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ที่ระลึก
ในงานฌาปนกิจศพ
ขุนนิเทศพานิช
( บุดดี ศิริขันธ์ )

ณ เมรุ วัดป่ าสุทธาวาส
จังหวัดสกลนคร
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๔

๑

โครงการหนังสือดีศรี “ ศิริขันธ์ ” เล่ มที่ ๓ พ่ อในความทรงจาของลูก..เตียง ศิริขันธ์
ชื่อหนังสือ ที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ ขุนนิเทศพานิช ( บุดดี ศิริขันธ์ )

คณะกรรมการดาเนินการจัดทาหนังสือ
ดร. เกรี ยงไกร ปริญญาพล
นายสถาปน์ ศิริขนั ธ์
นายสมควร ศิริขนั ธ์
นางสาวเพ็ญศรี นวลมณี
พ.อ.อ. หญิง บุญอาบ คาฤาเดช
ผศ. นันตพร ศิริขนั ธ์
นางกฤษณา อภัยจิตต์
นายสันทัด ศิริขนั ธ์

นางวิจิตรา วัชรเสวี ( ครูเตี ้ยม )
นางสาวพรรณี ไชยภูมิ
นายเกษม โอภาส
นางสาวลักษณา ศิริขนั ธ์
นางสุทธิดา กออนันตกุล
นางทัศวรินทร์ เสนาไชย
นางสาวทิพาพร ศิริขนั ธ์
นางสาวคุ้มขวัญ ศิริขนั ธ์

อุปถัมภ์ การพิมพ์
นางสาวพรรณี ไชยภูมิ
ผู้พพิ ากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
ถอดข้ อความจากต้ นฉบับ และทาอรรถาธิบาย
ดร. เกรี ยงไกร ปริญญาพล
ตัวแทนลูกหลานตระกูลศิริขนั ธ์
พิมพ์ครัง้ ที่ ๓
จานวน ๑,๐๐๐ เล่ม
ปี ที่พมิ พ์ สิงหาคม ๒๕๕๙
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์สกลนครการพิมพ์

๒

สารบัญ
หน้ า
คณะผู้จดั ทา
คานา ( พิมพ์ครัง้ ที่ ๓ )
คานาตัวแทนลูกหลานตระกูลศิริขนั ธ์ ( พิมพ์ครัง้ ที่ ๒ )
ภาพถ่ายขุนนิเทศพานิช ( บุดดี ศิริขนั ธ์ )
ประวัติขนุ นิเทศพานิช ( บุดดี ศิริขนั ธ์ ) โดยนายเจียม ศิริขนั ธ์

๗

พ่อในความทรงจาของลูก โดยนายเตียง ศิริขนั ธ์

๑๑

บรรณานุกรม

๒๙

๓

คานา
( พิมพ์ครัง้ ที่ ๓ )
ท่ านเตียง ศิริขันธ์ เป็ นผู้สร้ างคุณปู การให้ แก่ชาติและจังหวัดสกลนครเป็ นอย่างมาก วันที่
๑๖ สิงหาคม ของทุกปี จังหวัดสกลนครและทุกภาคส่วน ต่างร่วมใจกันวางพวงมาลาเพื่อเป็ นการ
ราลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่อนุสาวรี ย์หน้ าถ ้าเสรี ไทย ตาบลห้ วยยาง อาเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร
นอกจากบทบาทต่อการเป็ นผู้นาในการกู้เอกราชในฐานะหัวหน้ าขบวนการเสรี ไทยกู้ชาติภาค
อีสานแล้ ว ท่านยังมีอีกหลายบทบาทที่สาคัญ อาทิ เป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร
ที่มาจากการเลือกตังแบบ
้
ทางตรงคนแรก เป็ นรัฐมนตรี ที่ดแู ลทุกข์สขุ ของประชาชน และอีกหนึง่
บทบาทของการเป็ นผู้ร่วมก่อตังองค์
้ การพันธมิตรแห่งเอเซียอาคเนย์ ( Union of Southeast Asia )
ซึง่ ผู้นาคนสาคัญในขบวนการกู้ชาติจากหลายประเทศมี ลาว เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ฯลฯ
ได้ ร่วมกันก่อตังขึ
้ ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนสิงหาคม พ

.ศ. ๒๔๙๐ ตามคาเชิญของ ฯพณฯ

ศาสตราจารย์ ดร.ปรี ดี พนมยงค์ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการผนึกกาลังกันต่อต้ านการกลับคืนมาของลัทธิลา่ อาณานิคม ( Colonialism ) ซึง่
กาลังแพร่หลายในกลุม่ ประเทศเอเซียอาคเนย์ ครัง้ นันที
้ ่ประชุมได้ มีมติเลือก

ท่ านเตียง ศิริขันธ์

เป็ นประธานองค์ การ นายตัน วัน เกียว ( Mr.Taon Van Glao ) เป็ นรองประธาน ศาสตราจารย์
ดร.ลี ฮาย ( Prof.Dr.Le Hi ) จากมหาวิทยาลัยฮานอยและขบวนการเวียดมินห์ เป็ นเหรัญญิก
นายถวิล อุดล ( สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้ อยเอ็ด ) เป็ นกรรมการฝ่ ายการต่างป ระเทศ และ
เสด็จเจ้ าสุภานุวงศ์ ( ต่อมาดารงตาแหน่งประธานประเทศ สปป .ลาว คนแรก ) เป็ นเลขาธิการ
องค์การดังกล่าวได้ มีบทบาทอย่างสูงต่อการกู้เอกราชของกลุม่ ประเทศในเอเซียอาคเนย์ โดยเฉพาะ
ลาวและเวียดนาม
หนังสือที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ ขุนนิเทศพานิช

( บุดดี ศิริขนั ธ์ ) บิดาของท่านเตียง

ศิริขนั ธ์ ฉบับนี ้ เป็ นการพิมพ์ครัง้ ที่ ๓ พิมพ์ครัง้ แรกพ.ศ. ๒๔๙๔ ครัง้ ที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ แจก

๔

เป็ นบรรณาการหมดสิ ้นในเวลาอันรวดเร็ว นับได้ วา่ เป็ นหนังสือที่ทรงคุณค่าทางวิชาการสูง เพราะ
บทความ “ พ่ อในความทรงจาของลูก ” เรี ยบเรี ยงจากความทรงจาของท่ านเตียง ศิริขันธ์ นัน้
ได้ กล่าวถึงบทบาททางสังคมของบิดาในการประกอบอาชีพ เป็ น

“

นายฮ้ อย ”

ค้ าขายโค

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ถือได้ วา่ ขุนนิเทศพานิช ( บุดดี ศิริขนั ธ์ ) เป็ นนายฮ้ อยอันดับ
หนึง่ ของเมืองสกลนครในสมัยนัน้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือที่ระลึกในปี นี ้ จึงเห็นควรจัดพิมพ์อีก
ครัง้ เพื่อเป็ นบรรณาการแด่ทกุ ท่านที่ให้ เกียรติมาร่วมงาน

การพิมพ์ครัง้ นี ้ได้ มีการตรวจทานโดย

ละเอียด และข้ าพเจ้ าได้ ทาอรรถาธิบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้ อย เพื่อให้ ข้อเท็จจริ งจากอดีตเชื่อมโยงถึง
ปั จจุบนั มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
ขอขอบพระคุณ นางสาวพรรณี ไชยภูมิ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสกลนคร ลูกหลานตระกูลศิริขนั ธ์อีกท่านหนึง่ ได้ เป็ นผู้อปุ ถัมภ์การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกทุก
ปี มิได้ ขาด รวมทังครั
้ ง้ นี ้ด้ วย โอกาสต่อไปลูกหลานจะพิมพ์หนังสือที่มาของการก่อสร้ างอนุสาวรี ย์ที่
ประดิษฐานอยู่หน้ าถ ้าเสรี ไทยแห่ง นี ้ และบทบาทของท่านเตียง ศิริขนั ธ์ ในฐานะประธานองค์การ
พันธมิตรแห่งเอเซียอาคเนย์ ( Union of Southeast Asia ) ต่อการกู้เอกราชของประเทศลาวและ
เวียดนาม เพื่อเป็ นบรรณาการแด่ท่านทังหลายต่
้
อไป
ลูกหลานตระกูลศิริขนั ธ์ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ ความสนับสนุน และให้ เกียรติมาร่วม
งานครัง้ นี ้
ดร. เกรี ยงไกร ปริญญาพล
ตัวแทนลูกหลานตระกูลศิริขนั ธ์
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

๕

คานาตัวแทนลูกหลานตระกูลศิริขันธ์
( พิมพ์ครัง้ ที่ ๒ )
ขุนนิเทศพานิช ( บุดดี ศิริขนั ธ์ ) กรมการพิเศษเมืองสกลนคร และนายฮ้ อยใหญ่
ค้ าขายโคในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง และประเทศพม่า นับว่าท่านเป็ นสัญลักษณ์ของ
นายฮ้ อยเมืองสกลนครในสมัยนันโดยแท้
้
จริ ง ( ค้ าขายระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๗๕ )
ท่านเตียง ศิริขนั ธ์ ได้ เรี ยบเรี ยงบทคว าม “ พ่อในความทรงจาของลูก ” ถ่ายทอด
ความรู้สกึ ที่มีตอ่ พ่อ และวิถีการค้ าขายโคของนายฮ้ อยลงในหนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจศพขุนนิเทศ
พานิช ( บุดดี ศิริขนั ธ์ ) ผู้เป็ นบิดา ครัง้ พิมพ์เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๔ บทความดังกล่าวมีคณ
ุ ค่าทางวิชาการ
อย่างมาก เนื่องจากท่านเตียง ศิริขนั ธ์ เคยร่วมเดินทางไปค้ าขายกับบิดา จึงสามารถจดจาเหตุการณ์
ครัง้ นันได้
้ เป็ นอย่างดี
ตระกูลศิริขนั ธ์ ได้ นาเสนอโครงการหนังสือดีศรี “ ศิริขนั ธ์ ” ออกสูส่ าธารณชนมาแล้ ว
จานวน ๓ เล่ม คือ ๑. พงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับรองอามาตย์โท พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย
ศิริขนั ธ์ ) ๒. เตียง ศิริขนั ธ์ วีรบุรุษเมืองสกลนคร ๓. ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ ขุนนิเทศพานิช ( บุดดี
ศิริขนั ธ์ )
การถอดข้ อความจากต้ นฉบับเดิมครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ าได้ เว้ นวรรคตอนเสียใหม่ เพื่อให้
อ่านง่าย แต่คงรักษาการสะกดอักขระ พยัญชนะ ตามต้ นฉบับไว้ ทกุ ประการ และได้ ทา อรรถาธิบาย
เพื่อให้ มีความเข้ าใจในเนื ้อหามากยิ่งขึ ้น ขอขอบคุณนางสาวลักษณา ศิริขนั ธ์ พ

.อ.อ. หญิง

บุญอาบ คาฤาเดช นางสาวทิพาพร ศิริขนั ธ์ นางสาวคุ้มขวัญ ศิริขนั ธ์ และนางกฤษณา อภัยจิตต์
ญาติสนิทที่ได้ กรุณาร่วมตรวจทานการพิมพ์
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า เอกสารวิชาการเพื่อเป็ นบรรณาการงานราลึกท่านเตียง ศิริขนั ธ์
ฉบับนี ้ จักเป็ นประโยชน์แก่วงการนักประวัติศาสตร์ และผู้สนใจทุกท่าน
ดร. เกรี ยงไกร ปริญญาพล

๖

ตัวแทนลูกหลานตระกูลศิริขนั ธ์
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ขุนนิเทศพานิช ( บุดดี ศิริขนั ธ์ )

๗

ประวัติ
ขุนนิเทศพานิช ( บุดดี ศิริขันธ์ )
โดย เจียม ศิริขนั ธ์*

ขุนนิเทศ พานิช ( บุดดี ศิริขนั ธ์ ) เป็ นบุตรพระเสนาภักดี ๑ นางพรหมมา เกิดที่บ้านคุ้มวัด
ศรี ษะเกตุ ๒ ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่

....... มีนาคม พ .ศ.

๒๔๑๕ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ ้น.......ค่า เดือน ๔ ปี จอ
เมื่ออายุได้ ๑๒ ปี บิดามารดาถึงแก่กรรม ได้ รับความอุปการะจากพระบริ บาลศุภกิจ

๓

และเมืองขวา๔ พี่ชายทังสองได้
้
ให้ บวชเป็ นสามเณร อบรมทางพระพุทธศาสนา ศึกษาอักษรขอมใน
_________________________________________________
* นายเจียมหรื อหนูเจียม ศิริขนั ธ์ อดีตปลัดอาเภอผู้เป็ นหัวหน้ ากิ่งอาเภอวาริชภูมิ

,

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร
๑

พระเสนาภักดี ( ขันธ์ ศิริขนั ธ์ ) กรมการเมืองสกลนครฝ่ ายมหาดไทย ถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ.

