ล าขาวพวกนี้เ มื่ อ ตี เ รื อ ลู กค า ได สิ่ ง ของแล ว ก็ นํ า ไปจํ า หน า ยใหแ ก ช าวเมื อ ง
กําปอต
เจาเมืองกําปอตก็ไมไดปราบปรามโจรสลัดเหลานี้และกลับเปนใจกับพวกโจรจีนสลัด
เหลานี้อีกดวย โจรพวกนี้จึงกําเริบคุมสมัครพรรคพวกเปนกองโจร นอกจากนี้ยังสั่งเจาของเรือวา
ใครจะไถเรือก็ใหไปที่เมืองกําปอต การไดรับสนับสนุนจากผูปกครองทองถิ่นก็เปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหโจรสลัดกลายเปนกองโจรขนาดใหญ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดใหขุน
โผนเผนทะเลออกลาดตระเวนถึงเกาะชาง และในเดือนหาไดโปรดใหพระยาราชวังสรรจางวาง
หลวงศรีมหาราชาเจากรม ขุนวิสุทธเดชปลัดกรมอาษาจาม ขุนนางทั้ง 3 ใหคุมเรือกําปนคชสีห
ออกลาดตระเวน พรอมกับทรงมีทองตราถึงองคพระหริรักษรามมหาอิศราธิบดี เจาเมืองอุดงมี
ไชยใหชวยวากลาวเจาเมืองกําปอตที่สนับสนุนพวกกองโจรเรือสลัดเหลานั้นดวย (32)
การปราบโจรสลัดที่ศิลาขาวของรัฐบาลไทยทําไมสําเร็จ แมวาจะใชเรือรบหลายลําออก
ลาดตระเวนตามจับโจรเหลานั้นก็ตาม เปนเพราะโจรสลัดจีนไดรับการชวยเหลือจากเจาเมือง
กําปอต รัฐบาลไทยไมสามารถเขาไปปราบโจรสลัดไดโดยตรง และทะเลบริเวณนั้นมีเกาะแกง
ตางๆ มาก เปนที่หลบซอนของกองโจรไดอยางดี ในเดือนหกป พ.ศ. 2401 (1858) นี้เองโจร
สลัดที่ศิลาขาวกอเหตุปลนเรือของจีนเทงซึ่งปนลูกคาอยูเมืองตราดที่บรรทุกสินคาเพื่อมาคาขายที่
กรุงเทพฯ ในระหวางทางเมื่อมาถึงชองแสมสาน ก็ถูกโจมตีดวยเรือผูรายยาว 7 วา จีนในลําเรือมี
10 คน จีนผูรายมีอาวุธ ดาบ ตรีครบมือ ยิงเรือจีนเทงและขึ้นมาบนเรือเก็บเอาสิ่งของในเรือพรอม
เงินอีก 2 ตําลึงกึ่ง เรือของโจรสลัดยังมีอีก 2 ลําจอดยูที่รองกําปนนอกชองแสมสาน (33)
การที่ปราบปรามโจรสลัดไมสําเร็จ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงวินิจฉัยวา
มาจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการคือ หนึ่ง เมื่อเกิดเหตุการณปลนสะดมขึ้นผูสําเร็จราชการเมือง
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จันทบุรีรายงานเขามาลาชา เนื่องจากคิดวาจะสามารถติดตามโจรสลัดและจับตัวมาลงโทษไดเอง
หลังจากจับโจรสลัดไดแลวจึงจะรายงานเขามายังเมืองหลวง ดวยเกรงวาหากรายงานเขามากอน
เหตุการณสงบก็จะถูกตําหนิวารายงานไมครบถวนการทํางานบกพรอง สอง ขาหลวงที่คุมเรือ
หลวงออกไป ลาดตระเวน ถึงแมจะแลนเรือตามทันพวกโจรสลัดและเห็นเหตุการณที่โจรสลัดตี
เรือลูกคาอยูก็ขาดความกลาหาญที่จะตอสูกับโจรสลัดถึงแมมีอาวุธอยูพรอมและเหนือวาโจรสลัดก็
ตาม พระองคเปรียบเรือรบของกองลาดตระเวนเหมือนกับตะขาบที่จะตอสูกับมดตะนอยซึ่งเปน
เรือของโจรสลัด ถึงแมจะตัวใหญกวาก็ยังไมอาจสูไดดังความวา
“…ขาหลวงนายเรือบางคนเปนแตปากกลาอวดเขา แตใจนั้นยัง
ขลาดอยู ถาไมจวนตนจวนตัวจะตองจําตีแลว ก็จะไมใครเขาสูสลัด จะเลี่ยง
เลี้ ย วโว เ ว โ ลเลไปด ว ยเข า ใจว า เมื่ อ รบสู กั บ อ า ยสลั ด ถึ ง ป น ใหญ ใ นเรื อ
ลาดตระเวนจะยิงไปๆ หลายนัด คราวที่จะถูกเรืออายสลัดเขาไดนั้นก็นอย
ปนของอายสลัดจะมีอยูสักบอกหนึ่งสองบอกนั้น ก็เปนมดตะนอยถามันจะ
ยิงตอบโตมา ดวยเปนเวลาจวนตนจวนตัวจําตีของมัน ถาเคราะหหามยาม
รายมาถูกตัวเขาที่สําคัญก็จะตองตายเสีย จะหาไดกลับมาเหนลูกเมียไม ถา
มีเมียสาวหลายคนก็จะยิ่งวิตกหนักเขา ดวยกลัววาจะถึงคราวที่เมียสาวๆ
ของตัวจะตองแยกยายกระจายกระจัดไป เพราะเปนดังนี้ก็คิดเหนวา ถาจะ
ไลติดตามตีอายสลัดนั้น ถึงจะตามทันจับตัวไดถึงจะไดแตเกียรติยศหนาตา
ก็เปนเกียรติยศนอยเหมือนตะขาบชนมดตะนอย….” (34)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงกลาวตําหนิพวกองตระเวนที่ขาดความกลา
หาญ เห็นแตประโยชนของตัวเอง การเสี่ยงตายเพื่อปราบโจรสลัดนั้นเปนการไมคุมกับรางวัลที่จะ
ไดรับพระราชทานเปนสิ่งของเพียงเล็กนอย พวกขาราชการสามารถเกณฑสิ่งของนี้จากชาวบานได
อยูแลว (35) การปราบโจรสลัดที่ศิลาขาวซึ่งเปนคายโจรสลัดขนาดใหญนี้ไมสามารถทําไดแต
เพียงลําพังแตกองทัพไทยเทานั้น จะตองไดรับความรวมมือจากบรรดาเจาเมืองในกัมพูชาดวย
พระยาราชวังสรรไดรับพระราชโองการใหไปปราบโจรสลัดที่นานน้ําเมืองจันทบุรีและตราดไดนํา
เรือหลวงคือ เรือกําปนคชสีหและกําปนศรีรัตนโกสินทรแกลวกลางสมุทรออกไปขอความรวมมือ
จากพระหริรักษรามมหาอิศราธิบดี ณ เมืองอุดงมีไชยและเจาเมืองกําปงโสมใหชวยปราบโจรสลัด
ที่ศิลาขาว บานศรีเหงา นับตั้งแตเดือนหก แรมสองค่ํา ป พ.ศ. 2401 (1858) ในระหวางการ
เดินทางไดจับโจรสลัดที่เกาะกรูดไดกลุมหนึ่ง โจรสลัดกลุมนี้ยกกะบัตตะลาการเมืองกําปงโสม
รูจักดีวาคือจีนโจรสลัดที่ศิลาขาวบานศรีเหงา พระยาราชวังสรรไดไถถามจีนเมียนนายเรือ จีนซาง
จีนเตียว จีนโห รับสารภาพวาไดคิดกับจีนตั้วเฮียตง จีนอาว จีนอุยแซอึ้งไตหงวน จีนเถาแกเตา
บานศิลาขาว จีนซีซาเฮียกับพวกประมาณ 50 คนเศษ พวกจีนเหลานี้ไดพากันไปที่เกาะงู และทํา
โจรสลัดจีนในทองทะเลไทยในชวงปลายคริสตศตวรรษที่18-19

16

พิธีสาบานเปนพวกเดียวกัน โดยการเชือดคอไกเอาเลือดนั้นใสน้ําสุรา ใสเสื้อแลวถอดเสื้อมือซาย
เสียขางหนึ่ง จุดธูปจีนคนละดอกสาบานตัวเปนพี่นองกัน แลวเสพสุราใสเลือดไกทุกคน เสร็จแลว
ก็ตั้งใหจีนตงเปนตั้วเฮีย จีนอาวเปนยี่เฮีย จีนเถาแกเตาเปนซาเฮีย จีนซีเปนซาเฮีย แลวแยกยาย
กันไปเปนสลัดเที่ยวตีเรือลูกคา และปลนโรงจีนมีชื่อบานเกาะกระบือ แขวงเมืองกําปอตดวยแหง
หนึ่ง จีนตงตั้วเฮีย จีนอาวยี่เฮีย และจีนซีซาเฮีย จัดเรือเที่ยวตีเรือลูกคายังไมไดกลับมา จีนเตาซึ่ง
เปนซาเฮียนั้นไมไดไปอยูที่ศิลาขาว เรือรบของพระราชวังสรรไดออกตระเวนจับโจรสลัดในนานน้ํา
จันทบุรีและตราดหลายกลุม (36) แตโจรสลัดก็ยังคงมีอยูมากในทะเลดานตะวันออกบริเวณที่ติด
กับเขตแดนเมืองกัมพูชา คายโจรเหลานี้ทําการแบบกงสีและสาบานตัวเปนพี่นองแบบตั้วเฮีย
ในราวเดือน 9 ป พ.ศ. 2401 (1858) นี้เองเจาพระยาสมุหกลาโหมไดใหหมื่นวิเศษอักข
รา หมื่น อาษาขรินไปผูกป ณ เมืองปราณบุรี เมืองกําเนิดนพคุณ เมืองประจวบคีรีขันธ ไดนํา
