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เรื่อง ความทรงจําเรื่องปราบศึกฮอ

รายละเอียด

ความทรงจําเรื่องปราบศึกฮอ เป็นบันทึกจากการปฏิบัติภารกิจของพระกําแหงสงคราม (ฤกษ นุชนิยม) ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ 

ประวัติโดยสังเขปของพระกําแหงสงคราม

          เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2399 วันอังคารขึ้นหกคํ่า เดือนแปด ปีมะโรง ณ จวนเกา จังหวัดกําแพง

เพชร เป็นบุตรของพระกําแหงสงคราม(เหลี่ยม นุชนิยม) สืบสกุลโดยตรงมาจากพระยาเกียรติพระยาราม

ขาราชการชัน้ผูใหญของพระเจานันทบุเรง (พระเจาหงสาวดี) ไดสวามิภักดิ ์ติดตาม สมเด็จพระนเรศวร มหาราช

พรอมกับพระมหาเถรคันฉอง ในคราวประกาศอิสระภาพ ณ เมืองแกลง ไดพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยูดวยความ

รมเย็นเป็นสุขตลอดมา กาลลวงมาจนถึงป ูทวด คือพระยารามรณรงคสงครามรามภักดีอภัยพิริยะพาหะ(นุช) 
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         มีเรื่องเลาสบืกนัมาวา ในวนัที่ทานคลอดนัน้ พระกาํแหงสงคราม (เหลี่ยม นชุนิยม) ผูบดิากาํลงัคมุกาํลงัพล

จะไปปราบศึกกบถเจาอนุวงศ และขณะที่ขบวนทัพพรอมจะออกเดินทางไปนัน้ มีคนที่บานมาคุกเขาอยูขางๆ

รายงานวา ขณะน้ีคุณหญิงไดคลอดลูกออกมาแลว ทานบิดาหันไปถามวาเป็นหญิงหรือชาย เมื่อไดคําตอบวาเป็น

ชาย ทานก็สัง่วา      “ใหตัง้ชื่อมันวา ฤกษ” แลวสัง่ใหเหลาทหารเคลื่อนพลดวยจิตใจที่มัน่คงและเขมแข็งทันที

โดยไมรีรอ

         สกุลน้ีมีมีหลักฐานบานชองอยูที่จังหวัดกําแพงเพชร และไดสืบสกุลตอ ๆ กันมาเป็นเจาเมืองกําแพงเพชร

หลายชัว่อายุ เมื่อเยาววัยพระกําแหงสงคราม (เหลี่ยม) ไดนําไปฝากไวกับเจาพระยาภูธราภัย เพื่อใหไดรับการ

อบรมศึกษาเลาเรียนตามระเบียบแบบแผนอยางใกลชิด ซึ่งเป็นประเพณีนิยมสําหรับผูที่หวังทําราชการสืบไปใน

ภายภาคหน า เน่ืองจากทานเป็นผูที่มีฝีมือในการเขียนหนังสือ ทานเจาพระยาฯ จึงไดใชสอยอยางใกลชิด โดยให

ดํารงตําแหนงทนายหน าหอ ตอมาจนเมื่อมีอายุสมควรรับราชการ เจาพระยาภูธราภัย จึงไดฝากใหเขารับราชการ

ในกระทรวงมหาดไทยกับทานพระยาราชวรานุกูล (เวก บุนยรัตพันธุ) บุตรทานเจาพระยาภูธราภัย นัน้มีความ

ใกลชิดสนิทสนมกันมาแตเยาว ตราบจนกระทัง่ไดไปรวมราชการศึกปราบฮองครัง้ที่ ๑ เมื่อพ.ศ.๒๔๑๘ และศึกฮอ

ครัง้ที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๖

ความเรื่องปราบศึกฮอมีดังน้ี

         พวกฮอน้ีเดิมทีเป็นจีนแท ทําการขบถขึ้นในเมืองจีน เรียกวาพวกขบถ “ไตเผง” จะชวงชิงอํานาจกับพวก