๒๔๒๐ ด้ วยสาเหตุท้องร่วง ครัง้ เดินทาง ไปราชการคุมเงินส่วยและสามะโนครัวส่ง ที่กรุงเทพฯ พร้ อมกับ
พระศรี สกุลวงศ์ ( โง่นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร )
๒

วัดศรี สระเกษ เป็ นวัดที่พระศรี วรราชหรื อเพียสีสวุ งษ์

( รี ศิริขนั ธ์ ) ปู่ ของรองอามาตย์โท

พระบริบาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) ได้ อทุ ิศที่ดนิ ของตนเองและสร้ างขึ ้น ถือว่าเป็ นวัดประจาตระกูล
“ ศิริขนั ธ์ ” ตลอดมาจนถึงปัจจุบนั
๓

รองอามาตย์โท พระบริบาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) อดีตผู้พิพากษาศาลบริเวณเมืองสกลนคร

( ปัจจุบนั คือ ตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลจังหวัดสกลนคร ) นายอาเภอเมืองวาริชภูมิ และนายอาเภอ
เมืองไชยบุรี ( ตาบลไชยบุรี อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมในปัจจุบนั )
๔

เมืองขวา ( คาสอน ศิริขนั ธ์ ) ครัง้ นันท
้ าหน้ าที่ควบคุมบัญชีนกั โทษและกาลังคน

๘

สานักพระครูอ้วน เพ็ชรคา เจ้ าอาวาสวัดศรี ษะเกตุ จนอายุ ๑๕ ปี จึงลาสิกขาบทออกมาเป็ นฆราวาส
อยู่กบั พระบริ บาลศุภกิจ ในปี นนมี
ั ้ ชาวพม่ามาจากเมืองมรแหม่ง ๕ หาซื ้อโคไปขาย ขุนนิเทศพานิช รัก
การค้ าจึงขอเงินจากพี่ชายทังสอง
้ ได้ เงิน ๔ ตาลึง แล้ วซื ้อโคได้ ๒ ตัว ขอเป็ นลูกน้ องไปกับพม่านัน้
อยู่ที่พม่าหนึง่ ปี จงึ กลับมาบ้ าน ซื ้อโคกระบือไปขายอีก ทาการค้ าขายกลับไปกลับมาสองสามครัง้
ครัง้ หลังเกิดขาดทุน ขุนนิเทศพานิชไม่กลับบ้ าน พยายามทาการค้ าขายแก้ ตวั อยู่ในประเทศพม่าบ้ าง
ภาคเหนือของประเทศไทยบ้ าง จนอายุ ๒๕ ปี จงึ กลับบ้ าน และแต่งงานกับนางอ้ ม ศิริขนั ธ์ บุตรมหา
เสนา๖ นางทองศรี ซึง่ เป็ นสกุลเดียวกัน

ในสมัยเป็ นหนุ่มซึง่ ขุนนิเทศพานิชทาการค้ าขายอยู่นนั ้ ได้ ฟันฝ่ าชีวิตอันแสนลาบากยากแค้ น
ล่อแหลมต่ออันตราย ถูกโจรปล้ นหลายครัง้ ได้ ทาการต่อสู้ นาพรรคพวกรอดจากความตายไปได้
บางครัง้ พวกที่ร่วมทางไปด้ วยกันถูกโจรฆ่าตาย แต่ขนุ นิเทศพานิชต่อสู้โจรจนมีชยั และเอาตัวรอดจาก
อันตรายมาได้ ทกุ ครัง้ ได้ ท่องเที่ยวไปมาค้ าขายทัว่ อาณาจักรพม่า
ในชีวิตที่เป็ นพ่อบ้ าน ขุนนิเทศพานิชได้ ยดึ เอาการค้ าขายโคกระบือ จากภาคอีสานไปประเทศ
พม่า แล้ วซื ้อสินค้ าจากพม่าเข้ ามาเที่ยวขายอยู่ในราชอาณาจักรไทย เมื่อสินค้ าหมดแล้ วก็กลับบ้ าน
ซื ้อโคกระบือทางภาคอีสานไปขายอีก ไปๆมาๆอยู่อย่างนี ้ จนอายุได้ ๖๒ ปี จึงได้ เลิกการค้ าขาย ขุน
นิเทศพานิช เป็ นผู้มีนิสยั ชอบผจญภัย ชอบขี่และเลี ้ยงม้ า ชอบหัดอ่านและเขียนหนังสือไทย จนอ่าน
เขียนหนังสือไทยได้ โดยไม่ต้องมีครูสอน๗
เส้ นทางที่ขนุ นิเทศพานิชนาโคกระบือไปขายในประเทศพม่านัน้ ออกจากสกลนครผ่านอุดร
_________________________________________________
๕

เมืองมรแหม่ง หรื อมะละแหม่งหรื อเมาะลาใยหรื อเมาะลาเลิง ( Mawlamyine ) อยูห่ า่ งจาก

ชายแดนอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร
๖

“ มหาเสนา ” และ “ มหามนตรี ” เป็ นนามตาแหน่ง ข้ าราชการฝ่ ายปกครองของเมืองในแถบ

อีสานตอนเหนือ ตามธรรมเนียมแบบแผนการปกครองของอาณาจักรลาวล้ านช้ าง

หรื อที่เรี ยก กัน ว่า

“ ขื่อบ้ าน ขางเมือง ” ซึง่ ราชสานักกรุงเทพฯ อนุโลมให้ ใช้ ทาหน้ าที่ เป็ นหัวหน้ า ผู้ออกคาสัง่ นัดประชุมหรื อ
พิธีการต่างๆ
๗
ครูสอนหนังสือสมัยนันยั
้ งไม่มี

ต้ องอาศัยเรี ยนตามวัด

ข้ าราชการและราษฎรที่ได้ รับการศึกษาจึงมีน้อย

พระสงฆ์เป็ นผู้สอนและให้ ความรู้

๙

ธานี เลย ด่านซ้ าย ๘ นครไทย ๙ ผ่านตาก ๑๐ แล้ วออกประเทศพม่าด่านแม่สอด ๑๑ กินเวลาประมาณ ๓
เดือน ตาบลใดตามรายทางเป็ นที่เหมาะสาหรับพักร้ อน พักแรม น ้าท่าอาหาร สาหรับคนและสัตว์ที่
นาไปเป็ นอย่างไร ขุนนิเทศพานิชทราบดีตลอด ขากลับบ้ านจะกลับทางใด เมื่อใด และวิธีใดสุดแต่
ภาวะการค้ าจะอานวยผลให้ ก็กลับทางนัน้ เมื่อนันอาจเป็
้
นวิธีหาบหามโคต่าง รถไฟ เรื อ ในประเทศ
พม่าและในราชอาณาจักรไทย ขุนนิเทศพานิชไปทัว่ ทุกหนทุกแห่ง ประเทศใกล้ เคียง แหลมมลายู ถึง
สิงคโปร์ ปี นงั อินโดจีน ตลอดประเทศลาว ป

ระเทศเขมร ส่วนประเทศญวนไปบางจังหวัดทาง

ภาคเหนือ ขุนนิเทศพานิชนอกจากพูดภาษาพม่าได้ ดีเท่ากับภาษาไทยแล้ ว ยังพูดภาษาประเทศที่ตน
ท่องเที่ยวไปได้ บ้างเล็กๆน้ อยๆ ซึง่ หาคนรุ่นเดียวกันเสมอเหมือนยาก
ในสมัยที่มีความชราแล้ ว ขุนนิเทศพานิช เป็ นผู้มีความทรงจาดี เล่าเหตุการณ์ในชีวิตของตน
ให้ ลกู หลานฟั งโดยถูกต้ อง เรี ยบร้ อย และมีเหตุผล เป็ นที่พอใจแก่บรรดาลูกหลานและเพื่อนฝูงที่ไป
มาเยี่ยมเยียนเป็ นอันมาก
ขุนนิเทศพานิช กับนางอ้ ม ศิริขนั ธ์ เป็ นผัวเมียที่อยู่ด้วยกันตลอดสมัย ไม่เคยทะเลาะวิวาท
บาดหมาง จนเป็ นเหตุให้ มีการแตกแยกหย่าร้ างกันเลย มีบตุ รด้ วยกัน ๙ คน ตามลาดับ ดังนี ้
(๑) นางเนียม นวนมณี

(๒) นายเจียม ศิริขนั ธ์

(๓) นางบุญเทียม บาเพ็ญสิทธิ

(๔) นางเที่ยง อาษาเสน

(๕) นางเถียง (ถนอมสิน) ศิริขนั ธ์

(๖) นายเตียง ศิริขนั ธ์

(๗) นางกองแก้ ว ศิริขนั ธ์

(๘) นางคาเปลว ชื่นสาราญ

(๙) เรื ออากาศโทพีระ ศิริขนั ธ์ เวลานี ้คงมีชีวิตเหลืออยู่แต่เลข (๑) ถึง (๖) รวม ๖ คนเท่านัน้
นอกนันถึ
้ งแก่กรรมแล้ ว
ขุนนิเทศพานิชเป็ นผู้มีกาลังวังชาแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ บันต้
้ นของชีวิตแม้ จะได้
รับความลาบากยากเข็ญ เนื่องจากการอาชีพสักปานใดก็ตาม บันปลายลู
้
กหลานได้ ให้ ความสุขเต็มที่
_________________________________________________
๘

อาเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย ในปัจจุบนั

๙

อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในปัจจุบนั

๑๐
๑๑

จังหวัดตาก
ด่านชายแดนไทย - พม่าที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในปัจจุบนั

๑๐

แต่ก็มิได้ หลงใหลในความทุกข์ ค วามสุขเหล่านันเลย
้
กลับยังรู้สกึ ถึงสังขารธรรมทังหลายว่
้
า เป็ น
อนิจจ ทุกวัน เช้ า เย็น ทาการสวดมนต์ไหว้ พระ ขอพรให้ ลกู หลานและสรรพสัตว์ทงหลายให้
ั้
มี
ความสุข เฉพาะตัวเองว่าอยู่ในโลกนานพอควรแล้ ว

หากจะตายก็ขอให้ ตายอย่างสงบ อย่าได้

เจ็บปวดทรมานก่อนจึงตายเลย ซึง่ ผลที่สดุ ก็เป็ นดังความปรารถนา ขุนนิเทศพานิชตื่นจากนอนเช้ า
แล้ วสวดมนต์ไหว้ พระ เก็บกวาดห้ องนอนซึง่ ไม่ชอบให้ ผ้ ใู ดทาแทนเสร็จแล้ ว ก็รับประทานโอวัลตินกับ
ไข่ไก่อนั เป็ นอาหารเช้ าประจาวันแล้ ว ก็มานัง่ อยู่

ในท่ามกลางลูกหลาน บอกว่าวันนี ้อ่อนเพลีย

ผิดปรกติ เมื่อได้ จดั สรรให้ นอนพักผ่อนอย่างสบายแล้ ว พวกลูกๆ ก็ไปเชิญหมอมาตรวจ หมอบอกว่า
ไม่มีอะไร นอกจากความชราเท่านัน้ และได้ ฉีดยาบารุงกาลังให้ หนึง่ เข็ม ขุนนิเทศพานิช นอนอยู่อย่าง
ปรกติ แล้ วหายใจแผ่นเบาลงทุกที จนกระทัง่ เวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๙๒ ตรงกับ
วันพุธ แรม ๑ ค่า เดือน ๑๐ ปี ขาล ก็ถงึ กาลอวสานต์แห่งชีวิต
ข้ าพเจ้ าได้ บนั ทึกลงในสมุดประจาวันของข้ าพเจ้ าในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๙๒ ว่า
“ ขุนนิเทศพานิช (บุดดี ศิริขนั ธ์ ) ผู้เป็ นแสงอาทิตย์ ให้ ความสว่างแก่ลกู ได้ ดบั แสงลงวันนี ้
เวลา ๑๒.๐๐ น. แล้ ว เรามีความเศร้ าสลดเป็ นอย่างยิ่ง ”