คาแรงงานจีน 780 เหรียญและทองคํา 5 ตําลึง สลึง นําลงเรือมาที่เขาตะเกียบแขวงเมืองปราณบุรี
พบโจรสลัดจีนปลนเรือเก็บเอาสิ่งของในเรือไปสิ้นและฆาพวกขาหลวงที่มากับเรือตาย 7 คน เหลือ
5 คน โจรสลัดจีนพวกนี้ไดแลนเรือไปอยูที่คุงทะเลแขวงเมืองกําปอต จีนผูราย 3 คนก็ลงเรือสําเภา
มาซื้อฝนที่ตลาดในเมืองกําปอต พวกที่ถูกจับไดโดดหนีจากเรือขามมายังเมืองกําปอต แจงใหเจา
เมืองไปจับผูรายที่มาซื้อฝนได สวนผูรายที่อยูในเรือหนีไปได (37) การปลนสะดมเรือทั้งเรือพอคา
จนกระทั่งเรือของหลวงที่พวกโจรสลัดกระทําดูเหมือนเปนเรื่องปกติ ตราบใดที่กองทัพไทยไมมี
แสนยานุ ภ าพเพี ย งพอที่ จ ะรั ก ษาความสงบในทะเลได โจรสลั ด ที่ ร วมกั น เป น ตั้ ว เฮี ย ก็ ยั ง คง
อาละวาดอยูในทองทะเลทั่วไป และดูเหมือนวาเมืองกําปอตจะเปนแหลงใหญสองสุมโจรสลัดพวก
ที่ปลนสะดมในนานน้ําไทยก็จะเขาไปหลบภัยที่นี่
ทะเลทางดานตะวันออกของไทยนับตั้งแตนานน้ําเวียดนาม เมืองกําปงโสม เกาะกง เกาะ
กรูด เกาะชาง แหลมงอบจังหวัดตราด บริเวณนี้มีคุงอาวที่หลบลมมรสุมหลายแหง เรือสําเภาที่
เดินทางผานไปมาคงจะแวะพักหลบลมมรสุม เชนเดียวกับพวกโจรสลัดก็ถือโอกาสดักปลนสะดม
เรือสินคาที่เขามาแวะพักหรือเดินทางผานในเสนทางเดินเรือสําเภานี้
ในป พ.ศ. 2404 (1861) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดประกาศใหหัวเมือง
ใหญนอยในภาคใตทั้งหมดทราบวา พระองคไดสรางเรือรบกลไฟและเครื่อง ศาสตราวุธเพื่อเปน
เครื่องระวังกําจัด โจรสลัดที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม จึงคิดที่จะใหทหารและเอ็นจิเนียในเรือ
มีความชํานาญในการใชเครื่องจักรและคนงานในเรือมีความชํานาญในการใชใบและถือทายเรือ
พระองคไดสงเรือกลไฟ 2-3 ลําออกตระเวนเยี่ยมหัวเมืองที่เปนเมืองขึ้นของกรุงเทพฯ ทั้งทะเล
ด า นตะวั น ออกและตะวั น ตกเพื่ อ ให พ วกโจรสลั ด ทั้ ง หลายเกรงขาม โดยในเรื อ มี เ จ า นายบาง
พระองคและขุนนางใหญบางทานออกไปดวย ขุนนางผูใหญที่ออกไปคือเจาพระยาศรีสุริยวงษ
ผู สํ า เร็ จ ราชการว า ที่ ส มุ ห กลาโหมผู มี อํ า นาจบั ง คั บ บั ญ ชาหั ว เมื อ งภาคใต ทั้ ง ปวง มี ฐ านะเป น
ประธานเรือกลไฟหลวงที่ออกไปตระเวนเยี่ยมบานเมืองทั้งปวงในครั้งนี้ (38) การลาดตระเวนใน
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ครั้งนี้ก็เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับชาวเมืองที่อยูริมทะเลทั้งหลายคลายความหวาดกลัวจาก
โจรสลัดจีนลง
การปราบโจรสลัดจีนตามหัวเมืองชายทะเล ยังไมสามารถทําไดถึงแมวารัฐจะพัฒนาอาวุธ
และมีเรือกลไฟเพื่อใชในการปราบปรามนี้ หัวเมืองแถบชายทะเลนับตั้งแตสมุทรปราการถึง
ชุมพรยังคงเปนแหลงสองสุมของโจรสลัดขนาดใหญ ในป พ.ศ. 2405 (1862) จีนไหหลําผูหนึ่ง
ชื่อจีนบูน แซเหงา อายุ 65 ป ตั้งบานเรือนอยูเมืองเพชรบุรี ไดใหการเรื่องถึงพวกตั้วเฮียกลุมหนึ่ง
ที่เปนโจรสลัด มีหัวหนาชื่อจีนบู แซหลิมเปนจีนไหหลําเชนกัน อายุ 40 ป จีนบูไดเกลี่ยกลอม
บรรดาจีนไหหลําใหเขาเปนพวกตั้วเฮียได ดังนี้คือที่เมืองชุมพร 150 คน สมุทรสาคร 50 คน และ
ที่สมุทรปราการ 80 คน จีนบูนไดเลาวาเขาไดตอเรือสําเภาอยูที่เมืองชุมพรลําหนึ่งแตยังไมเสร็จ
จึงคิดทางหาเงินโดยการออกเรี่ยไรเงินและเกลี่ยกลอมพวกจีนใหไดมากเพื่อจะมาตอเรือสําเภาลํา
นี้ใหเสร็จ ตอจากนั้นก็จะไดนําเรืออกไปเปนโจรสลัดคอยตีเรือเล็กเรือนอยตางๆ ที่มาคาขายทาง
ทะเล เมื่อไดทรัพยสินมามากนอยแคไหนก็จะมาแบงปนกัน จีนบูไดใหพรรคพวกออกเกลี่ยกลอม
จีนไหหลํามากินโตะรวมสาบานที่โรงจีนซุนเฮา ไดพวกไหหลํามาอีก 44 คน จีนไหหลําที่มากินโตะ
ใหเงินคนละ 1 สลึง จีนบูไดแตงตั้งใหจีนปวด จีนเตาเปนยี่เฮีย จีนเทียวเปนซาเฮีย จีนปูนใหเงิน
จีนบู 8 บาท จีนเทียวให 2 บาท เงินที่เรี่ยไรไดนี้ถูกนําไปใหจีนบูเพื่อตอสําเภาใหเสร็จ จีนบูได
มอบหนังสือคุมกันแกจีนปวด ทั้งหมด 19 ฉบับ หนังสือนี้เปนหนังสือคุมกัน หากพวกที่เขาตั้วเฮีย
แลวจะไปคาขายเมืองใด ตั้วเฮียเมืองอื่นจะมาตีไมได และถาหากจีนผูใดที่ตองการหนังสือคุมกันนี้
ก็ใหเรียกเก็บฉบับละ 1 บาท 2 สลึงมอบไวใหกับจีนบู จีนบูยังสั่งใหจีนปวดไปเกลี่ยกลอมจีน
ไหหลําที่ตําบลละหานบอนมาเขาพวกอีกและไดเรี่ยไรเงินจากจีนไหหลําที่นั่นมาไดอีก 8 ตําลึง
จากที่บานแหลมอีก 15 ตําลึง รวมเงินทั้งเกาใหมที่เรี่ยไรไดเปน 1 ชั่ง 5 ตําลึง เงินจํานวนนี้จีนบูได
เอาไปซื้อขาวสารบรรทุกเรือไปเมืองชุมพร เพื่อจะไปเปนโจรสลัด (39)
ในเรื่องจีนบู เปนตั้วเฮียและโจรสลัดนี้ ทานเจาพระยาอัครมหาเสนาบดีไดมีสารตรา
มาถึง พระยากําแหงสงครามผูวาราชการเมืองชุมพร ใหสืบดูวาจีนบูผูนี้มาตอเรือที่แหงใด ใน
สารตราฉบับดังกลาว ไดกลาวถึงกลุมจีนบูวามีพรรคพวกประมาณ 200 คน เปนจีนไหหลํา อยูที่
แขวงเมืองสมุทรปราการ สมุทรสงคราม เพชรบุรี และชุมพร ทําการเรี่ยไรเงินเพื่อตอเรือจะไดไป
เปนโจรสลัดคอยตีเรือลูกคาในทองทะเล ทานเจาพระยาอัครเสนาก็ยังไดตั้งขอสังเกตวา จีนที่ตี
เรือลูกคาทุกครั้งเปนจีนไหหลําดังนั้นจะไวใจจีนกลุมนี้ไมได ดังความวา
“….แลทุกวันนี้การเกิดสลัดศัตรูตีเรือลูกคาวานิชในทองทะเลครั้งใด ก็
ไดความวาพวกจีนหัยหลําทุกครั้ง พิเคราะหดูเหนวาพวกจีนหัยหลําซึ่งออกมา
เที่ยวทํามาหากินอยูตามแขวงเมืองนั้นมักชักชวนกันเปนพวกเปนเหลาคบคิด
กันกระทําโจรรกํา เที่ยวตีเรือลูกคาเนืองๆ จะไวใจแกพวกจีนหัยหลํามิได…” (40)
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โจรสลัดจีนที่ออกอาละวาดในทะเลในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนี้ไดใชระบบกงสีตั้วเฮียใน
การซองสุมและจัดการกับกองเรือของตนเองออกเที่ยวปลนสะดม โจรสลัดจีนพวกนี้สรางความ
ลําบากใจใหกับรัฐและเปนอุปสรรคตอการขยายตัวของการคาในภูมิภาคนี้อยางยิ่ง การออก
อาละวาดปลนสะดมของโจรสลัดจีนนั้นมีตั้งแตนานน้ําทะเลในประเทศจีนไปจนถึงสุดแหลมมาลา