“เมงจู” ในที่สุดพวกไตเผงสูพวกเมงจูไมได ตองแตกฉานซานเซ็นหลบหนีไปซุมซอนตัวตามปาเขา จีนขบถไต

เผงพวกหน่ึงมีกําลังหลายพันคน หัวหน ากลุมชื่อ “จออาจง” อพยพเขามาอยูในเขตแดน ญวน ทางเมืองตัง้เกี๋

ยเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๐๐ ฝายพวกญวนเห็นวาพวกขบถไตเผงอพยพเขามในเขตของตน เกรงวาจะเป็นอันตราตอ

ญวนในภายภาคหน า จึงแตงฑูตเขาไปในประเทศจีน ขอกองทัพจากกษตัริยเมงจู มาสมทบกับกองทัพของญวน

ชวยกันขับไลพวกขบถ พวกกบถก็แตกทัพลงมาในดินแดนของพวกแมว คือชายแดนจีนติดตอกับดินแดนสิบสอง

จุไทย พวกขบถไดรวบรวมกันและตัง้มัน่อยู และไดเรียกชื่อใหมวาเป็น “พวกฮอ”

          พวกฮอน้ีตอมาไดหัวหน าที่มีวสามเขมแข็งในการรบ จึงทําการสองสุมสมัครพรรคพวกจนมีกําลังแข็งแรง

แลว จึงยกขึ้นไปตีหัวเมืองญวน จีนกับญวนรวมกําลังกันรบแตสูพวกฮอไมได พวกฮอจึงเขาครอบครองเมืองตาง

ๆ ในเขตแดนตังเกี๋ย ตอมาพวกฮอเกิดแตกแยกกัน รบพุงกันขึ้นฝ ายแพพาสมัครพรรคพวกอพยพไปตัง้ดินแดน

อยูแควนสิบสองจุไทย ใชธงประจํากองทัพสีเหลือง เรียก”ฮอธงเหลือง” สวนพวกที่อยูในแดนตัง้เกี๋ยใชธง

ประจําสีดํา เรียก “ฮอธงดํา” พวกฮอธงดําน้ีตอมาทําไมตีกับญวนแลวชวยกันรบพุงขับไล ฮอธงเหลือง ๆ จึงตอง

ถอยหนีแลวไปปลนสดมภหัวเมืองชายแดนและเมืองในสิบสองจุไทยไดหลายเมือง ญวนสงทัพมาปราบปรามก็

พายแพ แกพวกฮอธงเหลือง ตอมาฮอธงเลืองไดมาตัง้ถิ่นฐานและคายใหญในทุงเชียงคํา เตรียมเขาตีเมือง

หนองคายและหลวงพระบาง คณะกรมการเมืองหลวงพระบางและหนองคายจึงมีใบบอกลงมากรุงเทพฯ เพื่อขอ
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ใหไทยจัดกองทัพไปชวยเหลือ

          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหแตงตัง้แมทัพนายกอง

ขึ้นไป ๕ นาย แยกออกเป็น ๕ ทัพเดินทางไปปราบพวกฮอ กองทัพของพระยามหาอํามาตย (ชื่น กัลยาณมิตร)

ซึ่งยกไปปราบฮอทางเทอืงหนองคาย ไดรบพุงขับไลพวกฮอทางเมืองเวียงจันทรแตกหนีไป สวนทัพของ

เจาพระยาภูธราภัย ซึ่งยกไปปราบพวกฮอที่หลวงพระบางก็มีบัญชาใหพระสุริยภักดี (เวก บุนยรัตพันธุ) ผูบุตรยก

ทพไปตีพวกฮอแตกยับเยิน จนกระทัง่ถึงทุงเชียงคํา การปราฮอครัง้น้ี พระกําแหงสงครามในขณะนัน้เป็นนาย

หมวดทัพหน า ของทัพพระสุริยะภักดี เมื่อตีพวกฮอแตกทัพหนีจากเมืองไปพอสมควรแลว เจาพระยาภูธราภัยจึง