๑๑

พ่ อในความทรงจาของลูก
โดย
เตียง ศิริขันธ์ *

พี่เจียมพี่ชายข้ าพเจ้ าได้ เขียนประวัติพ่อไว้ ดงั ที่ญาติมิตรทังหลายได้
้
อา่ นแล้ วในตอนต้ น
ข้ าพเจ้ าเป็ นน้ องคนเล็ก แม้ วา่ จะไม่ใช่น้องคนสุดท้ อง แต่ก็ถือว่าเป็ นคนเล็กที่สดุ ในขณะนี ้ เพราะน้ อง
ของข้ าพเจ้ าทุกคนได้ ถงึ แก่กรรมไปแล้ ว ข้ าพเจ้ าราลึกถึงบุญคุณพ่อแม่เสมอ รู้สกึ ตัวเสมอว่ายังไม่ได้
สนองคุณท่านให้ สมความตังใจ
้ ทังที
้ ่จ ะได้ พยายามอย่างเต็มที่ แต่ก็คงทาไปไม่สาเร็จบริ บรู ณ์ดั่ ง
ความปรารถนา การตอบแทนคุณบุพการี ชนผู้มีอปุ การคุณมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณบิดา
มารดานัน้ ยากที่จะทาให้ เท่าเทียมกับคุณที่ท่านได้ ทาไว้ แล้ วได้
ในเวลาอันกะทันหัน ข้ าพเจ้ าไม่สามารถที่จะเขียนได้ ละเอียดลออในเรื่ องพ่อ ได้ แต่เพียงเอา
สิ่งที่ยงั ตรึงตราอยู่ในดวงใจออกมาเล่า ประกอบกับเก็บบันทึก เรื่ องราวของพ่อ ซึง่ ข้ าพเจ้ าได้ ฟังท่าน
เล่าและจดบันทึกไว้ เอามาประสมประเส ผูก เป็ นเรื่ องตามความจริ งให้ ญาติมิตรพี่น้องทังหลายอ่
้
าน
เพื่อจะเป็ นมิตรพลี และเป็ นเครื่ องเตือนใจให้ ราลึกถึงพ่อที่ลว่ งลับไปแล้ ว ว่าท่านมีคณ
ุ งามความดีแก่
ลูกหลาน ญาติมิตร เพื่อนฝูง และประเทศชาติอย่างไร โดยเฉพาะตัวข้ าพเจ้ าท่านได้ ให้ บทเรี ยนและ
ฝึ กหัดอบรมข้ าพเจ้ ามาในลักษณะอย่างไร หนังสือเล็กๆนี ้ ย่อมอาจจะเป็ นประโยชน์ เครื่ องเตือนใจ
_________________________________________________

* นายเตียง ศิริขนั ธ์ : อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร ๕ สมัย ( พ.ศ. ๒๔๘๐ ,
๒๔๘๑ , ๒๔๘๙ , ๒๔๙๒ และ ๒๔๙๕ ) รัฐมนตรี ๓ สมัย ( ชุด นรม. , นายทวี บุณยเกตุ , ม.ร.ว. เสนีย์
ปราโมช , หลวงธารงนาวาสวัสดิ์ ) และหัวหน้ าขบวนการเสรี ไทยกู้ชาติภาคอีสาน เจ้ าของรหัสหรื อนามเรี ยก
ขานซึง่ ฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยสานักงานบริการด้ านยุทธศาสตร์ ของสหรัฐอเมริกา ( The American Office Of
Strategic Services : O.S.S. ) ณ เมืองแคนดี เกาะลังกา ( ประเทศศรี ลงั กาในปัจจุบนั ) เป็ นผู้ตงให้
ั ้ วา่
“ พลูโต ” ( Pluto )

๑๒

แก่ยวุ ชนรุ่นหลังไม่มากก็น้อย
ข้ าพเจ้ าเคยเขียนไว้ ใ ต้ รูปพ่อที่ให้ ไว้ นานมาแล้ วว่า “ พ่อ ผู้ถือความผิดเป็ นครู ถือความ
ชานาญเป็ นตารับคูม่ ือ ถืออุปสรรคและภยันตรายเป็ นเครื่ องฝึ กหัดตนให้ กล้ าแข็ง ถือความเอาใจใส่
เสาะแสวงหาความรู้เป็ นดวงประทีปส่องทางอาชีพ ถือสัจธรรมเป็ นเข็มทิศ และถือความสาเร็จโดย
ชอบเป็ นธงชัย ”
จาความได้ ชดั เจนว่า เมื่ออายุข้าพเจ้ า ราว ๕ - ๖ ขวบ พ่อได้ พาเที่ยวไปตามท้ องนาต่างๆใน
ฤดูเกี่ยวข้ าว เพื่อไปดูววั ที่มีอยู่ตามท้ องทุ่ง ท้ องนาต่างๆ ตัวไหนดีก็ขอซื ้อไว้ รวบรวมเข้ าเป็ นฝูง พ่อ
เที่ยวแวะเยี่ยมตามเถียงนา (โรงนา) เที่ยวทักทายปราศรัยพวกชาวนาอย่างสนิทสนม ดูเหมือนว่าพ่อ
รู้จกั ชื่อผัวเมียครอบครั วเขาแทบทังนั
้ น้ ความกว้ างขวางนี ้จะมีมาแต่เมื่อไรข้ าพเจ้ าก็ไม่ทราบ เพราะ
ท่านได้ เริ่ มการค้ าขายก่อนข้ าพเจ้ าเกิดนานแล้ ว บางครัง้ คุย กันอยู่จนดึกดื่น มีการเลี ้ยงข้ าว เลี ้ยง
เหล้ ากันตามธรรมเนียม ข้ าพเจ้ าจาได้ ดีวา่ ถ้ าวันไหนกลับดึกดื่น พ่อไม่เคยยอมให้ ข้าพเจ้ าเดิน เ อา
ข้ าพเจ้ าขี่คอเดินตามคันนา อีกมือหนึง่ ก็จงู วัว บางทีถ้าได้ ววั ๒ ตัว ตัวหนึง่ ไล่ไปข้ างหน้ า อีกตัวจูง
ตามหลัง บ่าก็แบกลูก บางครัง้ เมาบ้ างเดินโซเซ แต่ก็ไม่เคยพาลูกล้ ม ภาพเหล่านี ้ยังตราตรึงใจ
ข้ าพเจ้ าอยู่
มาตอนเมื่อข้ าพเจ้ าโตบ้ างแล้ ว คือในระหว่างข้ าพเจ้ าเรี ยนอยู่ชนมั
ั ้ ธยมปี ที่ ๑ - ๒ อายุราว
๑๑ ขวบ การไปเที่ยวซื ้อวัวเช่นนี ้ก็ยงั ทาอยู่ และทุกครัง้ ในขณะที่กลับกลางคืน เวลาผ่านทุ่งนาพ่อ
กลัวงูจะกัดก็มกั จะอุ้มหรื อแบกข้ าพเจ้ าเสมอ ทังๆที
้ ่ข้า พเจ้ าไม่อยากให้ แบกเพราะโตพอสมควรแล้ ว
หรื อมิฉะนันก็
้ ให้ ข้าพเจ้ านอนเสียที่เถียงนา ๑ กับเพื่อนของท่าน ตื่นเช้ าถึงมารับ ฟั งเช่นนี ้คล้ ายกับพ่อ
รักลูกอย่างประคบประหงมเกินควร แ ต่พ่อไม่ได้ เป็ นเช่นนัน้ ข้ าพเจ้ ายังจาได้ อยู่เสมอว่าเมื่อข้ าพเจ้ า
ยังเล็กๆ ไม่ร้ ูเดียงสาพ่อ มักจะเอาใจ แต่พอทางานได้ พ่อไม่เคยปล่อยให้ วา่ ง ใช้ เสียจนหัวปั กหัวปา
เมื่อเราเติบใหญ่ จึงรู้จกั คุณค่าของบทเรี ยนที่ท่านให้ ไว้ ครัง้ หนึง่ ณ เถียงนา

พวกเราใกล้ บ้านธาตุ

นาเวง พ่อขึ ้นมาจากคราดนา จับปลาค้ าวตัวใหญ่ได้ ตวั หนึง่ เราสามคนพ่อลูก คือ พ่อ พี่เจียม
และข้ าพเจ้ า จัดการชาแระเนื ้อปลาผ่าครึ่ง แล้ วก็ใช้ ให้ พี่เจียมซึง่ ขณะนันก
้ าลังรุ่นๆ ขี่ม้ากลับเข้ าไป
_________________________________________________
๑

เถียงนา หรื อกระท่อมที่ปลูกไว้ เป็ นการชัว่ คราวตามฤดูกาล

นาของขุนนิเทศพานิช ( บุดดี

ศิริขนั ธ์ ) มีเนื ้อที่ประมาณ ๓๐ - ๔๐ ไร่ ปัจจุบนั คือ บริเวณตึกแถวตาลจุ้ม และบ้ านพักนางประยิ ้ม
อาษาเสน ผู้เป็ นหลาน รวมทังบริ
้ เวณศูนย์วิจยั ข้ าวสกลนคร ตรงข้ ามห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

๑๓

ส่งปลาให้ แม่ที่ บ้ านในเมือง ข้ าพเจ้ ากาลังนัง่ เป่ าไฟหม้ อข้ าว ได้ ยินเสียงโครมครามใต้ ถนุ เถียงนา
ข้ าพเจ้ าวิ่งออกมาดูเห็นม้ าอ้ ายแดงวิ่งออกจากคอกห้ อแนบตัดทุ่งตรงไปทางหนองหาร ความปรากฏ
ว่าพี่เจียมลงไปผูกม้ าเพื่อจะขี่ไปส่งปลาให้ แม่ขาดความระมัดระวังตามสมควร เปิ ดประตูให้ ม้าอ้ าย
แดงกระโจนออกมาได้ เนื่องจากความอ้ วน และความคึกของมัน พี่เจียมล้ มฟุ บอยู่ที่หน้ าคอกม้ า
ขณะที่ข้าพเจ้ าก้ มลงดูเห็นพี่เจียมกาลังลุกปั ดฝุ่ นอยู่ ในใจนึกสงสารพี่ชายเข้ าใจว่าบาดเจ็บ แต่พอ
เห็นพี่ชายลุกขึ ้นปั ดฝุ่ นก็คลายใจ พ่อกาลังจัดการกับปลาอยู่ในครัวก็วิ่งลงมา เห็นม้ าหลุดออกไปก็
โกรธ ดุพี่เจียมยกใหญ่หาว่าขาดความระมัดระวัง บอกให้ พี่เจียมรี บขึ ้นมากินข้ าว คาดโทษให้ รี บไป
ตามจับม้ าทันที ตะวันกาลังจะตกดินอยู่แล้ ว อีกไม่กี่นาทีก็จะมืด พี่เจียมเมื่อถูกคาดโทษเช่นนัน้ หาย
หิว น ้าตาคลอ คว้ าเชือกม้ าเดินออกจากเถียงนาไป ไม่ฟังเสียงพ่อตะโกนให้ มากินข้ า วก่อน ได้ แต่ร้อง
บอกว่าไม่หิว รับว่าจะไปจับม้ าให้ ได้ โดยพ่อไม่ต้องเดือดร้ อน ข้ าพเจ้ าผู้เป็ นน้ องสงสารพี่เจียมก็สงสาร
แต่ร้ ูนิสยั พ่อดีจงึ ไม่ร้ ูจะทักท้ วงประการใด ได้ แต่มองพี่เจียมถือเชือกม้ าเดินลับตาไป
แน่นอนลาบปลาค้ าวในวันนัน้ ไม่ได้ ทาให้ ข้าพเจ้ าออกรสประการใดเลย ตลอดคืนที่เราสอง
พ่อลูกนอนอยู่ที่เถียงนา ข้ าพเจ้ ารู้ดีวา่ พ่อเป็ นห่ วงพี่เจียมมาก นอนกระสับกระส่ายผ ลุดลุกผลุดนัง่
บ่อยๆ บางครัง้ เงี่ยหูฟังแว่วว่าเป็ นเสียงม้ าร้ อง วันนันพ่
้ อตื่นแต่เช้ าผิดปกติพาข้ าพเจ้ าไปเที่ยวถาม
ตามเถียงนาใกล้ เคียงว่าพี่เจียมมาค้ างคืนที่นนั่ หรื อไม่ ได้ รับคาตอบว่าไม่ได้ ค้าง ดูพ่อตกใจมากพา
ข้ าพเจ้ าเดินลัดทุ่งตรงไปหนองหาร สกลนคร จาได้ ดีวา่ ข้ าพเจ้ าเดินไม่ทนั ต้ องเดินบ้ างวิ่งบ้ าง จนไปถึง
ดอนลังกา จึงรู้วา่ พี่เจียมเพิ่งจะจับม้ าได้ สกั ครู่นี่เองซึง่ เป็ นเวลาเกือบบ่ายโมงของวันรุ่งขึ ้น พ่อได้ ให้
ข้ าพเจ้ าขี่ม้ากับพี่เจียมกลับบ้ านเข้ าไปกินข้ า วในเมืองสกล เพราะใกล้ กว่าทางไปธาตุนาเวง ส่วนพ่อ
เองเดินกลับไปนาแต่ผ้ เู ดียว
การฝึ กหัดเช่นนี ้ พ่อได้ ให้ แก่ลกู ๆทุกคน ตามปรกติพ่อซื ้อวัวไว้ ไปขายที่พม่าทีละร้ อยกว่าตัว
เสมอ ในการดูแลเลี ้ยง วัวเหล่านี ้ พ่อได้ ฝึกหัดพวกเราให้ ร้ ูเรื่ องต่างๆเกี่ยวกับวัว ให้ ร้ ูจกั วิธีไล่ววั ออก
จากคอก ไม่ให้ ววั ชิงกันออก ไล่ววั เข้ าคอกไม่ให้ ววั ชิงกันเข้ า รู้จกั วิธีนบั วัวให้ ได้ รวดเร็ว ในขณะที่ววั
ออกจากคอก เข้ าคอก หรื อเวลาวัวลงกินน ้า ในการตรวจนับวัวนี ้ ถ้ าจานวนวัวครบถ้ วนก็ไม่ส้ ลู าบาก
นัก แต่ถ้าไม่ครบขาดหายไปสักตัวหรื อสองตัว ก็เป็ นการยากอย่างยิ่งที่จะรู้วา่ ตัวไหนเป็ นตัวขาดหาย
เพราะวั วหลายตัวด้ วยกัน พ่อเคยเตือน และเคยว่ากล่าวสัง่ สอนในเรื่ อง ให้ จาลักษณะและรูปพรรณ