ยู หนังสือพิมพบางกอกรีคอรเดอร ฉบับวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2408 (1865) รายงานวาเรือจีน
สลัดไดตีเรือสําเภาสองเสาของสยาม หางจากฮองกง 40 ไมล เรือของสลัดจีนเปนเรือสําเภามี
อาวุธตางๆ ในเรือพรอมนาฬิกาเรือ และปนสําหรับเรือ 2 กระบอก พรอมกับเชือกและเสบียง
อาหาร สลัดไดจับตัวนายเรือแลวโบยตีบังคับใหบอกสิ่งของที่มีคา สวนลูกเรือก็ถูกโบยตีบาดเจ็บ
สาหัสไปตามๆกัน กอนที่จะหนีจากไปไดนําเอากํามะถันทิ้งลงในเรือเพื่อจะเผาเรือเสีย แตโชคดี
ที่เรือสยามสามารถแลนกลับมายังฮองกงได ในชวงระยะเดียวกันทางเมืองไซงอน ยังจับพวกโจร
สลัดไดอีก 4 ลําเรือ ที่เที่ยวออกปลนเรือตางๆ ที่ผานไปมา สวนทางใตของไทยโจรสลัดก็ออก
อาละวาดหนัก เจาเมืองตรังกานูไดทําหนังสือไปถึงเจาเมืองสิงคโปรวา สลัดอาละวาดหนักจน
ชาวบานและเรือลูกคาไมสามารถทํามาหากินได ดวยเหตุนี้จึงไมสามารถนําตะกั่วมาขายใหแกเจา
เมืองสิงคโปรได ขอให เจาเมืองสิงคโปรชวยไลพวกสลัดดวย (41) แมวาเจาเมืองตรังกานูจะไมได
ระบุวาโจรสลัดที่กลาวถึงนี้เปนโจรสลัดจีนหรือสลัดแขก แตก็แสดงใหเห็นวาเกิดความไมปลอดภัย
ทั้งทางทะเลดานเหนือและใตของไทยในการเดินทางคาขายอยางยิ่ง
ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2408 (1865) กัปตันทอมสันไดออกเดินทางจากฮองกงเพื่อ
มาบางกอกในระหวางเดินทางไดพบกับเรือสําเภาของโจรสลัดเขาโจมตี กัปตันทอมสันเลาวาเรือ
สําเภาของโจรสลัดนั้นแลนเร็วกวาเรือกําปนของเขามาก และการโจมตีก็เปนไปอยางรวดเร็วและ
แมนยํา ขณะที่กัปตันทอมสันตั้งทาจะยิงเรือสลัดแตสลัดกลับยิงปนเล็กมาที่เรือกําปนกอนหลาย
นัด และยิงถูกตนหนตาย พวกกลาสีเรือก็ถูกปนบาดเจ็บหลายคน สวนพวกที่ไมบาดเจ็บก็หนีกัน
กระจั ด กระจาย สั บ สนอลหม า นไปหมดในเรื อ บางคนก็ ห นี ล งข า งล า ง บางคนป น ขึ้ น บน
เสากระโดง ตอจากนั้นพวกโจรสลัดก็ปนขึ้นมาบนเรือกําปนประมาณ 30 คน โจรสลัดทุกคนมีปน
แขนเสือหกนัดกระบอกหนึ่ง ดาบเลมหนึ่ง และปนทหารกระบอกหนึ่ง เมื่อโจรสลัดจับกัปตันทอม
สันไดก็ถามวาเงินอยูที่ไหนถาไมบอกจะฆาเสีย สวนตนหนที่ถูกปนนอนกลิ้งอยูพวกสลัดก็เอาปน
ยิงซ้ําเขาขางหลัง เมื่อพวกโจรสลัดขนของไปแลว กัปตันจึงนําเรือแลนไปยังไซงอน หลังจากรักษา
ตัวหายบาดเจ็บแลวจึงแลนเรือตอมายังเมืองไทย (42)
อีกเหตุการณหนึ่งที่เรือถูกปลนโดยโจรสลัดจีนระหวางการเดินทางจากฮองกงเขา
มายังกรุงเทพฯ หนังสือพิมพบางกอกรีคอรเดอร ฉบับวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2409 (1866)
รายงานว า เรื อ กํ า ป น ชื่ อ ไดมอนซิ ตี้ ไ ด เ ดิ น ทางจากฮ อ งกงมายั ง กรุ ง เทพฯ ในวั น นั้ น ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดกลานัก เมื่อเรือแลนเขามาถึงเกาะฮองกงก็ไดแวะเขาพักบังลม ขณะนั้น
กัปตันเรือไดมอนซิตี้เห็นเรือสําเภา 2 ลํา แลนออกมา ตอมาเรือสําเภาทั้ง 2 ลํานั้นไดกลายเปน
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เรือของโจรสลัดเขาปลนเรือไดมอนซิตี้ สลัดไดโจมตีโดยการโยนหมอดินเขาไปที่เรือไดมอนซิตี้
และยิงตามดวยปนใหญ ตอจากนั้นก็ปนขึ้นมาปลนเรือ นายสลัดสามารถพูดภาษาอังกฤษไดดวย
พวกสลัดตองการฝนและเงิน และตองการแผนที่และนาฬิกาพกของเรือ โจรสลัดไดสั่งไมให
กัปตันเรือไดมอนซิตี้นําเรือกลับไปที่ฮองกง ดวยกลัววาทางเมืองฮองกงจะรูวาโจรทําการปลน
เรืออยูที่ปากอาวฮองกง และถาหากกัปตันนําเรือกลับไปที่ฮองกงจะทําลายเรือทิ้ง เรือไดมอนซิตี้
จึงแลนมาที่ไซงอนเพื่อนําผูเจ็บปวยมารักษา ตอจากนั้นก็แลนมาที่กรุงเทพฯ สิ่งของที่โจรสลัด
ปลนไปไดทั้งหมด คือ ผาแพรราคาหมื่นเหรียญ และเสื้อผาสิ่งของๆลูกเรือและกัปตัน ประมาณวา
เรือโจรสลัดมีคนลําละ 40 คน เรือไดมอนซิตี้ไมสามารถตอสูกับเรือของโจรสลัดได ลูกเรือก็ตกใจ
หนีลงใตดาดฟาหมด (43)
เมื่อโจรสลัดจีนอาละวาดหนักเขาในป พ.ศ.2409 (1866) อังกฤษไดสงเรือกําปนรบของ
ตนชื่อ โอปะซํา ออกกวาดลางโจรสลัดตั้งแตฮองกงลงมาทางทะเลจีนใต จับเรือสลัดได 16 ลํา จับ
จีนสลัดได 240 คน ปนใหญ 53 กระบอก จากนั้นก็เผาที่ซองชุมนุมของจีนสลัดที่ตั้งอยูแหลมปก
ซุยแลวปลอยนักโทษที่จีนสลัดจับไว 27 คน ที่แหลมปกซุยนี้เองอังกฤษไดออกตามจับสลัดอีกครั้ง
หนึ่งได เรือสลัดทั้งหมด 15 ลํา ปนใหญ 43 กระบอก โจรสลัด 200 คน เรือสําเภาของโจรสลัดบาง
ลําที่เรือโอปะซําจับไดนั้นมีขนาดยาวกวาเรือกําปนโอปะซํามาก เมื่อซักถามไดความวาเชามาจาก
เจาของโดยอางวาจะมาคาขายแตในความเปนจริงแลวเชามาเพื่อจะเที่ยวออกปลนเรือสินคาลํา
อื่นๆ บรรดาโจรสลัดจีนที่จับไดเหลานี้ ทางอังกฤษไดสงใหรัฐบาลจีนลงโทษถึงประหารชีวิต (44)
ถึงแมวาอังกฤษจะปราบปรามเรือโจรสลัดอยางหนักแตการโจมตีเรือสินคาของโจรสลัดก็
ยังคงมีอยู เรือที่เดินทางจากฮองกงมายังกรุงเทพฯ ยังถูกโจมตีอยูเสมอๆ ในการปองกันตัวเองจาก
การโจมตีของพวกเรือสลัดจีน เรือของพวกพอคามักจะตองนัดกันออกเดินทางครั้งละ 3-4 ลํา เพื่อ
จะไดชวยเหลือกันหากเกิดเหตุภัยในระหวางเดินทาง ขณะเดียวกันพวกโจรสลัดก็จะใชเรือโจมตี
มากกวา 1 ลํา เชนกันเปนลักษณะของการชวยกันโจมตี ในวันเสารเดือน 4 แรม 9 ค่ํา เวลาเชา
พ.ศ. 2409 (1866) เรือกําปน 3 ลํา ออกจากฮองกงเดินทางยังกรุงเทพฯ แลนมาพรอมกัน เรือ
กําปนชื่อ กองกะเรอ ก็ถู กลอบโจมตีจากกองเรือสลัด โจรสลัด 30 คน ไดปน ขึ้นมาบนกําป น
พรอมดินระเบิดและอาวุธครบมือ เรือกองกะเรอสามารถรอดจากการยึดครองของโจรสลัดได
เพราะเรืออีก 2 ลํา ที่เดินทางมาพรอมกันไดเขาชวยเหลือ (45)
ในทองทะเลไทยโจรสลัดยังคงโจมตีเรือสินคาทั้งทางอาวไทยดานตะวันออกและตะวันตก
เชนเดิม หนังสือพิมพบอกกอกรีคอรเดอร ฉบับวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2409 (1866) ไดกลาวถึง
เหตุการณโจรสลัดปลนเรือที่บางยี่สาน เรือลําดังกลาวหลังจากจําหนายน้ําตาลที่กรุงเทพฯ เสร็จ
เรียบรอยแลวก็จะเดินทางกลับไปยังเพชรบุรี และแวะพักที่ปากอาวเมืองสมุทรสาครกับเพื่อนเรือ
หลายลํา ตอจากนั้นก็พากันเดินทางไปยังเพชรบุรีพรอมกันกับเรือหลายลํา เมื่อเรือมาถึงบาง