มีบัญชาใหยกทัพกลับคืนกรุงเทพฯ ใน พ.ศ. ๒๔๒๖ พวกฮอธงเหลืองที่แตกหนีไปจากหนองคายและเมืองหลวง

พระบางก็กลับเขาไปตัง้มัน่ในญวนอีก จีนกับญวนจึงรวมกันเขาโอบตีพวกฮอธงเหลืองเป็นสามารถ หัวหน าฮอธง

เหลืองตายในที่รบ พวกที่เหลือก็แตกกระจัดพลัดพรายแยกกันอยูเป็นกองเล็กกองน อย เขาปลนสดมภบานเล็ก

เมืองน อยในสิบสองจุไทย พวกฮอธงเหลืองมีหัวหน าเขมแข็งอีกคนหน่ึง พาสมัครพรรคพวกลงมาตัง้คายใหญอยู

ที่ทุงเชียงคําอีกครัง้หน่ึง สองสุมผูคนไวเป็นจํานวนมาก แลวยกเขาปลัน่เมืองหัวพันทัง้หาทัง้หก ซึ่งขึ้นอยูกับ

เมืองหลวงพระบาง เจาเมืองหลวงพระบางเห็นเหลือกําลงที่จะตอสู จึงมีใบบอกมายังกรุงเทพฯ ขอกองทัพขึ้นไป

ปราบพวกฮอ

          พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัจงึมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหพระยาพชิยั(มิง่)กบัพระสุ

โขทัย(ครุฑ)ยกกองทัพลวงหน าไปชวยเมืองหลวงพระบางกอน และใหพระยาราชวรานุกูล(เวก บุนยรัตพันธุ)บุตร

เจาพระยาภูธราภัยเป็นแมทัพใหญตามขึ้นไปสมทบอีกทัพหน่ึง ในฐานะที่ใกลขชิดสนมสนมกันแตเยาวและเคย

ไปรวมงานศึกมาดวยกันตัง้แตทานเป็นพระสุริยภกดี ในคราวปราบฮอเมือปี พ.ศ. ๒๔๑๘ พระยาราชวรานุกูล จึง

ใหพระกําแหงสงครามซึ่งขณะน้ีนไดรับบรรดาศักดิ ์เป็นหลวงพิชัยภักดี การเกณฑทัพครัง้น้ีพลรบเป็นพลเรือน

สวนใหญ เพราะเป็นการเกณฑพลตามแบบโบราณ หลวงพิชัยภักดีในฐานะนายหมวดอยูในทหารกองหน า ตอง

ยกพลไปโดยรีบเรง ดวยความลําบากตรากตรําเป็นสาหัส ประชุมพลที่เมืองพิชัยแลวเดินทัพผานเมืองแพร นาน 

         จากนัน้ก็เดินทัพเลียบฝ่ังโขงไปจนถึงเชียงแมนแลวหยุดบวงสรวงเทพยดาอารักษตามประเพณีของเมือง

หลวงพระบางที่เคยปฏิบัติมา ตอจากนัน้กองทัพเดินเลียบฝ่ังไปอีกจนถึงทาเลื่อนที่ทาเลื่อนเจานครหลวงพระบาง

ไดจัดกองเรือมารับกองทัพขามไปยังเมืองหลวงพระบาง พักที่หลวงพระบางพอใหไพรพลหายเห็ดเหน่ือยเมื่อยลา

แลว กองทัพก็เคลื่อนตรงไปยังทุงเชียงคํา การเดินทัพครัง้น้ีทางเดินทุรกันดารยิ่งกวาที่เดินทัพมาแลว ตองบุกป า

ฝาดงขามเขาขามหวยและตองเดินทางแขงกับเวลา ภูเขาที่ขามสวนมากเป็นเขาสูง บางลูกเมื่อขึ้นไปบนไหลเขา

แลวมองลงมาดูขางลางจะเห็นกอนเมฆลอยตํ่าอยูกวาจุดที่กองทัพยืนอยู ไมเห็นภูมิประเทศดานลาง เพราะกอน