๑๔

สันฐานของวั วแต่ละตัวในฝูง ตลอดจนวัวตัวไหนซื ้อมาจากบ้ าน ตาบลใด ใครเป็ นเจ้ าของเดิม ทังนี
้ ้
เผื่อเมื่อวัวขาดหายจะได้ ไปตามถูกที่และสืบถามถูกช่องทาง ในขณะเดียวกันต้ องเรี ยนรู้นิสยั ของวั ว
แต่ละตัวในฝูง เช่น บางตั วขี ้ตื่น บางตัวชอบเตะ บางตัวชอบ ชน บางตัวเห็นผ้ าสีไม่ ได้ การจับวัวผูก
เข้ าแหล่งก็มีเทฆนิคพิเศษอยู่บ้าง เป็ นต้ นว่า ต้ องจับตัวที่ดื ้อที่สดุ ผูกก่อน แล้ วก็จบั ตัวที่ดื ้อรองๆลงมา
ผูกทีหลัง จนตัวที่เชื่องและขี ้แพ้ เพื่อนที่สดุ ผูกหลังที่สดุ ตรงกันข้ ามเวลาแก้ จากแหล่ง ปล่อยตอนเช้ า
ต้ องแก้ จากตัวที่เชื่องและแพ้ เพื่อนที่สดุ ก่อน แก้ ตวั ที่ดื ้อที่สดุ ที่หลัง ถ้ ามิฉะนันแล้
้ วตัวที่ดื ้อมักจะรังแก
ตัวที่แพ้ ทาให้ เชือกขาดป่ นปี ้ ปั ญหาเหล่านี ้เป็ นปั ญหาประจาวัน ในชีวิตของพวกเราการสับเชือก
ฝั น้ เชือก การสนตะพายวัว การล้ างคอกหรื อการทาความสะอาด การทาความสะอาดเล็บวัวตลอดจน
การสังเกตว่า วัวตัวไหนเจ็บเป็ นอะไร ต้ องเรี ยนรู้ด้วยความชานาญ พ่อได้ ให้ บทเรี ยนแก่เราโดยให้ เรา
ทาด้ วยมือตนเอง เอาผิดเป็ นครู และเอาความชานาญเป็ นตา รับ เหมือนอย่างพ่อเคยทามาแล้ ว โดย
ตนเอง ในชีวิตข้ าพเจ้ าพ่อสอนให้ ร้ ูจกั ใช้ ไหวพริ บโดยทางอ้ อมหลายครัง้ เป็ นต้ นว่า ครัง้ หนึง่ หน้ าแล้ ง
ข้ าพเจ้ ากับลูกจ้ างสองคนต้ อนวัว ๑๕๐ ตัว ออกไปเลี ้ยงยังโคกนามะเขือ๒ ขณะนันเป็
้ นฤดูร้อน วันนัน้
เกิดวิปริ ตอะไรไม่ทราบ วัวจะไปตื่นเสือ ๓ หรื อตื่นอะไรเข้ า วัวทัง้ ๑๕๐ ตัวแตกออกจากฝูงวิ่งแยกกัน
ไปคนละทิศละทาง ไม่ทราบว่าไปทางทิศไหนต่อทิศไหนบ้ าง ลูกจ้ า งแยกกันออกไปตาม ข้ าพเจ้ า
ออกไปตามคนเดียวอีกทางหนึง่ แต่เมื่อไปจนเหน็ดเหนื่อยพบวัวเพียง ๒ - ๓ ตัว ลงท้ ายที่สดุ ก็ไล่ววั
๒ - ๓ ตัวที่ได้ นนกลั
ั ้ บมายังหนองบัวน้ อย ๔ ตลอดทางที่ไล่ววั ม าข้ าพเจ้ าครุ่นคิดว่าอย่างไรเสียวัวที่
แตกตื่น หนีนนั ้ จะต้ องมากินน ้าที่หนองบัวน้ อยแทบทุกตัว ข้ าพเจ้ าก็เลยเลิกตามมาเล่นหยอดหลุม
เม็ดมะขามอยู่กบั เพื่อนตังแต่
้ ตอนบ่ายประมาณ ๑ โมง เป็ นอันว่าข้ าพเจ้ าหาวัวได้ เพียง ๒ - ๓ ตัว
วันนันบั
้ งเอิญพ่อนึกขลังประการใดไม่ทราบ เกิดมาตามดูพวกเราเลี ้ยงวัว มาเจอข้ าพเจ้ ากาลังเล่น
หยอดหลุมอยู่ ก็คาดโทษว่าจะเฆี่ยน ข้ าพเจ้ าแก้ ตวั ว่า มาคอยหาวัว พ่อกลับดุวา่ มาหาวัวทาไมมา
_________________________________________________
๒

โคกนามะเขือ “ โคกหรื อดอน ” เป็ นภาษาอีสาน หมายถึง พื ้นที่นาส่วนที่มีระดับ สูงน ้าท่วมไม่ถึง

ขุนนิเทศพานิช ( บุดดี ศิริขนั ธ์ ) ใช้ บริเวณดังกล่าวปลูกต้ นมะเขือแทนการทานา จึงเรี ยกว่าโคกนามะเขือ
๓

พื ้นที่นาของขุนนิเทศพานิช ( บุดดี ศิริขนั ธ์ ) ต่อเนื่องถึงบริเวณบ้ านธาตุนาเวงในสมัยนัน้

บางส่วนยังมีสภาพเป็ นป่ า และมีเสืออาศัยอยู่
๔
หนองบัวน้ อย ปัจจุบนั เป็ นหนองน ้าอยูภ่ ายในบริเวณสวนสุขภาพ เทศบาลนครสกลนคร ตรงข้ าม
ห้ างหุ้นส่วนจากัด ดี เอส ยนต์ ( ขายรถยนต์มือสอง ) เยื ้องศูนย์โชว์รถยนต์ฮอนด้ า

๑๕

เล่นหยอดหลุมอยู่ ข้ าพเจ้ าบอกว่าอย่างไรเสียวัวจะต้ อง ลงมากินน ้าทังหมดที
้
่หนองบัวน้ อย พ่อคาด
โทษว่าถ้ าไม่ได้ ววั ครบ ๑๕๐ ตัว วันนี ้ก็ไม่ต้องกินข้ าว ข้ าพเจ้ าก็ใจไม่ดีเหมือนกัน แต่มีความมัน่ ใจอยู่
อย่างหนึง่ ว่าในบริ เวณที่เราไปเลี ้ยงวัวนันขาดน
้
้า มีห้วยนามะเขือแห่งเดียว น ้าก็ขนุ่ และ ข้ นเป็ นตม
อย่างไรเสียวัวจะต้ องกลับมากินน ้าหนองบัวน้ อยอย่างแน่นอน ความจริ งก็เป็ นเช่นนัน้ พอบ่าย ๓ โมง
กว่าๆ วัวของข้ าพเจ้ าก็ทะยอยกันลงมากินน ้า จนประมาณ ๔ โมง ข้ าพเจ้ าก็ได้ ววั เกือบครบ คือ ๑๐๐
กว่าตัว ลูกจ้ าง ๒ คนที่ออกเที่ยวตามหาวัวอยู่ในป่ านัน้ คงได้ ววั เพีย งคนละ ๓ - ๔ ตัว แต่อย่างไรก็ดี
วันนัน้ เราก็ได้ กินข้ าวจนอิ่มอย่างเต็มที่ เพราะตกค่าเราได้ ววั ครบบริ บรู ณ์ พ่อกลับชมเชยและสอนว่า
ท้ องเป็ นของสาคัญที่สดุ หญ้ าและน ้าเป็ นของสาคัญสาหรับวัวฉันใด ปากกับท้ องของคนก็สาคัญฉัน
นัน้ ต้ องซังกะตายหาเลี ้ยงปากเลี ้ยงท้ องไม่วา่ คนหรื อสัตว์ คาสอนเหล่านี ้ยังตรึงตราใ นดวงใจของ
ข้ าพเจ้ าอยู่
ชีวิตของพ่อลาบากยากแค้ นแสนสาหัสในสายตาคนที่ไม่ชอบการเผชิญภัย แต่ตวั ท่านเอง
ท่านเห็นว่าเป็ นชีวิตที่สนุกสนาน และเห็นเป็ นของธรรมดา พ่อท่องเที่ยวไปเผชิญภัย ฟั นฝ่ าอุ ปสรรค
ไป ทนความลาบากยากแค้ น คบเพื่อนฝูงทุกฐานะทุกชนิด ตังแต่
้ ชนเลวที
ั้
่สดุ ไปจนถึงชันดี
้ ที่สดุ เท่าที่
จะคบได้ ในฐานะอย่างท่าน มีผ้ รู ้ ูจกั และมีมิตรสหายตัง้ แต่ชนคนสู
ั้
บฝิ่ นอยู่ในโรงยาและหัวหน้ าผู้ร้าย
พวกปล้ น ตลอดจนเป็ นที่รักใคร่แก่บรรดาข้ าราชการ และแก่เจ้ านายผู้ใหญ่หลายท่าน
ในจานวนสัตว์ที่พ่อชอบมากที่สดุ ก็คือม้ า นอกจากทาการเลี ้ยงม้ าไว้ ประจาบ้ านทีละตัวสอง
ตัวเพื่อประโยชน์ในการขี่ตามวัว หรื อขี่ไปหาซื ้อวัวแล้ ว ในฤดูที่ไม่มีการซื ้อวัว พ่อก็มกั จะซื ้อม้ ามา
เลี ้ยงไว้ ประจาคอกตัวหนึง่ หรื อสองตัวเสมอ ม้ าของพ่อทุกตัวได้ รับก ารปรนเปรออย่างเต็มที่จนอ้ วน
เป็ นมันและคึก บางตัวพาลจะดุๆ เอาเสียด้ วย และก็ด้วยม้ าเหล่านี ้เองที่พ่อได้ สอนให้ ลกู ๆ มีความ
กล้ าต่อสัตว์พาหนะ และในขณะเดียวกันรักสัตว์พาหนะไปในตัวด้ วย ตัวข้ าพเจ้ าเองมีหน้ าที่หาหญ้ า
ให้ ม้าประจาเช้ าและเย็นวันละสองกระทอขนาดใหญ่ ในฤดูที่ มีหญ้ าแพรกก็ดายหญ้ าจากทุ่งหนอง
หารมาเลี ้ยงม้ า ในฤดูใบไผ่ผลิออ่ นๆ ก่อนไปโรงเรี ยนหรื อเมื่อเลิกโรงเรี ยนแล้ ว

ก็ใช้ ชีวิตปี นป่ ายอยู่

ตามกอไผ่เพื่อหาหญ้ ามาเลี ้ยงม้ า ทุกคราวพ่อมักจะมาตรวจกระทอหญ้ า โดยเอาเท้ ากดลงไปบนกระ
ทอหญ้ าม้ าโดยแรง เพื่อพิศจู น์วา่ ลูกมีความซื่อสัตย์ หรื อขยันขันแข็งหาหญ้ าม้ ามาได้ จนเต็มแน่นกระ
ทอ หรื อว่าเพียงใส่มาหลวมๆ ว่างๆ พ่อมักจะยืนอยู่บนบ้ าน แล้ วให้ ข้าพเจ้ าเข้ าไปผูกเอาม้ าในคอก