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ยี่สานก็พบกับเรือโจรสลัดจีนเขา โจรสลัดจีนไดเขาปลนเรือน้ําตาลที่อยูลําทายสุดของขบวน โจร
สลัดมีทั้งหมด 20 คนเศษไดปลนเอาสิ่งของไปหมด แลวหนีออกไปยังทะเลลึก
ตอมาวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2409 (1866) หนังสือพิมพบางกอกรีคอรเดอรได
รายงานโจรสลัดโจมตีเรือสินคาทางดานตะวันออกของอาวไทยวา โจรสลัดมีอยางชุกชุมคอยลอบ
โจมตีเรือสินคาระหวางชองแสมสานถึงเกาะสีชัง ถาเรือลําใดมาจอดบังลมอยูที่ชองแสมสาน
ตั้งแตลําหนึ่งและสองลําแลว พวกโจรสลัดจะลงเรือเปดลําละ 15-20 คน แตลงอยูในทองเรือให
เห็นแคสองคนแจวหัว แจวทายเมื่อมาใกลเรือลูกคา ก็ทําทีเปนบอกขายหรือซื้อสินคา พอเห็นไดที
แลวก็โดดขึ้นบนเรือ ไลฟนเจาของเรือเก็บเอาสิ่งของไป และถาหากเรือมีสินคามากก็ปลนเอาเรือ
ไปทั้งลํา เอาสินค าเขาไปขายที่จัน ทบุรี เจาเมืองกรมการเมืองก็ รูวาเปนพวกโจรสลัดแตไ ม
สามารถทํ า ประการใดได เพราะโจรเหล า นี้ มี ธ งช า งเผื อ กและหนั ง สื อ ทะเบี ย นเรื อ ทางด า น
หนังสือพิมพบางกอกรีคอรเดอรเสนอใหรัฐบาลจัดเรือกําปนไฟไวที่หัวเมืองชายทะเลสําหรับปราบ
โจรสลัดเหลานี้ จึงจะสามารถปราบโจรสลัดไดอยางไดผล (47)
ในปลายรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 โจรสลัดไมมีเพียงแคทางฝงดานตะวันออกภาคใตเทานั้น
การรบพุงกับระหวางกงสีเหมืองแรในภาคใตโดยเฉพาะที่ภูเก็ต ทําใหสมาชิกกงสีเหมืองแรดีบุก
บางกลุมไดหันเหไปเปนโจรสลัด กอการปลนสะดมเรือสินคาตางๆ ในทะเลดานตะวันตกอีกดวย
ดังปรากฏวาในป พ.ศ. 2410 (1867) จีนสลัดที่เที่ยวตีเรือลูกคาเปนจีนจากกงสีในภูเก็ตที่วิวาท
กัน กงสีทั้ง 2 ฝายจะลงเรือออกเปนสลัดเที่ยวสอดแนมพวกคูวิวาทที่ไปเที่ยวหาเสบียงมาสงให
พรรคพวก หากพบเห็นก็จะชวงชิงเสบียงเอาไว และถาหากพบเรือลูกคาที่เดินทางคาขายผานไป
มาก็จะตีเอาทรัพยสิ่งของไว เรื่องที่โจรสลัดจีนออกเที่ยวปลนลูกคาทางชายฝงตะวันตกนี้ทางกงสุล
อังกฤษไดมีจดหมายรองเรียนมาใหทางรัฐบาลไทยชวยจัดการปราบปรามใหหมดสิ้น ทางฝาย
เจาพระยาอัครมหาเสนาบดีก็ไดมีสารตราสงใหเจาเมืองตะกั่วปา เมืองพังงา เมืองตะกั่วทุง เมือง
ภูเก็ต และเมืองถลางใหสืบสวนพวกโจรสลัดและจับตัวมาลงโทษใหได (48)
เหตุการณสําคัญเหตุการณหนึ่งที่อังกฤษตองการใหรัฐบาลไทยจับสลัดมาลงโทษใหไดคือ
เหตุการณโจรสลัดจีนตีเรือของชาวพมาคนในบังคับอังกฤษที่เมืองตะกั่วทุงในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2410 โจรสลัด 30 คน ไดปลนเอาเรือและนําพอคาจีนที่อาศัยมากับเรือไปดวย สวนลูกเรือและ
นายเรือ 5 คน พวกโจรสลัดไดนํามาปลอยไวแถวเกาะดอนซึ่งขึ้นอยูกับเมืองตะกั่วปา ทาง
เจาพระยาอัครมหาเสนาบดีสั่งใหเจาเมืองตางๆ จับโจรสลัดรายนี้ใหได ซึ่งก็จับโจรสลัดรายนี้ได 4
คน และทรัพยสิน 4 สวน ขาดอยู 2 สวน การที่ทางการตองเรงจับโจรรายนี้ใหไดทางการไทยอาง
วาเพราะอังกฤษกับไทยเปนไมตรีอันสนิท ลูกคาเดินทางไปมาคาขายกัน เมื่อเกิดปญหากับลูกคา
ก็ตองรีบชวยกันแกไข (49)
การเกิดโจรสลัดจีนในทองทะเลไทยเพิ่มมากขึ้นภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงมาจาก
การที่ชาวจีนยังคงอพยพออกจากประเทศตนจํานวนมากอยางตอเนื่อง เพราะดินแดนทางใตของ
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ประเทศจี น ยั ง คงมี เ หตุ ก ารณ ไ ม ส งบทางการเมื อ ง อั น เนื่ อ งมาจากภั ย คุ ก คามจากประเทศ
มหาอํานาจ และปญหาความอดอยากในแผนดินเกิด ประกอบกับในชวงระยะนี้การเดินเรือใน
ภูมิภาคนี้มีมากขึ้นเพราะอังกฤษและประเทศมหาอํานาจทั้งหลายตางเขาไปทําสนธิสัญญาการคา
กับประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้ ทําใหมีการติดตอคาขายในภูมิภาคกับประเทศตะวันตกตางๆ
มากขึ้น แตอุปสรรคทางการคาที่สําคัญก็คือพวกโจรสลัดโดยเฉพาะชาวจีนที่กําลังแผอิทธิพล
เปนกองโจรขนาดใหญทั้งบริเวณตะวันออกและตะวันตกของทองทะเลไทย โจรสลัดที่ออก
อาละวาดเหลานี้มีการจัดตั้งเปนกองทัพเรือขนาดใหญและมีการจัดความสัมพันธแบบกงสีอั้งยี่ที่
พรอมจะปลนสะดมเมื่อมีโอกาส
3. การปราบโจรสลัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5
โจรสลัดนั้นเปนเรื่องระดับภูมิภาคที่มีอยูทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โจร
สลัดจีนมีอยูนับตั้งแตทะเลจีนใตจนถึงคาบสมุทรมาลายู และ โจรสลัดแขกที่มีอยูในคาบสมุทร
มาลายูจนถึงชองแคบมะละกา และหมูเกาะตางๆ ในดินแดนชวา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ปญหาโจร
สลัดทางดานทะเลตะวันตกมีมากขึ้นตามความเจริญของการทําเหมืองแรดีบุก นอกจากนี้โจรสลัด
แขกที่ ห มดบทบาทในท อ งทะเลไป นั บ ตั้ ง แต ต น สมั ย รั ต นโกสิ น ทร เ ป น ต น มาได ก ลั บ ขึ้ น มามี
บทบาทในการปลนสะดมพอคาในทองทะเลเคียงคูกับโจรสลัดจีนดวย ในสมัยนี้เองอังกฤษซึ่ง
ครอบครองปนัง สิงคโปร และทะเลทางมะละกาไดกดดันใหรัฐบาลไทยปราบปรามโจรสลัดดวย
เนื่องจากหากอังกฤษปราบปรามอยางหนักแตฝายไทยไมปราบปรามอยางจริงจัง การปราบปราม
โจรสลัดของอังกฤษก็จะไมไดผล ดวยความเกรงกลัว อิทธิพลของอังกฤษที่กําลังคุกคามไทยอยาง
หนัก รัฐบาลไทยจําเปนตองดําเนินการปราบปราม โจรสลัดในทองทะเลไทยอยางจริงจังตามขอ
เรียกรองของอังกฤษ
ในป พ.ศ. 2412 (1869) หลวงทวีปสยามกิจ กงสุลไทย ณ เมืองเกาะหมาก ไดมีหนังสือ
มายังเจาพระยาภานุวงษมหาโกษาธิบดีผูวาการตางประเทศ และพระยาภูเก็ตวา สลัดกําเริบขึ้น
ทําอันตรายแกเรือลูกคาในทะเลตั้งแตเกาะหมากจนถึงหัวเมืองตะวันตกของไทย พวกเรือสลัด
เหลานี้เปนเรือที่เกาะลันตาใกลหัวเมืองกะบี่ มีหัวหนาชื่อหะยีมะหมัดสาแล ซึ่งคนทั่วไปเรียกวา
หะยีเพงๆ คนนี้เปนนายเกาะลันตาโดยไมไดรับตราตั้งจากสมเด็จพระเจากรุงสยามใหเปนนาย
เกาะ ที่เกาะลันตานั้นเปนแหลงสองสุมโจรสลัดทั้งจีน ไทย และแขก หะยีมะหมัดไดเขาไปที่เมือง
เกาะหมากเพื่อหาคนและเครื่องศาสตราวุธ สําหรับปลนสะดม ลูกคาที่เกาะหมากไดฟองรองตอ