เมฆบังหมด รูสึกอากาศเย็นมากผิดปรกติ แตเมื่อลงมาถึงเชิงเขาดานตรงขามแลวจึงทราบวาฝนตกลงมาไมน อย

โดยที่แมทัพนายกองและไพรพลไมมีใครเปียกฝนเลย พวกฮอที่คุมสมัครพรรคพวกเป็นกองโจรกองเล็กกองน อย
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เมื่อทราบขาววากองทัพไทยกยกขึ้นไปปราบปราม ก็พากันถอยรนไปรวมอยู ณ ทุงเชียงคํา อันเป็นคายที่มัน่คง

แข็งแรงแนนหนากวาคายอื่น ๆ โดยเหตุที่วาพวกฮอยกลงมายึดทุงเชียงคําเป็นที่มัน่มาหลายปีแลวจึงไดปลูกไผ

ไวหนาแนน เป็นระเนียดคายลอมรอบ จนกระทัง่เป็นเสมือนกําแพงคาย 

          กองทพัของพระยาราชวรานุกลูจงึเขาสมทบกบักองทพัของพระยาพชิยั(มิง่)และพระยาสุโขทยั(ครฑุ)ลอม

คายพวกฮอไวแนนหนา ทางฝ ายไทยไดเอาปืนใหญตัง้ระดมยิงระเนียดคาย ก็ไมสามารถยิงทลายกอไผได

นอกจากใชปืนยาวคอยยิงพวกฮอที่คอยแอบซุมอยูตามกอไผ กองทหารไทยยกเขาประชิดคราวใดมักจะเป็นฝ าย

เสียเปรียบ เพราะมองไมเห็นตัวขาศึก และถูกพวกฮอลอบยิงเอาเนือง ๆ พระยาราชวรานุกูลไดออกบัญชาการรบ

ในระยะใกลชิดโดยมิไดหวาดเกรงภัยอันตรายใด ๆ อันจะบังเกิดขึ้น หลวงพิชัยภักดีไดรับบัญชาใหเขาหักคาย

ทางหน่ึง ถูกกระสุนปืนยิงที่ขาขวาในการรบประจันบานครัง้นัน้ ทานแมทัพเองก็ไดรับบาดเจ็บเชนกันในขณะที่

บัญชาการรบ แมกระนัน้ก็ตามทัง้สองทานก็ไมไดยอทอ คงบัญชาการตอสูใหทหารไทยกยพลเขาประชิดโอบลอม

คายฮอใหใกลเขาไปอีก วางเสือปาแมวมองจุกชองลอมวงตัดกําลังมิใหพวกฮอ ออกมาหาเสบียงอาหารและ

น้ําบริโภคได พวกฮอตัง้มัน่อยูในคายไดไมนานเกิดการขัดสนเหลือกําลังที่จะตอสู จึงสงฑูตออกมาเจรจาขอยอม

แพ ขอถือน้ําพิพัฒนสัตยายอมเป็นขาขอบขัณฑสีมาขึ้นตอไทยสืบไป แตการเจรจาไมเป็นที่ตกลงกัน เพราะ

พระยาราชวรานุกูลตัง้ขอแมวาจะตองใหพวกฮอสงศาสตรวุธที่มีอยูมอบใหไทยทัง้หมดเสียกอนแลวใหพวกฮอ

ออกมาหาจะไมทําอันตราย พวกฮอไมไวใจเกรงวาไทยจะทําอุบายจึงไมออกมา กองทัพไทยจึงตองตัง้ลอมไวเป็น

แรมเดือน

          ตอมากองทพัไทยเกดิขดัสนเสบยีงอาหาร เน่ืองจากทางตนทางสงเสบยีงไมทนัตามกาํหนดและตองประสพ

โรคภัยไขเจ็บดวย ทานแมทัพเห็นวาขืนลอมคายอยูตอไปก็ยิ่งเดือดรอนเสียหายมากขึ้น จึงใหเลิกทัพกลับมายัง

เมืองหนองคายแลวสงใบอบกมายังกรุงเทพฯ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหนายพันเอกพระเจาน องยา

เธอกรมหมื่นประจักษศิลปาคม ผูบังคับการกรมทหารรักษาพระราชวังเป็นแมทัพยกไปชวยพระยาราชวรานุกูล

ปราบฮอที่ทุงเชียงคํา พวกฮอทราบขาววาทางกรุงเทพฯสงกองทัพขึ้นไปชวยก็รีบจัดการอพยพผูคนเผาคายที่ทุง

เชียงคําทิง้หลบหนีแตกซานกระเซ็นไป กองทัพไทยก็เลิกทัพกลับมาพักที่หนองคายชัว่คราวจากนัน้ไมนานก็ทรง

บัญชาใหเคลื่อนพลกลับคืนกรุงเทพฯ

          หลวงพิชัยภักดีไดรับบัญชาใหคุมทหารสวนหน่ึงยับยัง้อยู ณ เมืองหลวงพระบาง เพื่อป องกันมิใหพวกฮอ

สายอื่นเขามาลอบปลนสดมภหมูบานเล็กหมูบานน อยในเขตเมือหลวงพระบาง ตอมาอีกสามปี เมื่อเหตุการณคอย

สงบลงแลว จึงเดินทางกลับเมืองกําแพงเพชร เมื่อเสร็จราชการรศึก หลวงพิชัยภักดีเขาพรรพชาอุปสมบทเป็น

สมณเพศตามประเพณีนิยม ในขณะที่บวชอยู ทานมีชื่อเสียงในการเทศนมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง เทศนมหาชาติ

กัณทที่ถนัดและเป็นที่นิยมชมชอบของผูฟังคือกัณท มหาพน กุมารและมัทรี เลากันวาเสียงและทํานองเสนาะดี

นัก ถึงกับเทศนหาจตุปัจจัยจนสรางศาลาการเปรียญที่วัดเสด็จ จังหวัดกําแพงเพชร นอกจากน้ีทานยังสอนการ
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2022-08-06 23:06:56 หน า 5

เทศนใหแกพระสงฆไวหลายรูป เชนพระครูสวรรคคณาจารย เอาวาสวัดวัดโพธารามปากน้ําโพรูปหน่ึง เมื่อลาสิขา

บทแลวไมนานก็ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ ์เป็น "พระกําแหงสงคราม" รับราชการในตําแหนงพระพลนายดาน

จังหวัดกําแพงเพชร มีหน าที่รักษาเขตชายแดนระหวางกําแพงเพชรติดตอกับเขตพมาทางดานแมละเมา 

           พระกาํแหงสงครามรบัราชการในตาํแหนงน้ีสบืมาดวยดีจนลวงเขาวยัชรา เหน็วากาํลงัรางกายลดน อยถอย

ลงไมสามารถจะรับราชการสนองพระเดชพระคุณไดเต็มสติกําลัง จึงกราบถวายบังคมลาออกจากหน าที่ราชการไป

ประกอบอาชีพสวนตัว และเพื่อสะดวกแกการคาทานอพยพครอบครัวไปตัง้หลักฐานอยูทีบานเกาะมะตัน ตําบลปง

สนุก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และรับหน าทีเป็นกรมการพิเศษของจังหวัดชวยเจาพระยาสุรศักดิ ์มนตรี(เจิม

แสงชูโต)ในการจัดตัง้คายทหาร(คายสุรศักดิ ์มนตรี-มณฑลทหารบกที่ ๗ ปัจจุบัน มทบ.๓๒ )ของจังหวัดลําปาง

           พระกําแหงสงครามถึงแกอนิจกรรม ดวยโรคชราในวันศุกรที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ บานแลง ตําบล

บานหมาก อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ในชวงที่หลบภัยทางอากาศอยูที่นัน่ สิริอายุได ๘๘ ปี และรับ

พระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.๒๔๙๑

คําสําคัญ : ปราบศึกฮอ

ที่มา : http://www.sunti-apairach.com/letter/index.php/topic,1405.0/wap2.html

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-03-02

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1332&code_db=610001&code_type=01
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