๑๖

ซึง่ เป็ นบทเรี ยนที่ยากอยู่สกั หน่อย เพราะข้ าพเจ้ ายังตัวเล็กอยู่ เรื่ องคาดโทษไม่ให้ กินข้ า วเป็ นโทษซึง่
ได้ ยินเสมอๆ แต่ทกุ คราวข้ าพเจ้ าก็ไม่เคยถูกลงโทษเช่นนันจริ
้ งสักครัง้ เดียว ถ้ าเราทาไม่ได้ ตามพ่อสัง่
พ่อก็มกั จะลงมาแนะวิธีให้ เราทาจนได้ ด้ วยเหตุนี ้เราจึงรอดตัวเสมอ ม้ านี ้บางทีก็ซื ้อคราวละหลายตัว
เหมือนกัน นึกขลังขึ ้นมาก็เลิกซื ้อวัวหันไปซื ้อม้ านาไปขายทา งฝั่ งซ้ ายแม่น ้าโขงแถวเวียงจันทร์ หลวง
พระบาง และบางครัง้ ก็เลยขึ ้นไปซาเหนือ ปรากฏว่าพ่อมีมิตรสหายทางซาเหนืออยู่หลายคน ในชีวิต
ข้ าพเจ้ าเห็นพ่อซื ้อควายนามาขายแถวอาเภอพนัสนิคม ๕ และนครนายก ๖ เพียงครัง้ เดียว คราวนันได้
้
กาไรงาม แต่พ่อก็บอกว่าเข็ดในเรื่ องค้ าควาย เพราะท่านไม่ชอบนิสยั ของสัตว์นี ้ ท่านว่าสิ่งที่ท่าน
เกลียดมากในเรื่ องควายก็คือความเชื่องช้ าไปไหนไม่ทนั ใจประการหนึง่ กับอีกประการหนึง่ ควายมัก
ชอบแตกออกจากฝูง ไม่คอ่ ยชอบไปตามทาง มักปลีกตัวเข้ าป่ า เข้ ารก ไม่ติดหัวหน้ าฝูงเหมือนวัว
ท่านใช้ ภาษาของท่านว่า “ ควายไม่ มีความสามัคคี ” ซึง่ ฟั งดูก็ขาเหมือนกัน พวกหลานๆของท่านซึง่
เป็ นลูกมือหรื อนักเรี ยนค้ าขายจากท่าน บางคนเห็นว่าการค้ าควายได้ กาไรดี จึงยังคงยึดอาชีพค้ า
ควายจากภาคอีสานลงมาภาคกลาง จนบัดนี ้ก็มีอยู่หลายคน แต่สาหรับพ่อ ข้ าพเจ้ าคาดว่าท่านค้ า
ควายตลอดชีวิตของท่านไม่เกินกว่าสามเที่ยว
เฉพาะการเดินทางในการค้ าวัวจากภาคอีสาน ไปยังประเทศพม่านี ้ ต้ องใช้ เวลาเดินทางรอน
แรมไปตามกาลังความสามารถของวัวจะเดินได้ ซึง่ กินเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เดือน แต่ถ้าเที่ยวไหนเดิน
ไปจนสุดเขตพม่าทางตะวันตก ท่านเล่าว่ากินเวลาถึง ๓ หรื อ ๔ เดือน ความยากลาบากในการ
เดินทางข้ าพเจ้ ารู้สกึ ว่าเป็ นเรื่ องเหลือทน แต่ดเู หมือนท่านรู้สกึ สนุกสนาน ท่านเล่าว่าสิ่งที่ท่านกลุ้มใจ
และแก้ ไม่ได้ ก็คือ ในกรณีถกู กักด่าน และถูก ถ่วงให้ เสียเวลา พ่อเป็ นคนใจร้ อนท่านเคยบอกว่าถูก
ผู้ร้ายปล้ นยังไม่ราคาญใจและหนักใจเท่ากับถูกกักด่าน
ตามปรกติการเดินทางโดยต้ อนฝูงวัวไปจาหน่ายทางประเทศพม่านัน้ มักจะเริ่ มออกเดินทาง
จากสกลนครในฤดูหนาว คือฤดูที่ชาวไร่ ชาวนา เก็บเกี่ยวข้ าวแล้ วใหม่ๆ นัน่ หมายความว่าในขณะที่
ต้ อนวัวไปนัน้ ได้ อาศัยตอฟางเป็ นหญ้ าวัวไปในตัว ปรกติธรุ ะของการเดินทางตามที่ข้าพเจ้ าเคยร่วม
เดินทางกับท่านในระยะ ๒ - ๓ วันแรกๆ เมื่อออกจากสกลก็คือต้ องตื่นตังแต่
้ ตีสี่ครึ่ง ทุกคนเก็บเข้ า
_________________________________________________
๕

อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๖

จังหวัดนครนายก

๑๗

ของ เครื่ องใช้ ตลอดเสบียงอาหารลงบรรทุกโคต่าง พวกโคต่างเริ่ มออกเดินทางราวตี ๕ ไปก่อนชุด
หนึง่ ไปพักคอยอยู่ที่ๆมีหนองน ้าและมีหญ้ าดี แน่นอนผู้นาทางต้ องกะระยะพอดีๆ ทังนี
้ ้จะทาได้ ก็โดย
รู้ภมู ิ ประเทศอย่างละเอียดถี่ถ้วน พอวัวต่างออกเดินทางไปได้ ประมาณ ๑ ชัว่ โมง ก็ปล่อยวัวฝูงใช้
ลูก จ้ างคนหนึง่ จูงวัวที่เป็ นตัวนาฝูงออกเดินหน้ า คนจูงวัวส่งเสียงร้ องเรี ยกด้ วยสาเนียงยาวเข้ ากับ
เสียงพรวนใหญ่ที่แขวนคอวัวนา วัวฝูงใหญ่จานวนร่วมพันก็ตามหลังกลุม่ ไป ( มีววั ของคนอื่นซึง่ มา
อาศัยเป็ นลูกน้ อ งอยู่ใต้ บงั คับบัญชาอีกหลายคน มาจากที่ตา่ งๆกัน เช่น มาจากต่างอาเภอใน
สกลนครบ้ าง จากนครพนมบ้ าง จากเขตอุดรธานีบ้าง ) เมื่อเดินทางไปได้ ในราว ๑๐ นาฬิกาเช้ า ก็
หยุดพักเลี ้ยงวัว และจัดการหาหลักตอกเรี ยงแถวเข้ าเป็ นกี่แถวแล้ ว แต่ความต้ องการ เตรี ยมเชือกไว้
ผูกวัวในตอนค่า ปลูกเพิงไว้ ล้อมเป็ นเพิงๆรอบๆฝูงวัวอย่างน้ อยก็

๔ เพิ ง ตกค่าก็นาวัวเข้ าผูกและ

ตรวจนับ แน่นอนงานเช่นนี ้ต้ องแบ่งหน้ าที่กนั เป็ นสัดเป็ นส่วน คนหุงหาอาหารพวกหนึง่ คนเลี ้ยงวัว
พวกหนึง่ คนหาหลักและเตรี ยมเชือกพวกหนึง่ อย่างนี ้เป็ นต้ น เมื่อผูกวัว ตรวจนับครบถ้ วนแล้ ว จึงได้
มีโอกาสรับประทานเย็น วันไหนวัวอยู่ครบถ้ วนก็เป็ นวันที่สขุ สาราญ แต่ถ้าวันไหนวัวขาดหายก็นบั ว่า
เป็ นคราวเคราะห์อยู่หน่อย อนึง่ เรื่ องเวรยาม และอาณัติสญ
ั ญาณประจาวันเป็ นของสาคัญ คณะ
ของพ่อต้ องตังโค๊
้ ตสาหรับใช้ เป็ นสัญญาณเข้ าออกเวลาค่าคืน ตลอดจนมีการวางเวรยาม ตรวจตรา
ตลอดรุ่ง เมื่อหลังรับประทานข้ าวแล้ วในขณะที่กาลังหาความสาราญจากการสูบบุหรี่ พ่อมักถือเป็ น
ปรกติธรุ ะที่จะสอนให้ ลกู น้ อง ลูกจ้ างเข้ าใจอุปนิสยั ใจคอคนในย่านนัน้ เป็ นต้ นว่าหมู่บ้านแถวนันเป็
้ น
พวกไหน มีนิสยั อย่างไร ตามปรกติพ่อมีเพื่อนอยู่แทบตลอดทาง พ่อมักเข้ าไปชักชวนเอาเพื่อ นจาก
หมู่บ้านมานัง่ คุยกัน ซึง่ เป็ นวิธีคบหาสมาคมและป้องกันการรังแก เบียดเบียนจากชาวบ้ านใกล้ เคียง
ไปในตัว ความอดออมตลอดจนการรักษามรรยาท และเข้ าใจขนบธรรมเนียมของแต่ละหมู่บ้านนัน้
เป็ นเคล็ดสาคัญอันหนึง่ ในการค้ าขายของพ่อ ความผิดพลาดเล็กๆน้ อยๆ เช่น เพียงลูกจ้ างไปทะเลาะ
เบาะแว้ งกับเจ้ าของท้ องถิ่นเขาเข้ านิดหน่อยเท่านันอาจจะเป็
้
นเหตุให้ เกิดความเสียหายอย่างใหญ่
หลวง เช่น ครัง้ หนึง่ เป็ นคราวที่ข้าพเจ้ าเห็นด้ วยตาตนเองคือ ที่ท่งุ นาบ้ านม้ าต่อบ้ านพันนา อาเภอ
สว่างแดนดิน ๗ ครัง้ นันข้
้ าพเจ้ าตามมาส่งพ่อเป็ นคืนที่ ๔ แล้ ว ณ ที่นี ้พ่อจ ะต้ องพักรอเพื่อนที่จะนา
วัวมาสมทบจากบ้ านนาหว้ า นาวัว กิ่งบ่อศรี สงคราม๘ จังหวัดนครพนม ในขณะที่รอพักอยู่นี ้คืนแรก
_________________________________________________
๗

อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๘

เดิมที่ วา่ การตังอยู
้ บ่ ้ านท่าบ่อ ครัง้ มีฐานะเป็ นกิ่งจึงมีชื่อว่ากิ่งบ่อศรี สงคราม ต่อมาได้ ย้ายที่ ว่าการ

ยกฐานะกิ่งและเปลี่ยนชื่อเป็ นอาเภอศรี สงคราม

๑๘

เหตุการณ์ก็เรี ยบร้ อย วันที่สองลูกจ้ างคนหนึง่ ไปเกิดมีปากเสียงขึ ้นกับชาวบ้ าน เพราะเรื่ องต่อราคา
ของที่จะซื ้อมาทาอาหารเย็นวันนัน้ ตกกลางคืนใน ขณะที่เรากาลังหลับสบายมีผ้ รู ้ ายเข้ าใจว่าจะไม่
น้ อยกว่า ๗ - ๘ คน ใช้ กระด้ งฝั ดข้ าวร่อนเข้ ามาท่ามกลางฝูงวัวหลายกระด้ ง วัวที่ผกู อยู่พากันตื่นแตก
หนีไม่มีตวั ใดเหลือติดแหล่งเลยแม้ แต่ตวั เดียว เชื อกขาดบ้ าง หลักถอนบ้ าง แม้ เพิงที่ปลูกอยู่โดยรอบ
๔ - ๕ เพิงที่เราใช้ นอนก็ถกู วัวเหยียบเสียแหลกหมด เคราะห์ดีที่พวกเราไม่มีใครบาดเจ็บมากนัก หนึง่
ชัว่ โมงต่อมาพ่อยังคงนัง่ สูบบุหรี่ สบาย และตะโกนบอกพวกเราว่าไม่ต้องออกตาม ให้ จวนสว่าง
เสียก่อนแต่ให้ ทกุ คนระวังตัวและอยู่ในท่าเตรี ยมพร้ อม เหตุการณ์ในคืนนันไม่
้ มีอะไรเกิดขึ ้น แก่พวก
เราอีก แต่วา่ วัวที่เรานาม านันไม่
้ มีเหลือเลย รุ่งเช้ าพ่อสั่ งให้ คนกลับไปที่พกั ที่เคยพักมาคืนก่อน คอย
ดักดูวา่ วัวจะกลับมาสักกี่ตวั นอกจากนันก็
้ แบ่งสันปั นส่วนกันไปตามที่ตา่ งๆ เช่น ที่หนองน ้าใหญ่
เฉพาะตัวพ่อนันพาข้
้ าพเจ้ าเข้ าไปในหมู่บ้านม้ า ข้ าพเจ้ าแปลกใจไม่เห็นพ่อทาอะไร นอกจากไปนัง่ กิน
เหล้ าคุยกับคนรุ่นราวคราวเดียวกันคนหนึง่ เมื่ อเหล้ าหมดขวดไปแล้ วก็เห็นเอากล้ อ งยาฝิ่ นมาตังลง
้
นอนสูบฝิ่ นกันสบาย ดูเหมือนไม่มีทกุ ข์ร้อนในเรื่ องวัวที่ไปอย่างใด เมื่อหาความสาราญจากนาง
ทองดามาแล้ ว พ่อก็กลับมานอนอยู่ที่พกั เพื่อนคนนันตามออกมาส่
้
งแล้ วก็กลับไป เราอยู่ที่นนั่ สองวัน
ทุกๆวันมีคนจูงวัวมาส่งฝูงละ ๑๐ ตัว บ้ าง ๒๐ ตัวบ้ าง บางคนก็ ๒ - ๓ ตัว ในท้ ายที่สดุ วัวขาดหายไป
ทังสิ
้ ้น ๙ ตัว พอดีเพื่อนซึง่ มาจากบ้ านนาหว้ า นาวัว กิ่งบ่อศรี สงคราม ก็นาฝูงวัวมาถึงเข้ าสมทบ
เดินทางต่อไปยังอาเภอสว่างแดนดิน เราพักอยู่ที่อาเภอสว่างแดนดินคืนเดียว คืนที่สอง เพื่อนของพ่อ
คนที่ข้าพเจ้ าเห็นสูบฝิ่ นด้ วยกันที่บ้านม้ าก็นาวัว ๙ ตัวที่หายมาส่ง ข้ าพเจ้ าไม่ได้ ซกั ไซ้ ถามอะไรมาก
เป็ นแต่เพียงพ่อบอกว่า “ นี่เสี่ยวเก่าพ่อ ”
ความลาบากยากแค้ นเท่าที่ข้าพเจ้ าเห็นด้ วยตาก็ร้ ูสกึ ว่าเหลือบ่ากว่าแรงแล้ ว ถ้ าเป็ นข้ าพเจ้ า
เองคงไม่สามารถทาได้ ดีถงึ เพียงนัน้ ถ้ าข้ าพเจ้ าโดนโจรปล้ นในขณะที่ไล่ววั ผ่านป่ าอย่างที่ท่านถูกที่
อาเภอนครไทย หรื อที่พรานกระต่าย๙ แล้ ว ข้ าพเจ้ าคงเอาตัวรอดมาไม่ได้ เหมือนท่านแน่
ตอนสาคัญตอนหนึง่ คือ ตอนข้ ามเขตแดนระหว่างไทยกับพม่า เมื่อจะเข้ าเขตพม่าของ
อังกฤษ อาวุธปื นถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยเจ้ าหน้ าที่ชายแดน คงใช้ แต่ดาบเป็ นเครื่ องมือ สาหรับพ่อนันมี
้
ดาบประจามือสองเล่ม เล่มหนึง่ ยังเป็ นมรดกตกทอดอยู่ที่พี่เจียมจนทุกวันนี ้ อีกเล่มหนึง่ ท่านได้ ให้
เพื่อนของท่านไป