ผู ป กครองอั ง กฤษๆ ก็ ใ ห นํ า เรื อ รบออกมาลาดตระเวนดู เกาะลั น ตานั้ น ขึ้ น อยู กั บ เมื อ ง
นครศรีธรรมราช ทางกรุงเทพฯไดสั่งใหทางพระยานครศรีธรรมราชจับตัวหะยีเพงและบุตรภรรยา
สงเขามายังกรุงเทพฯ เพื่ออังกฤษจะไดสิ้นสงสัย และถาหากเรือรบอังกฤษลาดตระเวนมายังเกาะ
และบานเมืองใดใหพระยานครศรีธรรมราช บอกขาววาเขามายังกรุงเทพฯ ดวย (50)
หะยีมะหมัดสาแลไดเกลี่ยกลอมพวกแขกมลายูและจีนไหหลําใหเขาพวกดวย และตัวเองก็
เปนหัวหนาสลัดเที่ยวตีเรือสินคาตั้งแตเกาะหมากจนถึงภูเก็ต เกาะลันตาที่มีหะยีมะหมัดเปน
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หัวหนาเกาะไดกลายเปนแหลงสองสุมของโจรสลัดขนาดใหญ พอคาปนังผูหนึ่งไดเลาเรื่องโจรสลัด
อาละวาดระหวางทะเลเกาะหมากถึงเมืองภูเก็ตวา เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2412
(1869) เรือของเขาไดออกเดินทางจากเกาะหมากมายังภูเก็ต ระหวางเดินทางมีเรือสลัด 3 ลํา
ออกไลยิงเพื่อจะชิงเรือของเขา แตดวยเรือของจีนสลัดมีดินปนและลูกปนอยูนอย เรือของเขาจึงหนี
ไดพน พอคาผูนี้ไดกลาววาเรือสินคาที่เขามาบรรทุกดีบุกและสิ่งของอื่นๆที่ภูเก็ตและเประนั้นในป
หนึ่งๆ มีมูลคาไมนอยกวา 5 ลานเหรียญ หลายปกอนนั้นก็ไมมีเรือสลัดมาไลตีเรือพอคา แตมา
เมื่อเร็วๆ นี้กลับมีพวกเรือสลัดออกอาละวาดเรือพอคา พอคาผูนี้ไดแสดงความเห็นวานาจะเปน
เพราะไมมีเรือปนคอยลาดตระเวนรักษาเรือพอคา แตกอนนั้นพวกเรือสลัดก็จะคอยจับเอาเรือ
ลูกคาลําเล็กๆ แตเดี๋ยวนี้พวกสลัดกลับคิดแตจะคอยตีเอาเรือใหญๆ ที่บรรทุกดีบุกเที่ยวละ 2,000
หาบ ราคาประมาณ 60,000 เหรียญ พอคาผูนี้ไดกลาวตําหนิรัฐบาลไทยวารูเห็นเปนใจกับโจร
สลัดดวย ซึ่งจะสงผลใหการคาที่ภูเก็ตเสียหายได ดังความวา
“ขาพเจาเห็นวาผูที่เปนนายบานนายเมืองเปนผูชวยใหกําลังแกพวกสลัด
จึงกําเริบนัก ดวยรูวาเรือรบอังกฤษคอยอยูที่เมืองสิงคโปรหมด เรือที่บันทุก
ดีบุกออกไปนั้นมีราคามาก พวกสลัดไมคิดเสียดายเงินเลย ที่จะจัดการจับเอาเรือ
พอคาที่บันทุกดีบุกใหได ถาแมวาพวกสลัดจับเอาเรือ พอคาบันทุกดีบุกได แตลํา
หนึ่งสองลําก็จะเสียในการคาขายในเมืองภูเก็ต แลเมืองเประกับทั้งเมืองเกาะ
หมากทีเดียว…” (51)

พอคาเมืองปนังไดเรียกรองใหรัฐบาลไทยสงเรือรบออกลาดตระเวนในทองทะเลคุมครอง
เรือของพวกพอคา
ปญหาเรื่องเรือสลัดเที่ยวตีเรือลูกคา ทางอังกฤษไดสงเรือรบชื่อ สลานี จากสิงคโปรมา
ลาดตระเวนแถบเมืองภูเก็ตและเกาะลันตาในป พ.ศ. 2413 (1870) แตโจรสลัดที่เกาะลันตาก็ยัง
ไมสามารถปราบลงได พวกพอคาจีนที่บรรทุกดีบุกไปยังเกาะปนังไมกลาเดินทาง อังกฤษไดสง
เรือรบชื่ออาเบริน ซึ่งอยูที่เกาะหมากมายังภูเก็ตเพื่อปรึกษาเรื่องปราบโจรสลัดที่เมืองภูเก็ต กัปตัน
เรือรบไดแจงแกหลวงทวีปสยาม กงสุลสยามที่เมืองเกาะหมากวา เมื่อไปถึงเมืองภูเก็ตนั้นพบจีน
ไมกี่คนอยูบนเกาะลันตา เขาใจวาจะหนีเขาปาไปหมด (52)
การสมคบกั น ระหว า งโจรสลั ด แขกและจี น ออกปล น เรื อ ลู ก ค า ตามชายฝ ง ทะเลด า น
ตะวันตกนั้นสรางผลกระทบทางการเมืองระหวางไทยและอังกฤษมาก เพราะทะเลดานนี้พอคาที่
เดินทางไมวาจะเปนชาวพมา แขก และจีน ลวนเปนคนอยูในบังคับของอังกฤษทั้งสิ้น รัฐบาลไทย
แมจะใหความสนใจในการปราบปรามแตการปราบโจรสลัดจีนและแขกลงไดก็ไมใชเรื่องงาย ในป
พ.ศ. 2415 (1872)นี้เองโจรสลัดแขกและจีน 11 คน ไดตีเรือแขกตําปคนในบังคับอังกฤษ ณ

โจรสลัดจีนในทองทะเลไทยในชวงปลายคริสตศตวรรษที่18-19

23

ทะเลแถบอาวเบลกอล และไดฆาลูกเรือและนายเรือตาย 4 คน แขกตําปโดดน้ําหนีรอดไปได 1
คน คาเสียหายคิดเปนเงิน 600 เหรียญหรือ 1,000 บาท พระยารัตนเศรษฐี เจาเมืองระนองไดจับ
สลัดได 8 คน และสามารถนําเงินมาชดใชคาเสียหายแกแขกตําปไดตามจํานวนปลนทรัพย ใน
การลงโทษสลัดทั้ง 8 คนที่จับได ทางกรุงเทพฯไดสงพระนราธิราชภักดีกรมพระกระลาโหมมี
อํานาจเต็มเปนขาหลวง เดินทางมาพรอมดวยหลวงสุรินทรเสนีเจากรมอาษาจาม มาดวยเรือรบ
กลไฟชื่อ รานรุกไพรี มายังเมืองตะกั่วปาและเมืองระนอง โจรสลัดทั้ง 8 คน ถูกลงโทษโดยการ
เฆี่ยนตี 60-90 ที ผูมีสวนรวมดําเนินการสําคัญ 7 คน ถูกประหารชีวิตที่เมืองตะกั่วปา แลวเอา
ศีรษะเสียบประจานไวอยาใหคนทั้งปวงเอาเยี่ยงอยาง (53) การลงโทษที่รุนแรงนี้ก็เพื่อใหบรรดา
โจรสลัดทั้งหลายเข็ดหลาบและแสดงใหอังกฤษเห็นวารัฐบาลไทยเอาจริงจังกับการปราบปรามโจร
สลัด
ที่ชองอางทองใกลเกาะสมุยและเกาะพงัน ก็เปนอีกแหลงหนึ่งของชุมนุมโจรสลัดไหหลํา
เกาะสมุยนั้นขึ้นอยูกับเมืองนครศรีธรรมราช สวนเกาะพงันขึ้นอยูกับเมืองไชยา ที่ชองอางทองนี้
โจรสลัดไดตีเรือของจีนลิมนูเตียดคนในบังคับของฝรั่งเศส สลัดไดฟนแทงนายเรือและลูกเรือตาย
7 คน ลูกเรือโดดน้ําหนีได 2 คน สลัดไดเก็บทรัพยสินในเรือแลวเจาะผาทองเรือจมน้ําไป เรือของ
จีนปนบานอยูปากพนังก็ถูกโจรสลัดจีนไหหลําปลนที่ชองอางทองเชนกัน ทางกรุงเทพฯไดสงเรือ
กลไฟชื่อสงครามครรชิต มารวมกับพระยานครศรีธรรมราชและพระยาไชยา ตามจับโจรกลุมนี้มา
ลงโทษใหได ในป พ.ศ. 2415 (1872) นี้เองเรือของลูกคาเมืองเกาะหมากก็ถูกโจรสลัดตีที่เกาะ
ลันตาอีกครั้งหนึ่ง ฆานายเรือและลูกเรือตาย 1 คน ทํารายคนในเรือบาดเจ็บ 4 คน ทาง
กรุงเทพฯ ไดสงใหเรือรานรุกไพรีที่ออกไปราชการที่เมืองตะกั่วปาและภูเก็ตใหมาชวยจับโจรสลัด
รายนี้ใหจงได ที่เกาะลันตาหนาเมืองกระบี่นั้นเปนที่ลอแหลมเกิดโจรสลัดตีเรือลูกคาเนื่องๆ ใน
สารตราไดกลาววา “…ให พระยานครศรีธรรมราชจัดกรมการผูใหญไปอยูรักษาใหเรียบรอย
อยาใหอังกฤษภาลภาโลวาคบโจนผูรายตอไปได…” (54) ทั้งโจรสลัดจีนและแขกไดออกเที่ยวปลน
ทั้งชาวบานและเรือสินคาที่เดินทางในทองทะเลไมเวนแตละวัน
ในดานทะเลฝงตะวันออกของไทย โจรสลัดจีนก็ยังคงสรางความลําบากใหกับเรือพอคาที่
เดินทางทําการคาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานทางดานตะวันออก แตปญหาโจรสลัดในสมัย
รัชกาลที่ 5 ไดกลายเปนเรื่องรอนทางการเมืองระหวางประเทศเชนเดียวกับปญหาโจรสลัดใน
ภาคใต เพราะดินแดนญวนอยูในการครอบครองของฝรั่งเศส พอคาที่เดินทางเขามาติดตอ
การค า ในบริ เ วณทะเลด า นตะวั น ออกก็ มั ก จะเป น คนในบั ง คั บ ของฝรั่ ง เศส ดั ง นั้ น เมื่ อ เกิ ด
เรื่องราวโจรสลัดปลนเรือพอคา กงสุลฝรั่งเศสก็เรียกรองใหรัฐบาลไทยจัดการจับโจรสลัดและคืน
ทรัพยสินใหแกคนของตนใหเร็วที่สุด และเรียกรองใหไทยปราบโจรสลัดในทะเลบริเวณนี้โดยเร็ว
บริเวณที่เรือมักถูกโจมตีจากเรือสลัด ไดแก เกาะสีชัง เกาะคราม เกาะเสม็ด ชองแสมสานและ
เกาะชาง ในบริเวณทะเลดานนี้กงสุลฝรั่งเศสไดกลาวาพวกนี้เปนพวกตั้วเฮีย ซึ่งมีอยูมากตาม
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ชายทะเลจนถึงดินแดนฝรั่งเศส กําลังของโจรสลัดที่เขาตีเรือลูกคาแตละครั้งก็ประมาณ 30 คน
ซึ่ ง เป น การโจมตี ที่ ใ ช กํ า ลั ง คนมาก ดั ง นั้ น การโจมตี ข องโจรสลั ด จี น ทุ ก ครั้ ง จึ ง มั ก จะประสบ
ความสําเร็จ คดีหนึ่งที่กงสุลฝรั่งเศสขอรองใหรัฐบาลไทยจัดการคือ กรณีเรือของจีนฮงบอตินคน
ในบังคับของฝรั่งเศสถูกโจรสลัดตีที่เมืองปะทิว ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2414 (1871) เรือลํานี้
บรรทุกสินคาราคา 1,000 บาทเศษ และมีเงินตราที่ไดจากการคา 2,700 บาทเศษ โจรสลัดที่โจมตี
มี 30 คน จีนนายเรือและลูกเรือทั้งหมด 7 คน สูไมไดโดดน้ําหนี หลังจากนั้นโจรสลัดไดนําเรือมา
จอดที่สมุทรปราการ และนําสิ่งของในเรือที่ตีไดมาขายที่เมืองนครเขื่อนขันธ โจรสลัดกลุมนี้ยังตี
เรืออีกลําหนึ่งที่เกาะสีชังอีก ทางการไดจับโจรสลัดกลุมนี้ไดที่สมุทรปราการ 9 คน สามารถ
ติดตามเรือและทรัพยสินจํานวนหนึ่งคืนใหแกจีนฮงบอติน สวนจีนอองผูรับซื้อของโจรสลัดไดหนี
ไปอยูเมืองชุมพรติดตามตัวไมได (55) คดีนี้ไดทําใหเห็นเครือขายการเชื่อมโยงระหวางโจรสลัดใน
ทะเลตะวันออก ดินแดนตางๆ ที่อยูริมทะเลตั้งแตสมุทรปราการถึงชุมพร ซึ่งเปนนานน้ําที่โจรสลัด
มีเครือขายติดตอกัน การจับปราบปรามไมใชเรื่องงาย เพราะโจรสลัดจะไปซุกซอนอาศัยตาม
เครือขายกงสีของพวกตน
2416 (1873) การปลนเรือสินคาของโจรสลัดที่ทะเลแถบเมืองภูเก็ต
ในป พ.ศ.
กลายเปนสงครามความขัดแยงระหวางกงสียี่หินและปุนเถากง ซึ่งเปนกงสีใหญในเมืองภูเก็ตดวย
จีนโกยเหลงไดน้ําเรือสินคาจากเกาะหมากมาคาขายที่เมืองภูเก็ต หลังจากจําหนายสินคาแลวมีจีน
ตันอิน และจีนกาจูอยูฝายกงสี ปุนเถากงโดยสารมาดวย เมื่อเรือออกจากภูเก็ตมาถึงเกาะยาว
สลั ด จี น และแขกซึ่ ง อยู ฝ า ยกงสี โ ฮเซง (เป น พวกที่ แ ยกตั ว ออกจากกงสี ยี่ หิ น ในป พ.ศ.2424
(1881)) ไดตีเรือ โกยเหลง ฆาจีนโกยเหลงและผูโดยสาร 2 คนที่เปนสมาชิกกงสีปุนเถากงตาย
โจรสลัดไดนําเรือไปมอบใหแกจีนกาจิก ตอจากนั้นจีนกาจิกไดนําไปอยูในการคุมครองของกงสี
ฝายยี่หินที่กระทูแขวงเมืองภูเก็ต พระยาวิชิตสงครามผูวาราชการเมืองภูเก็ตมีหนังสือถึงหัวหนา
ฝ า ยกงสี ยี่ หิ น ให จั บ ตั ว จี น กาจิ ก มาชํ า ระความ ฝ า ยกงสี ยี่ หิ น กล า วว า จี น กาจิ ก หนี ไ ปแล ว
เหตุการณนี้ไดกลายเปนความขัดแยงของกงสีใหญทั้ง 2 ตระเตรียมอาวุธเพื่อตอสูกัน ฝายกงสีปุน
เถากงรวมคนไดประมาณ 9,000 คน ฝายยี่หินรวมคนไดประมาณ 7,000 คน ทางฝายเจาเมือง
ภูเก็ตตกใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้นและไดแจงเรื่องมายังกรุงเทพฯ เพื่อขอพระราชทานทหารกอง
เรือรบเพื่อออกไปปราบและจับตัวหัวหนาเขามายังกรุงเทพฯ (56)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงดํารัสวา แขกซึ่งตั้งบานเรือนทํามาหากิน
อยูตามชายทะเลหัวเมืองตะวันออก มักเขากงสีสาบานเปนพวกยี่หินโดยมาก พวกแขกและจีนคบ
กั น เป น เพื่ อ น บางกลุ ม ออกเป น ผู ร า ยคอยตี เ รื อ ลู ก ค า ฆ า ตายอยู เ นื อ งๆ ครั้ น ให จั บ ก็ พ ากั น
หลบหนีไมไดตัวมาชําระความ โจรผูรายจีนแขกจึงกําเริบอยูมิไดขาด การที่หัวหนาฝายยี่หินไมสง
ตัวผูกระทําผิดในคดีฆาจีนโกยเหลงนี้ถือวาเปนการทําผิดสัญญาทานบน จึงโปรดเกลาใหพระยา
ราชวังสรรจางวางกรมอาษาจามเปนขาหลวงมีอํานาจเต็ม หลวงพิพัททัณฑพิจารริย เปนขาหลวง
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ที่ 2 คุมเรือรบกลไฟชื่อพิทยัมรณยุทธพรอมดวยกัปตันตนหน คนงานทหารปนใหญ เล็ก กระสุน
ดินดําเครื่องศาสตราวุธออกมาประจํารักษาเมืองภูเก็ต คอยฟงเหตุการณบานเมืองฝายทะเลดาน
ตะวันตกทุกเมือง และใหหาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษใหได (57)
โจรสลั ด จีน และแขกมี อยู ทุ กๆ แห ง ที่เ ป น เกาะหรือ แหล ง ที่ส ามารถเป นที่ ส องสุ มได ที่
จังหวัดตรังก็มีโจรสลัดคอยตีเรือลูกคาที่แวะเขาไปขนมูลคางคาวที่คลองสีเกา แหลมกาหยง แขวง
จังหวัดตรัง และที่เกาะนางกาวีก็เปนแอบซอนอาศัยของพวกสลัดมิไดขาด การตีเรือราษฎรและ
ออกปลนชาวบานที่อยูริมทะเลคงเปนเรื่องเกิดขึ้นประจําแตที่เปนเรื่องราวใหญโตมักจะเปนเรื่องที่
เกิดขึ้นกับคนในบังคับของอังกฤษ อังกฤษไดสงเรื่องฟองรองมายังรัฐบาลไทยในป พ.ศ. 2416
(1873) วาจีนในดินแดนไทยเปนสลัดรายปลนจีนแขกและพมาลูกคาในอังกฤษตั้งแตดินแดนมะ
ละกาขึ้นมาจนถึงดินแดนไทย มีคดีที่ยังไมชําระสะสางอยูหลายคดีดวยกัน ทางกงสุลของอังกฤษ
แจงวาอังกฤษจะทําการปราบปรามสลัดที่ชองอาวมะละกาอยางจริงจัง และตองการใหรัฐบาลไทย
จัดเรือรบชวยอังกฤษปราบโจรสลัดในครั้งนี้ดวย ดังความที่ทางการไทยจัดแปลไววา
“....บั ด นี้ ค อเวอนแมนต อั ง กฤษทํ า การปราบปรามสกั ด ในที่
ใกล เ คี ย งกั บ แดนไทยที่ ช ายทะเลเปนิ น สุ ล ะมาลายู ค า งไทยโดยแขงแรง
เพราะ ฉนี้ถาคอเวอนแมนตไทยไมไดเอาใจใสตรวจตราในการนี้ใหมากกวาที่
เคยทําอยูในอานาเขตรของไทย จะเปนที่อาไสของพวกสลัดในเรวๆ พวก
สลัดหามีที่อื่นที่จะอาไสไม แลเกลือกวาภายหลังการรายที่พวกสลัดจะทําก็
จะตกอยูในคอเวอนแมนตไทยในภายหนา ขาฯ จึงขอเตือนสติกับคอเวอน
แมนตไทยโดยกําลัง ใหรับธุระจัดแจงสกัดการทุกขเหลานี้เสีย ใหจัดการ
ชวยกันกับเรือรบอังกฤษซึ่งใชปราบปรามสลัดอยูในชองทเลมะละกา พวก