_________________________________________________
๙

ตาบลพรานกระต่าย อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร ในปัจจุบนั

๑๙

การจาหน่ายวัวในพม่า บางทีก็กินเวลาหลายเดือน พ่อต้ องเดินทางผ่านเมืองต่างๆ ใน
ประเทศพม่าตังแต่
้ ตะวันออกสุดไป จนตะวันตกสุด เป็ นต้ นว่า ตังแต่
้ มรแหม่ง ไปจนจดปลายมณฑล
ยะไข่ ชีวิตพ่อคลุกคลีตีโมงอยู่กบั หมู่พม่าซึง่ มีหลายภาษาด้ วยกัน เช่น กะเหรี่ ยง ตองซู่ กุลา มีความ
ชานิชานาญใน ขนบธรรมเนียมภาษาของพวกนี ้ แทบจะกล่าวได้ วา่ พ่อมีอากัปกิริยาในบันต้
้ นแห่ง
ชีวิต ขณะที่ทาการค้ าขายอยู่ นันเป็
้ นพม่ามากกว่าเป็ นไทย การแต่งเนื ้อแต่งตัวชอบแต่งอย่างพม่า
เป็ นต้ นว่า ชอบนุ่งโสร่งพม่า ไว้ ผมมวย แม้ ที่สดุ กา รสักตามตัวสักตามแบบของพม่า คือ สักด้ วยหมึก
แดงหมดทังตั
้ ว มีที่เหลือไม่สกั อยู่น้อยเต็มที เช่นที่ตา แม้ ลิ ้นของพ่อก็สกั แดง ซึง่ เป็ นความนิยมในสมัย
นัน้ ตามตัวฝั งเข็มเป็ นจุดดาๆหลายแห่ง เมื่อแก่จะเป็ นเพราะอะไรก็ไม่ทราบ เข็มเหล่านี ้แทงออกมา
ตามผิวหนัง พวกเรายังช่วยถอดและดึ งออกมาก็หลายครัง้ เป็ นที่น่าแปลกใจว่าพ่อไม่ต้องการให้ ลกู
ชายสักไม่วา่ สักดาหรื อสักแดง เพราะฉะนันข้
้ าพเจ้ าจึงไม่มีรอยสักในตัว เลย ส่วนพี่เจียมไปอุตริ สกั
ครุฑที่หน้ าอกมาจากอุดร พ่อรู้เข้ าโดนเทศน์เสียหลายกระบุง ดูเหมือนพี่เจียมเข้ าหน้ าไม่ติดไปเกือบ
เดือน เหตุผลที่ท่านห้ ามในเรื่ องสัก ท่านว่าไม่อยากให้ ลกู เป็ นนักเลงอย่างพ่อ

เพราะมีชีวิตลาบาก

อยากให้ ทาราชการตามความคิดของคนผู้ใหญ่ในสมัยก่อนทุกคน
ในเรื่ องเพื่อนฝูงและผู้ที่จะ เข้ ามาร่วมเดินทางด้ วย พ่อถือเอาการปรับความเข้ าใจและรู้จกั
แบ่งหน้ าที่เป็ นสาคัญที่สดุ ข้ าพเจ้ าเคยนัง่ ฟั งการปรับความเข้ าใจพ่อค้ าวัวคนอื่นๆที่มาจากต่าง
อาเภอ ต่างจังหวัดซึง่ จะขอร่วมเดินทางไปภายใต้ การคุ้มครองของพ่อหลายครัง้ สิ่งที่ท่านย ้าเสมอ คือ
ความเข้ าใจกันและกัน ไว้ วางใจและซื่อสัตย์ตอ่ กันไม่วา่ ในกรณีใดๆ และต้ องอยู่ในวินยั อันเฉี ยบขาด
จะพึงเห็นได้ จากขากลับจากการค้ าขาย พ่อมักจะได้ รับความไว้ วางใจนาเงินรูปี ๑๐ ที่ขายสัตว์พาหนะ
ได้ ทงหมดลงมาแลกที
ั้
่ธนาคารกรุงเทพฯ๑๑ หรื อตามห้ างร้ านแขก ๑๒ ในกรุงเทพฯ แต่ผ้ เู ดียว หรื ออย่าง
ดีก็มีลกู น้ องติดตามมาเพียงคนเดียว ส่วนคนอื่นๆมักจะพักคอยอยู่ที่พิษณุโลกบ้ าง ปากน ้าโพ๑๓ หรื อ
_________________________________________________
๑๐

เงินรูปี เป็ นสกุลเงิน ในประเทศอินเดียซึง่ เป็ นอาณานิคม ( Colony ) ของอังกฤษ เมื่อพม่าตก

เป็ นอาณานิคม ( Colony ) ด้ วย จึงสามารถนาเงินรูปีมาใช้ ในประเทศพม่าได้
๑๑

ธนาคารกรุงเทพฯ ขณะนันยั
้ งไม่มี จึงน่าจะหมายถึงธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด ซึง่ เดิมเรี ยกว่า

“ บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจากัด ” ตังอยู
้ ท่ ี่กรุงเทพมหานคร
๑๒
๑๓

บริษัทหรื อห้ างร้ านของชาวแขกอินเดีย แถวพาหุรัด กรุงเทพมหานคร
ตาบลปากน ้าโพ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในปัจจุบนั

๒๐

นครราชสีมา หรื อที่แห่งใดแห่งหนึง่ แล้ วแต่เส้ นทางเดิน ข้ าพเจ้ าเชื่อมัน่ ว่าพ่อได้ ให้ ความเป็ นธรรม
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และความซื่อตรงต่อเพื่อนอย่างไม่เคยถูกตาหนิเลยในชีวิตของท่าน ยิ่งปั ญหา
การเงินแล้ วท่านระมัดระวังเป็ นที่สดุ ท่านเคยบอกลูกๆเสมอว่า ถ้ าจะอัตคัดขัดสนหรื อยากแค้ น
ประกา รใดก็จงให้ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และถือสัจธรรมเป็ นเบื ้องต้ นไว้ พวกลูกๆหลานๆหรื อผู้

ที่

เดินทางไปกับพ่อ จะพึงสังเกตได้ อย่างง่ายดายที่สดุ ก็คือเรื่ องการไหว้ พระสวดมนต์ของพ่อ ท่าน
จะต้ องประกอบกิจอันนี ้เป็ นประจาวันมิได้ เว้ นในขณะเดินทาง หลังจากทากิจวัตรประจาวันเสร็จแล้ ว
พ่อจะนัง่ ประณมมือสวดมนต์อยู่ใ นเพิงข้ างฝูงวัว ซึง่ ความจริ งคาส วดเหล่านี ้ลูกๆห ลานๆไม่มีใคร
เข้ าใจ เพราะท่านสวดเป็ นภาษาพม่า แต่ก็พออนุมาณได้ วา่ เป็ นการสวดมนต์ในลัทธิพทุ ธศาสนา
เพราะมีคาเช่น “ นโม ” หรื อ “ พุทโธ ” ปนอยู่เสมอ แม้ ในชีวิตบันปลายพ่
้
อไม่เคยเว้ นการสวดมนต์
แม้ แต่วนั เดียว แก่จนจะเดินไม่ได้ แล้ วก็ยงั ไม่ลืมที่จะหาดอกไม้ บชู าพระ การทา กิจวัตรประจาตัวของ
ท่านเองก็ไม่ต้องการให้ ใครเข้ าไปแทรกแซงหรื อทาให้ นิสยั อันนี ้เข้ าใจว่าติดมาจากชีวิตระหกระเหิน
ของท่านอันจาเป็ นต้ องเตรี ยมพร้ อมอยู่เสมอที่จะเคลื่อนที่ได้ ทกุ เวลา จนแม้ วนั ที่ท่านจะสิ ้นชีวิต เมื่ อ
ข้ าพเจ้ าไปกราบลาท่านเพื่อจะเดินทางไปประชุมที่กรุงเทพฯ ในเช้ าวันนันท่
้ านก็ยงั ลุกขึ ้นจัดที่นอน ปู
ที่นอนของท่านด้ วยมือตนเอง ยิ่งกว่านันเสื
้ ้อผ้ าของท่าน ของลูกหลานที่ขาดพอเย็บชุนได้ ดูเหมือนว่า
ท่านจะไม่ยอมวานให้ แม่หรื อลูกสาวทาให้ อย่างดีที่สดุ ก็ยืมเข็มกับด้ าย ของเขามาลงมือตัดเอง เย็บ
เอง ชุนเอง
ความเป็ นระเบียบเป็ นสิ่งสาคัญยิ่งอันหนึง่ ของพ่อ ลูกๆเสียอีกที่ไม่มีใครได้ แบบพ่อเลย
สุภาษิตที่วา่ “ จงเก็บของ ของท่านให้ เป็ นที่ เพื่อหยิบก็งา่ ย หายก็ร้ ู ดูก็งามตา ” นัน้ ท่านคงไม่ได้ เรี ยน
จากสมบัติผ้ ดู ีของโรงเรี ยนอย่างลูกๆ ของท่านหรอก ท่านเรี ยนจากความจาเป็ น ความชานาญใน
ชีวิตประจาวันของท่าน ทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็ นเครื่ องใช้ ไม้ สอยของท่าน เสื ้อผ้ าของท่าน ท่านจะพับ
เรี ยบร้ อยหรื อวางอยู่ในที่ของมันเสมอ ในกรณีที่จะชวนพ่อเดินทางมากรุงเทพฯ ก็ดี หรื อเดินทางไปใน
ที่ใดก็ดี ไม่ต้องเป็ นห่วงว่ าพ่อจะไม่พร้ อมอยู่แล้ ว ให้ เวลาท่านเพียง ๕ - ๖ นาที ทุกอย่างก็เรี ยบร้ อย
พร้ อมที่จะเดินทางได้
พ่อทนต่อความรกรุงรัง และความไม่เป็ นระเบียบไม่ได้ เลยทีเดียว ตอนเช้ าและตอนเย็นไม่วา่
เมื่ออยู่ที่กรุงเทพฯ กับข้ าพเจ้ าหรื ออยู่ที่บ้านในเมืองสกลนคร หรื อคราวที่ไปพักกับลู กๆที่อาเภอต่างๆ