สลัดเหลานี้เคยอาไสในแมน้ําหลายตําบล ที่ลําน้ําไหลลงไปถึงชองทเลมะละ
กาที่อาวแมน้ําเหลานี้ ลางทีก็ตื้นนัก เพราะฉะนั้นเรือรบฝายไทยจึงใชไมไดใน
การนี้ แตนอยเพราะกินน้ํามากไป เรือที่จะตองใชในการนี้เปนเรือกลไฟเลกๆ
ที่เรียกวา สติมลอยซ เดินไดประมาณแปดนอต…ถาคอเวอนแมนตไทยไดเรือ
เหลานี้ศัก 2-3 ลําแลว สงออกไปในเรวๆ เหนจะใชในการเปนอันดี…” (58)

ทางรัฐบาลไทยไดใหเจาพระยาไทรบุรีจัดเรือรบกินน้ําตื่น พรอมไพรพลเครื่องศาตราวุธ
ชวยอังกฤษปราบโจรสลัดดวย อยาใหทางรัฐบาลอังกฤษติเตียนวาไมใหความรวมมือ สวน
ทางดานภายในของไทยเองก็ใหเรือรบออกลาดตระเวนจับโจรสลัดที่เมืองตรัง เมืองตะกั่วทุง ตะกั่ว
ปา พังงา และเมืองถลาง เพื่อจับโจรสลัดมาใหไดทุกเมือง (59)
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ป ญ หาโจรสลั ด ภาคใต นี้ พระยาราชวั ง สรรและหลวงพิ พั ท ทั ณ ฑพิ จ ารริ ย ข า หลวงที่
กรุงเทพฯ สงไปปราบปรามโจรสลัดไดมีหนังสือแจงสถานการณวาตั้งแตพวกจีนเมืองเประเกิดรบ
พุงกัน จีนฝายแพหลบหนีลงเรือและคบกันเปนเพื่อนเที่ยวตีลูกเรือทั้งฝายไทยและอังกฤษ อยูตาม
เกาะ อาว ทะเลแขวงเมืองนครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ตะกั่วปา ระนอง ถลาง และตะกั่วทุง
บริเวณเหลานี้มีโจรสลัดชุกชุมมาก และเมื่อมาวิเคราะหดูเห็นวาทะเลฝงตะวันตกมีเกาะ อาว
เปนที่แอบบังเรือสลัดไดหลายแหงหลายตําบล นายเรือลาดตระเวนเปนแตผูนอยก็ไมกลาเขาคน
ตามเกาะตามอาว สลัดจึงไดมั่วสุมกําเริบมากขึ้น พระยาราชวังสรรฯ ไดสั่งใหพระยาบริรักษภูธร
เปนแมกองออกลาดตระเวนตามที่เปนแหลงที่อยูของโจรสลัดรวมกับผูวาราชการของเมืองตางๆ
ออกปราบโจรสลัดและใหเมืองตางๆ จัดเรือลาดตระเวนสืบจับพวกสลัดชายทะเลใหถึงแขวงอําเภอ
หัวเมืองตอกันอยางกวดขัน (60)
การกอเหตุการณปลนเรือสินคาของโจรสลัดในทองทะเลไทยยังคงมีอยูตลอดเวลาทั้งทะเล
ดานตะวันออก และภาคใตของประเทศ สถานที่กอเหตุการณก็ยังคงเปนบริเวณเกาะแกงเดิมๆ ที่
เปนที่หลบซอนของโจรสลัดตั้งแตตนรัตนโกสินทร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5 ทะเลดานตะวันตกของภาคใตดูจะเปนแหลงที่มีโจรสลัดชุกชุมมากกวาบริเวณอื่นๆ
เนื่องจากกงสีเหมืองแรดีบุกที่อยูในบริเวณเหลานี้ เกิดการรบพุงกันหนัก พวกกงสีบางกลุมไดหัน
เหมาเปนโจรคอยปลนเรือสินคาที่เดินทางเขามาคาขายในบริเวณนี้
โจรสลัดที่นาเกรงขามไดหมดไปเมื่อเผชิญกับการปราบปรามทั้งจากกองทัพเรือที่ทรง
แสนยานุภาพของอังกฤษที่ปราบปรามอั้งยี่ตั้งแตแถบทะเลทางใตของจีน จนถึงชองแคบมะละกา
ในบริเวณนานน้ําไทย รัฐบาลไทยก็ไดพัฒนากองทัพเรือและใชในการปราบปรามกลุมโจรสลัด
เหลานี้จนหมดยุคของโจรสลัดที่ครองนานน้ําไทยไปไดสําเร็จ เรื่องการอาละวาดของโจรสลัดเปน
เรื่องราวระดับภูมิภาค ดังนั้น การปราบโจรสลัดลงไดก็ตองอาศัยความรวมมือกัน ความสําเร็จใน
การสรางกองทัพเรือของไทยสวนหนึ่งมาจากการสนับสนุนของประเทศมหาอํานาจในขณะนั้นดวย
ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสตางเรียกรองใหรัฐบาลไทยทําการปราบปรามโจรสลัดที่มีอยูอยางชุกชุมใน
บริเวณนานน้ําของไทยลงใหได และถาหากยังปลอยใหโจรสลัดปลนชิงสินคาและฆาผูเดินทางก็จะ
เปนอุปสรรคตอการขยายตัวทางการคาที่กําลังเกิดขึ้นอยูในขณะนั้น
สรุป
โจรสลัดเปนอาชีพนอกภาคการผลิตที่กุลีจํานวนหนึ่งเขาไปยึดเปนวิถีชีวิตในอดีต โจร
สลั ด จี น ที่ เ ข า มามี อิ ท ธิ พ ลในน า นน้ํ า ทะเลไทยในช ว งปลายคริ ส ต ศ ตวรรษที่ 18-19 สาเหตุ
เนื่องจากความแรนแคนในแผนดินจีนตอนใต ซึ่งมีทั้งมาจากสาเหตุของภัยธรรมชาติตางๆ ทําให
พื้นแผนดินไมสามารถทําการเพาะปลูกได นอกจากนี้ยังเกิดภาวะความไมสงบทั้งมาจากสงคราม
ภายในและภายนอกประเทศ ไดแ ก กบฏไตเผง และสงครามฝนซึ่ งจีนทําสงครามกั บอัง กฤษ
สงครามเหลานี้ทําใหประชาชนไมสามารถทํามาหากินไดในแผนดินเกิด ตองหันหนาออกทะเล
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เพื่อแกไขปญหาเรื่องปากทองของตน การเปนโจรสลัดเปนหนทางที่สําคัญหนทางหนึ่งของการ
แกไขปญหาความยากจนอดอยากได โจรสลัดจีนนั้นอาจแบงไดเปน 2 ลักษณะคือ การแตงเรือเพื่อ
เปนโจรสลัด คอยปลนสินคาและทรัพยสินของผูคนที่อยูในเรือ และโจรสลัดที่แฝงมาในรูปของ
พอคาซึ่งจะโจมตีเรือของพอคาดวยเมื่อสบโอกาส และนําสินคาที่ปลนไดนําไปขายในเมืองทา
ตางๆ ที่ตนนําสินคาไปขาย ทั้งโจรสลัด พอคา และผูอพยพนี้เปนสถานภาพที่ความใกลชิดกันมาก
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 18-19 โจรสลัดมีอยูมากมายในชวงตอนใตของประเทศจีนในชวง
ระยะเวลาดังกลาว ในความคิดของชาวบานแลวอาชีพนี้อาจจะไมใชอาชีพที่นารังเกียจแตมันได
กลายเปนหนทางแหงการอยูรอดของผูที่หมดหนทางทํามาหากิน
ในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร โ จรสลั ด จี น มี บ ทบาทในท อ งทะเลไทยทางด า นชายฝ ง ตะวั น ออก
นับตั้งแตชายแดนติดกับเขมรทางดานเมืองตราดไปจนถึงทางใตเมืองปตตานี โจรสลัดจีนมีอยู
เกือบทุกๆ ที่บริเวณชายฝงทะเลที่มีชาวจีนอาศัยอยู โดยเฉพาะในเขตที่มีการรวมกลุมของชาวจีน
เปนกงสีตั้วเฮียแลวก็จะมีการกระทําเปนโจรสลัดดวย โจรสลัดนั้นเขาไปเกี่ยวของกับการคาฝน
เถื่อนตามชายฝงทะเลในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เนื่องจากฝนเปนสินคาตองหามแตเปนที่
ตองการของกุลีจีนทั้งหลาย ดังนั้นรายไดสําคัญของบรรดาโจรสลัดที่อยูตามชายทะเลอยางหนึ่งจึง
อยูที่การคาฝนเถื่อน
เหตุการณครั้งใหญที่แสดงใหเห็นความแข็งแกรงของโจรสลัดในทองทะเลคือการปลน
เมืองสงขลาในป พ.ศ. 2393 (1850) ในครั้งนี้โจรสลัดแมมีกําลังไมมาก ประมาณ 40-50 คน ก็
สามารถปลนเมืองสงขลาและจับตัวผูรักษาเมืองไปได รวมทั้งยังสามารถเผาทําลายจวนเจาเมือง
จนเกิดการแตกหนีโจรสลัดของบรรดาขุนนางและชาวบานได การที่กองโจรสลัดสามารถกระทํา
เหตุการณที่อุกอาจเชนนี้ไดแสดงใหเห็นวาความสามารถในการรบและการเดินเรือของกองโจร
สลัดเหลานี้ที่รัฐไทยไมสามารถตอสูได