๒๑

พ่อชอบเก็บกวาดใต้ ถนุ และบริ เวณบ้ าน สิ่งใดที่รกหูรกตาก็มกั จะตัดและทิ ้งถอนเสีย บางครัง้ ไปถอน
เอาต้ นไม้ ที่ลกู เขยปลูกไว้ เป็ นเรื่ องต้ องเอะอะกันค้ นหากลับมาปลูกใหม่ เมื่อสมัยที่พ่อแก่มากแล้ วจน
ลงจากบ้ านไปไหนๆไม่คอ่ ยได้ พ่อก็ใช้ ไม้ กวาดเป็ นเครื่ องมือวางไว้ ข้างๆเก้ าอี ้ที่ท่านนัง่ ตลอดเวลา นัง่
เหนื่อยก็ลกุ ขึ ้นกวาดบ้ านต่อไป วันไหนหลานไม่เอาไม้ กวาดมาวางไว้ ที่เดิมข้ างๆที่นงั่ ของท่าน วันนัน้
ต้ องได้ ยินเสียงบ่น ลักษณะอันนี ้ญาติๆและคนที่เคยไปมาหาสูท่ ี่สกลนครต้ องได้ เห็นกับตาตนเอง
เสมอ ความที่ทนต่อความรุงรังไม่ได้ นี ้ แม่เล่าให้ ฟังว่าเป็ นนิสยั ของพ่อตังแต่
้ ท่านอยู่ด้วยกันมา แม่เล่า
ว่าตัวข้ าพเจ้ าเองก็ถกู พ่อตัดขนตาทังสองข้
้
างเพราะเรื่ องเป็ นตาแดง เรื่ องเดิมมีวา่ เมื่อข้ าพเจ้ าอายุ
๒ - ๓ ขวบ ไม่ร้ ูเดียงสาอะไร เกิดเป็ นตาแดงขึ ้นทังสองตา
้
ตื่นเ ช้ าขี ้ตาเปรอะทังสองข้
้
าง ต้ องทาการ
ชะล้ างเสียเวลาเป็ นอันมากกว่าจะลืมตาได้ พ่อคงได้ รับความลาบากหรื อทนต่อความรุงรังในเรื่ องขี ้
ตาและขนตาไม่ได้ ขณะที่ข้าพเจ้ านอนหลับและแม่ก็ไม่อยู่ไปทาธุระเสียที่อื่น พ่อแอบเอาตะไกรมา
ตัดขนตาข้ าพเจ้ าเสียทังสองข้
้
างเพื่อจะไม่ให้ เป็ นที่สาหรับขี ้ตาเกาะ ด้ วยเจตนาดีอนั นัน้ ผลหาเป็ นสม
ความมุ่งหมายของพ่อไม่ เมื่อขนตาทังสองข้
้
างสัน้ เวลากระพริ บตาขนตาข้ างบนก็ทิ่มขอบตาข้ างล่าง
และขนตาข้ างล่างก็ทิ่มขอบตาข้ างบน ทาให้ เกิดอักเสบหนักขึ ้น ข้ าพเจ้ าต้ องได้ รับความทรมานด้ วย
เรื่ องตาแดงเกือบปี กว่า ไม่ต้ องพัก ว่าถึงเรื่ องอวัยวะของคนอื่น พ่อทนไม่ได้ แม้ แต่เห็นฟั นของตัวเอง
โยกเพียงเล็กน้ อย เมื่อเห็นฟั นของท่านโยกเพียงเล็กน้ อย ท่านก็จบั โยกมัน ให้ มนั โยกมา กเข้ าและ
อยากถอนออกเสียให้ หลุดไป บางคราวเที่ยววานลูกๆหลานๆให้ ช่วยดึง ครัน้ ไม่มีใครยอมทาให้ ก็โกรธ
เป็ นวักเป็ นเวร ลงท้ ายที่สดุ ท่านดึงของท่านเองจนหลุดออกมาจนได้ เรื่ องเหล่านี ้ที่พี่ผ้ หู ญิงของ
ข้ าพเจ้ าตลอดจนหลานๆที่อยู่ใกล้ ชิดจาได้ ดีทกุ คน
นิสยั ของพ่อเป็ นนักกีฬา นอกจากตัวท่านเองเป็ นนักกีฬาแล้ ว ท่านชอบดูกีฬาอย่างชนิดว่าดู
จนติด ในขณะที่พกั อยู่กบั ข้ าพเจ้ าที่กรุงเทพฯ วันไหน มีมวยสวนเจ้ าเชตุหรื อมวยที่ลมุ พินี พ่อไม่เคย
ยอมละแม้ แต่โปรแกรมเดียว อุตส่าห์เดินจากบ้ านไม่ยอมขึ ้นรถไปดูกีฬามวยที่สนามและขากลับก็
เดินกลับ พ่อเสียดายสตางค์คา่ รถ แต่ไม่เคยนึกเสียดายสตางค์คา่ ดูมวย เมื่อกลับมาจากดูมวยก็
นามาเล่าและวิพากษ์ วิจารณ์ให้ พวกเราฟั งซึง่ พวกเราเอาใจใส่น้อย แต่ท่านเห็นเป็ นเรื่ องสนุกนาน
กีฬาที่ท่านชอบที่สดุ อันหนึง่ ก็คือเรื่ องฟั นดาบ พ่อฟั นดาบได้ คล่องทังสองมื
้
อและมือเดียว แต่ที่ท่าน
ถนัดมากคือดาบสองมือ พ่อมักหาหวายสองเส้ นแขวนไว้ ข้างฝ าบ้ านสาหรับใช้ เป็ นดาบ ครัง้ หนึง่

๒๒

เพื่อนรักของข้ าพเจ้ า คือ นายเกษม ศักดิ์เจริ ญ ๑๔ ลงมาอบรมวิชาพละศึกษาที่โรงพละศึกษากลาง
โรงเรี ยนสวนกุหลาบ กรุงเทพฯ แต่มาพักนอนอยู่กบั พวกข้ าพเจ้ าที่บ้านหน้ าหอวังสระประทุม วันหนึง่
หลังจากรับประทานอาหารแล้ ว ก็มีการคุยกันเรื่ องฟั นดาบ เกิดเถียงปั ญหากันขึ ้นระหว่างเกษมกับ
พ่อว่า การฟั นดาบสองมือกับการฟั นดาบมือเดียวใครจะได้ เปรี ยบกว่ากัน ข้ าพเจ้ าไม่สามารถ
จะตัดสินได้ เพราะข้ าพเจ้ าเองไม่มีความรู้เลย เกษมเพื่อนข้ าพเจ้ าเป็ นลูกชายของเพื่อนรักของพ่อ
เหมือนกัน ความจริ งเรารักกันโดยสายสัมพันธ์โยงมาระหว่า

งพ่อกับพ่อ เกษมถือพ่อข้ าพเจ้ า

เหมือนกับพ่อของตนเองและถือกันเองที่สดุ แต่เกษมเป็ นคนใจร้ อน พ่อก็เป็ นคนใจร้ อน ไม่มีใครยอม
ใคร เพราะฉะนันการฟั
้
นดาบทดลองฝี มือจึงเกิดขึ ้นภายในห้ องเล็กๆหน้ าหอวัง โดยขยับขยายโต๊ ะ
เก้ าอี ้ออกไปเ สีย ใช้ หวายและด้ ามไม้ กวาดแทนดาบ เกษมฟั นดาบมือเดียว พ่อฟั นดาบสองมือ
คนที่ยืนดูก็มีเพียง ๓ - ๔ คน เพราะเราปิ ดประตูหน้ าห้ องเสีย คนที่ยืนดูก็คือข้ าพเจ้ า พีระ ๑๕ น้ องชาย
ข้ าพเจ้ า ราไพ๑๖ และนิ่ม ๑๗ หลานข้ าพเจ้ า การประลองฝี มือเริ่ มด้ วยเกษมกราบขออภัยโทษพ่อก่อน
เสร็จแล้ วนักกีฬาทังสองก็
้
เริ่ มแสดงฝี มือกัน ตอนต้ นเกษมเป็ นฝ่ ายรุกพ่อเป็ นฝ่ ายรักษาที่มนั่ ตอนหลัง
ผลัดกันรุก ปรากฏว่าตามขาตามสีข้างโดนกันคนละทีสองที มาตอนหลังปลายดาบหวายของพ่อฟาด
เอาขอบตาของเกษมเขียวขึ ้น ปลายดาบเกษมฟาดเอาข้ อมือพ่อเต็มแรง ข้ าพเจ้ าเห็นว่าท่าไม่ได้ การ
_________________________________________________
๑๔

นายเกษม ศักดิเ์ จริ ญ เดิมชื่อ “ ปิ ตา ” รับราชการครู เป็ นบุตรเขยของขุนถิระมัยสิทธิการ ( กู่แก้ ว

พรหมสาขา ณ สกลนคร ) ต่อมาได้ ลาออกมาสมัครรับเลือกตัง้ และได้ รับเลือกตังเป็
้ นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดนครพนม
๑๕

เรื ออากาศโท พีระ ศิริขนั ธ์ สาเร็จการศึกษาจากโรงเรี ยนนายร้ อยทหารบกในสมัยนัน้ และแยก

เหล่าออกรับราชการเป็ นนายทหารอากาศ ต่อมาได้ ลาออกจากราชการทหารในขณะอายุยงั น้ อย ท่านเตียง
ศิริขนั ธ์ ให้ ไปรับ พันตรี จิม ทอมป์ สัน ( Maj. Jim Thompson ) นายทหารหน่วย O.S.S. ของ U.S.A ( อดีต
ราชาไหมไทยในเวลาต่อมา ) ที่จงั หวัดอุดรธานี นามาจังหวัดสกลนคร แต่เกิดอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ที่บริเวณ
บ้ านพังขว้ าง - บ้ านพาน อาเภอเมืองสกลนคร ทาให้ เรื ออากาศโท พีระ ศิริขนั ธ์ เสียชีวิต
๑๖

นายแพทย์ราไพ ศิริขนั ธ์ อดีตผู้อานวยการคนแรกของโรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร ดา

รง

ตาแหน่งระหว่าง พ.ศ.๒๔๙๖ - ๒๕๐๙
๑๗

นายนิ่ม นวลมณี รับราชการครู เป็ นบุตร ชายคนโตของนายเฉิด นวลมณี อดีตปลัดขวา อาเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร กับนางเนียม นวลมณี [ บุตรสาวคนโตของขุนนิเทศพานิช ( บุดดี ศิริขนั ธ์ ) ]

๒๓

กีฬาฟั นดาบพ่อจะไปเรี ยนมาจากที่ไหน ใครเป็ นครูไม่ชดั แจ้ ง ทราบแต่วา่ ในขณะที่
ระหกระเหินค้ าขายในย่านพม่า และแถวภาคเหนือของประเทศไทยนัน้ พ่อได้ อบรมเรี ยนวิชานี ้อย่าง
ช่าชอง และเป็ นวิชาที่ใช้ ปอ้ งกันตัวตลอดจนทรัพย์สินของท่านเรื่ อยมา การปะทะกันในเรื่ องฟั นดาบ
ของพ่อนี ้ มีครัง้ หนึง่ ที่ทาเอาประชาชนในย่านใกล้ วดั ธาตุแตกตื่นกันเป็ นโกลาหล ตอนนี ้ข้ าพเจ้ าจา
ความได้ ดีเพราะข้ าพเจ้ าก็โตมากแล้ ว ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่ได้ เรี ยนอยู่มธั ยมปี ที่ ๒ ก็ปีที่ ๓ อะไรแถวนี ้ ครัง้
นันมี
้ เรื่ องว่า พวกพม่า ๕ - ๖ คนเดินทางมาค้ าขายทองรูปพรรณและเครื่ องเขิน มาพักอยู่ที่ศาลาวัด
วัดธาตุเชิงชุมในเมืองสกลนคร พ่อถือโอกาสไปนัง่ คุยกับพวกพ่อค้ าเหล่านี ้ โดยพวกพ่อค้ าเหล่านันไม่
้
รู้วา่ พ่อก็พดู ภาษาพม่าได้ ดี คุยกันไปคุยกันมาถึงเรื่ องราค าทองคาโดยใช้ ภาษาภาคเหนือ คือ ภาษา
เชียงใหม่ คนหนึง่ ในจานวนพวกพม่านันก็
้ สง่ ภาษาพม่าหาว่าพ่อเป็ นคนไทยเหนือหรื อลาวอีสานตา
ไม่ถงึ ของจึงไม่ร้ ูวา่ ราคาของถูกหรื อแพงนี ้