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งเปนระยะที่จักรวรรดินิยม
ยุโรปทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส และฮอลันดา เพิ่มบทบาทการคามากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต หลังจากอังกฤษสามารถทําสนธิสัญญาเบาวริงกับไทยไดสําเร็จและชาติยุโรปเขามาทําสัญญา
การคาลักษณะเดียวกับอังกฤษ ซึ่งเปนการสงผลใหมีการเดินเรือเพื่อการคาเพิ่มขึ้นในทองทะเล
ไทย การมีเรือสินคาเดินในบริเวณนานน้ําในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้มากได
กลายเปนชองทางที่ดีที่จะทําใหเกิดการปลนสะดมพอคานักเดินเรือมากขึ้น ขณะที่รัฐไทยก็ยังไม
สามารถพัฒนากองทัพเรือใหมีประสิทธิภาพพอที่จะปราบปรามกองเรือโจรสลัดลงได ปญหาการ
ปลนเรือสินคาของโจรสลัดจึงเปนปญหาที่แกไมตกของไทย
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ถึงตนสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โจรสลัดไดกาวเขาไปสรางปญหาใหกับทองทะเลทางดาน
ตะวันตกภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่งดานทะเลอันดามันอีก สืบเนื่องมาจากพื้นที่ดินในบริเวณฝง
ทะเลดานนี้ไดกลายเปนแหลงขุดแรดีบุกที่สําคัญ มีเรือสินคาที่เดินทางเขามาในฝงทะเลดานนี้
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มากขึ้น และมีชาวจีนอพยพเขามาทําเหมืองแรมากขึ้น การที่คนจีนอพยพเขามาทําเหมืองแร
มากนี้ทําใหมีโจรสลัดจีนเพิ่มขึ้นดวย ในระยะที่เกิดปญหาการทําเหมืองแรดีบุกไดแตราคาดีบุก
ตกต่ํา เกิดการเลิกจางกุลีทําเหมือง หรือมีความ ขัดแยงระหวางกงสีเหมืองแรดีบุกตางๆ การ
หันเหไปเปนโจรสลัดไดกลายเปนทางเลือกสําคัญของกุลีเหมืองแรเหลานั้น ดังเราจะพบวาโจร
สลัดจีนมาจากกุลีเหมืองแรเที่ยวปลนสะดมชาวบานและเรือสินคาที่เดินทางผานไปมาตลอดเวลา
ปญหานี้ไมไดเปนปญหาเฉพาะภายในประเทศเทานั้น แตไดกลายเปนปญหาระหวางประเทศใน
ระดับภูมิภาคดวย
การจัดตั้งเปนองคกรโจรสลัดที่เขมแข็งโดยใชระบบกงสีอั้งยี่ไดเปนองคประกอบสําคัญอีก
อยางหนึ่งก็ทําใหโจรสลัดจีนสามารถสรางกองทัพโจรไดอยางเขมแข็ง ระบบกงสีอั้งยี่เปนการจัดตั้ง
องคกรของชาวจีนอพยพในระดับลางซึ่งมีอยูทุกที่ที่มีชุมชนจีน ในชวงคริสตศตวรรษที่ 18-19
ระบบนี้มีระเบียบวินัยที่เขมงวด มีการแบงชั้นและอํานาจ แตละคนมีบทบาทและหนาที่ภายใน
องคการ หัวหนามีอํานาจเด็ดขาดในการบังคับบัญชาและการลงโทษ การจัดตั้งในลักษณะนี้ทําให
องคการเขมแข็งพรอมที่จะปฏิบัติการที่เปนเรื่องเสี่ยงเปนเสี่ยงตาย
จากการศึกษาขอมูลที่กลาวมาแลวขางตนพบวาชุมชนจีนที่ตั้งถิ่นฐานอยูริมฝงทะเล และผู
ที่เดินทางคาขายในบริเวณชายฝงตองตกอยูภายใตอิทธิพลของกลุมโจรสลัดอั้งยี่เหลานี้ บางคนถูก
ปลนสินคาเมื่อเดินทางผานนานน้ําที่โจรสลัดเหลานี้ควบคุมอยู บางคนก็ตองถูกเรี่ยรายเงินเพื่อใช
เปนเงินทุนตอเรือที่จะใชปลนสะดม และบางคนก็ตองเสียเงินเปนคาคุมครองใหเดินทางผาน
นานน้ําไปไดสะดวก โจรสลัดจีนยังไดสรางเครือขายระหวางนานน้ําตางๆ เพื่อสรางการคุมครอง
ดวย เชน เหตุการณในป พ.ศ. 2405 (1862) ที่จีนบูชาวไหหลําไดเรี่ยรายเงินจีนไหหลําที่อยูใน
เขตเมืองชุมพร เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ มีชาวจีนไหหลําที่เขารวมดวย 200 คน
เงินที่เรี่ยรายไดนี้ใชไปในการตอเรือสําเภาเพื่อไปเปนโจรสลัด จีนบูยังมีหนังสือคุมกันใหแกพวกที่
เขาตั้วเฮียกับเขา หนังสือนี้ทําใหสามารถไปคาขายยังเมืองตางๆ โดยไมถูกโจมตีจากพวกอั้งยี่อื่น
ดวย สถานการณของนานน้ําทางภาคตะวันออกของไทยนับตั้งแตเมืองชลบุรีถึงตราดก็ไมตางจาก
ทองทะแลแถบสมุทรปราการถึงชุมพรเชนกัน พวกอั้งยี่โจรสลัดสามารถควบโจรสลัดสามารถ
ควบกับเปนอุปสรรคตอการคาและการเดินทางทางเรือเชนกัน
การที่รัฐไทยไมสามารถปราบปรามโจรสลัดจีนที่มีอยูมากมายตามชายฝงทะเลของไทย
เนื่องจากรัฐไทยยังไมสามารถพัฒนากองทัพเรือ จัดหาอาวุธ และเรือที่ทันสมัยเพียงพอตอการ
ปราบปรามกองโจรสลัดจีนที่มีจํานวนมากเหลานี้ลงได จากขอมูลที่ศึกษาเราพบวาโจรเหลานี้มี
เรือและอาวุธที่ทันสมัย สามารถนําเงินที่ปลนสะดมมาไปจัดซื้อตามเมืองทาตางๆ ที่ชาวตะวันตก
นําเขามาขาย โจรสลัดมีทั้งความสามารถในการเดินเรือ มีเรือและอาวุธที่ทันสมัยยากตอการ
ปราบปราม นอกจากนี้โจรสลัดจีนยังอาศัยอยูในนานน้ําที่กวางขวางมาก นับตั้งแตทะเลจีนใต
มาถึงสุดชองแคบมะละกา การจะปราบปรามโจรสลัดทั้งจีนและแขกที่มีความรวมมือกันนี้ลงไปได
ก็ตองอาศัยความรวมมือกันอยางจริงจังระหวางประเทศดวย การปราบปรามโจรสลัดจีนทาง
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ภาคตะวันออกนั้นทําไปคอนขางยากเพราะหากรัฐไทยปราบปรามและกดดันพวกของโจรสลัดจีนก็
จะหนีไปอยูในบริเวณนานน้ําของเขมร และเจาเมืองเขมรบางเมืองก็แสวงหาผลประโยชนรวมกับ
โจรสลัดจีนดวยจึงปราบปรามไมได
ความสําเร็จในการปราบปรามโจรสลัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5 เนื่องจากแรงกดดันจากประเทศมหาอํานาจทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส ที่มีผลประโยชน
ทางการคาในภูมิภาคนี้ โจรสลัดที่เที่ยวปลนสะดมเรือสินคานั้นเปนอุปสรรคตอการคาเปนอยาง
ยิ่ ง หากปราบปรามไม สํ า เร็ จ ความพยายามของประเทศมหาอํ า นาจที่ จ ะเจรจาการค า และ
ครอบครองแผนดินก็เปนการไรผล อังกฤษนั้นปราบปรามโจรสลัดทั้งแขกและจีนในดินแดนมาลา
ยู และยังสงเรือรบเขามาปราบปรามโจรสลัดในดินแดนของไทยอยูบอยครั้ง ฝรั่งเศสเองก็บีบ
บังคับใหรัฐไทยปราบปรามโจรสลัดที่ปลนเรือสินคาในรมธงของตนอยูตลอดเวลาเชนกัน อังกฤษ
นั้นสนับสนุนใหรัฐไทยพัฒนากองทัพเรือที่มีประสิทธิภาพใหสามารถปราบปรามโจรสลัดลงใหได
แรงกดดันและผลักดันของประเทศมหาอํานาจเหลานี้ทําใหรัฐไทยจําเปนตองพัฒนากองทัพเรือ
ซึ่งเปนสมัยที่ไทยทําการปฎิรูป
และสามารถปราบปราบกองโจรไดสําเร็จในสมัยรัชกาลที่ 5
ประเทศใหเขมแข็ง
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