เป็ นช ะนวนให้ พ่อทนไม่ได้ ภาษาพม่าที่ท่านรู้อยู่จงึ

หลัง่ ไหลออกมา เกิดต่อว่าต่อขานกันยกใหญ่ ในท้ ายที่สดุ ลามปามไปถึงเรื่ องผู้หญิ งอีสานกับผู้หญิง
พม่า โดยนัยว่า ฝ่ ายหนึง่ หาว่าผู้หญิงอีสานเกี ้ยวง่าย ข้ างพ่อก็เข้ าป้องกันและโต้ ไปว่าผู้หญิงพม่าใจ
ง่ายเท่าๆกัน เพราะพ่อได้ ไปอยู่และรู้รสมาหลายปี แล้ ว เมื่อเรื่ องลุกลามกันไปใหญ่เช่นนันก็
้ เกิดท้ า
ทายกันขึ ้น ลงท้ ายที่สดุ ข้ างพม่าก็สปอร์ ตโยนดาบให้ พ่อ ๑ เล่ม ตัวหัวหน้ าพ่อค้ าพม่าคว้ าดาบประจา
มือได้ ๑ เล่ม โดดลงจากศาลาวัดราดาบจริ งป้อเข้ าหากัน เกิดฟั นดาบจริ งกันขึ ้ น เลือดสาดทังสอง
้
ข้ าง เคราะห์ดีที่ไม่ถกู ที่สาคัญ ขอให้ ท่านคานึงดูประชาชนย่านใกล้ เคียงแตกตื่นกันมาดูจนรู้ถงึ พระ
พิชิตพลหาร ๑๘ ซึง่ เป็ นเจ้ านายผู้ใหญ่ที่ชาวสกลนับถือในครัง้ นัน้ ต้ องโดดลงมาห้ าม ขุนอภิบาล ๑๙
พี่ชายของพ่อคนหนึง่ ได้ มาฉุดและลากตัวพ่อกลับบ้ าน แต่เพียงเท่านันยั
้ งไม่วายเกิดการส่งภาษาพม่า
นัด แนะกันว่าฟั นดาบในเมืองชาวบ้ านแตกตื่นเป็ นการไม่สมควร เย็นวันนี ้ขอพบกันใหม่

ที่หนอง

หญ้ าม้ า๒๐ เลยธาตุดมุ ๒๑ ไป ซึง่ อยู่ทางทิศใต้ ของจังหวัดสกลนคร ทังสองฝ่
้
ายตกลง วันนันพ่
้ อกลับ
_________________________________________________
๑๘

พระพิชิตพลหาร ( ไค้ ) นายอาเภอเมืองสกลนคร ( ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๘ - พ.ศ. ๒๔๔๙ )

๑๙

ขุนอภิบาลวรเดช ( ขาน ศิริขนั ธ์ ) กรมการพิเศษเมืองสกลนคร

๒๐

หนองหญ้ าม้ า เป็ นหนองน ้าอยูใ่ กล้ เคียงกับวัดพระธาตุดมุ มีหญ้ าปล้ องขึ ้นเป็ นจานวนมาก

ชาวเมืองมักใช้ เคียวเกี่ยวหญ้ าจากหนองน ้าดังกล่าว เพื่อนาไปเป็ นอาหารม้ า
๒๑

วัดพระธาตุดมุ ถนนไอ.ที.ยู. ตาบลงิ ้วด่อน อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในปัจจุบนั

๒๔

บ้ านอาบน ้าอาบท่าและพันแผลที่ข้อมือซึง่ ถูกดาบพม่า เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วคว้ าดาบสองเล่มคูม่ ือออก
เดินทางไปยังหนองหญ้ าม้ าแต่ผ้ เู ดียว ความจริ งเรื่ องนี ้ไม่มีใครทราบว่าพ่อจะไปไหน เพราะไม่มีใคร
ฟั งออกในขณะที่เจรจา กัน กับพม่า นอกจากขุนอภิบาลพี่ชา ยของท่านคนเดียว แม่สงั เกตเห็น
อากัปกิริยาผิดปรกติเมื่อพ่อออกจากบ้ านไปแล้ ว ก็รีบไปกระซิบขุนอภิบาล ขุนอภิบาลรู้รีบไปตามพระ
พิชิต ฯ และเพื่อนฝูงของพ่อหลายคนรี บออกตามไป แต่พวกที่ตามหลังไปนี ้ไปไม่ถกู ที่ที่พ่อกับพวก
พม่านัดกัน ไปทันเอาหนึง่ ชัว่ โมงให้ หลังแล้ ว เมื่อพว กพี่น้องไปทัน ปรากฏว่าพ่อนัง่ ร่วมวงอยู่กบั พวก
พม่าคุยกันอย่างสนุกนานเสียแล้ ว ความปรากฏภายหลังว่าพม่าที่เดินทางมานันยอมแพ้
้
ในความเด็ด
เดี่ยวของพ่อ ซึง่ ตามออกไปต่อสู้แต่ผ้ เู ดียว เมื่อซักไซร้ ไล่เลียงกันไปมา ปรากฏว่าพม่าเหล่านันเป็
้ น
ลูกน้ องของปู่ เสิ่ง ( ชื่อหัวหน้ าพ่อค้ าชาวพม่าคนหนึง่ ซึง่ เป็ นมิตรสหายร่วมสาบาลของพ่อ ) เป็ นอันว่า
การฟั นดาบที่หนองหญ้ าม้ ายังไม่ลงมือกันก็เกิดมารู้จกั ฝี ไม้ ลายมือกันก่อน เมื่อทางฝ่ ายพม่ารู้วา่ พ่อ
คือนายฮ้ อยเชียงบุดดี ๒๒ พ่อค้ าที่มีชื่อในพม่าคนหนึง่ ก็ยอมแพ้ เป็ นอันว่าพ่อต้ องตามไปส่ง และกิน
เหล้ าเลี ้ยงดูกนั ตามธรรมเนียมจนพ้ นเขตสกลนครจึงได้ เดินทางกลับ
ความรักในกีฬานี ้ พ่อได้ เอาใจใส่จนแม้ แต่หลานๆที่ชอบกีฬาเช่นนายนิ่ม นวลมณี พ่อก็ให้
ความยกย่องมากกว่านายพีระ ซึง่ ไม่คอ่ ยชอบกีฬานัก แม้ พีระจะเป็ นลูก นิ่มจะเป็ นหลาน พ่อก็ชมต่อ
หน้ าเข้ าข้ างนายนิ่มเสมอ เมื่อพูดถึงการเรี ยนพ่อก็มกั จะตาหนินายนิ่มอย่างรุนแรง

เพราะเรี ยน

ไม่ทนั เขา
พ่อตัดสินใจเลิกการค้ าขาย โดยคาขอร้ องของข้ าพเจ้ า ในขณะที่พ่อมาพักอยู่กบั ข้ าพเจ้ าที่
หอวังจุฬาลงกรณ์

๒๓

ปี พ.ศ.๒๔๗๓ ปลายปี ข้า พเจ้ าสาเร็จการศึ กษาออกรับราช การ พ่อยังชวน

ข้ าพเจ้ าให้ ไปเที่ย วเมืองพม่า เพื่อแนะนาให้ ร้ ูจกั เพื่อนฝูงทางโน้ น แต่ข้าพเจ้ า ไปไม่ได้ เพราะถูกบรรจุ
เข้ ารับราชการเสียแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้ ขอร้ องให้ พ่อเลิกการค้ าขาย และพักอยู่กบั ข้ าพเจ้ าเพื่อหาโอกาสให้
_________________________________________________
๒๒

นายฮ้ อยขายโค มักใช้ ผ้าเย็บเป็ นถุงสาหรับบรรจุเหรี ยญเงินที่ร้อย ( ฮ้ อย ) เป็ นพวงสอดไว้ ตาม

แขน ไหล่ พันรอบเอวหรื อคล้ องคอเวลาไปค้ าขาย เรี ยกถุงเงินแบบนี ้ว่าถุงเงินร้ อย ภาษาอีสานออกเสียง ร .
เป็ น ฮ. จึงเรี ยกพ่อค้ าสมัยนันว่
้ า “ นายฮ้ อย ” ขุนนิเทศพานิช เคยบวชเณรมาก่อน เมื่อลาสิกขาแล้ วเรี ยกว่า
“ เซียงหรื อเชียง ” คนทัว่ ไปจึงมักเรี ยกท่านว่า นายฮ้ อยขุนนิเทศหรื อนายฮ้ อยเซียงบุดดี
๒๓

หอวังจุฬาลงกรณ์ ปัจจุบนั เป็ นพื ้นที่สว่ นหนึง่ ภายในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕

ท่านได้ พกั ผ่อนเสียบ้ าง แต่เนื่องจากท่านเป็ นคนอยากทางาน ไม่สามารถอยู่เปล่าได้ ข้ าพเจ้ าจึงมอบ
หน้ าที่ให้ ท่านดูแลหลานๆ และน้ องซึง่ มาพักอาศัยอยู่กบั ข้ าพเจ้ าเพื่อศึกษาเล่าเรี ยน ตังแต่
้ บดั นันมา
้
พ่อก็ทาหน้ าที่เป็ นผู้ปกครอง ผู้ดแู ล เป็ นแม่บ้านให้ แก่เหล่าลูกๆหลานๆ ซึง่ มาศึกษาเล่าเรี ยนอยู่ใน
กรุงเทพฯ แน่นอนการดูแลลูกหลานนัน้ พ่อได้ เป็ นผู้ดแู ลนัก เรี ยนที่ดีที่สดุ เพราะท่านคอยกวดขัน
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย การแบ่งหน้ าที่หงุ หาอาหาร ตลอดจนการเช็ดถู บ้ านประจาวันไว้ อย่าง
เรี ยบร้ อย ลูกหลานรุ่นที่อยู่ในความควบคุมของท่าน ได้ สาเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพด้ วยดีทกุ
คน ไม่มีใครเสียหายในทางความประพฤติหรื อที่เรี ยกว่าเอาตัวไม่รอดแม้ แต่คนเดียว
พ่อเป็ นคนเก็บหอมรอมริ บ มีความละเอียดถี่ถ้วน จนสามารถหาเงินทองมาเลี ้ยงลูกๆให้ ได้ รับ
ความสุขสบาย ตลอดจนหาความรู้ประดับตัวตามสมควรแก่ความเป็ นพลเมืองดีทกุ คน ในขณะ
ที่ท่านเดินทางไปค้ าขาย ลูกๆได้ รับความสบายอย่างเต็มที่ ไม่เคยมีการเดือดร้ อนในเรื่ องเงินทองแต่
ประการใด ขาท่านกลับมาจากค้ าขายอุตส่าห์แบกหาบสินค้ าต่างๆมาขายอีกทอดหนึง่ แต่ก็ไม่ลืมที่
จะซื ้อเครื่ องแต่งตัวมาฝากลูกๆหลานๆ ตลอดจนลูกเขยก็ได้ รับส่วนเฉลี่ยทัว่ หน้ ากัน ของใช้ ที่คนอื่ น
หาได้ ยากพ่อซื ้อมาฝากพวกเราทุกคน สมัยเมื่อความนิยมในเสื ้อกันฝน นาฬิกาข้ อมือยังไม่มี
แพร่หลายในสกลนคร พ่อจัดมาฝากพว กเราได้ ใช้ ทวั่ หน้ ากันก่อนใครๆ สา หรับลูกผู้หญิงก็ส้ อู ตุ ส่าห์
หาเครื่ องแต่งกายผู้หญิงมาฝากทุกคนเหมือนกัน เมื่อพ่อกลับมาถึงหลังจากที่แขกมาเยี่ยมซา ลงไป
แล้ ว พ่อมักจะเรี ยกลูกๆมานัง่ ล้ อมแล้ วก็แจกของฝากให้ ทกุ คนพร้ อมกัน และมีการซักไซร้ วา่ ใครชอบ
ของสิ่งไหน เพราะสมแก่ตวั เองหรื อไม่ บางทีมีการสับเปลี่ยนกันจนเป็ นที่พอใจทุกคน ข้ าพเจ้ า คิดว่า
ลูกๆหลานๆคงไม่มีใครลืมว่า ของฝากและความสุขที่เราได้ รับมากเพียงใด

ก็เป็ นเครื่ องวัดความ

ยากลาบากและภาระของพ่อเพียงนัน้ ทุกคนคงไม่ลืมว่าบ่าของพ่อทังสองข้
้
างเป็ นโหนกหรื อเป็ นหลา
เพราะหาบของข้ ามป่ าข้ ามเขาจากพม่ามายังสกลนคร โหนกในบ่าของพ่อยังปรากฏอยู่จนวาระ
สุดท้ ายของท่าน
พ่อซึง่ ให้ ความอุปการะแก่ลกู ๆหลานๆมากมายถึงเพียงนี ้ ท่านได้

รับการศึกษาอบรมมา

อย่างไร ท่านเล่าให้ ข้าพเจ้ าฟั งว่า ท่านเรี ยนหนังสือจากวัดกับพระอาจารย์อ้วน เรี ยนเฉพาะแต่
หนังสือไทยน้ อยหรื อเรี ยกว่าหนังสือลาว กับตัวขอมบ้ างเล็กน้ อย ตัวหนังสือไทยไม่เคยเรี ยนเลย เมื่อ
ยังเด็กๆตัวหนังสือไทยพ่อเพียงเขียนชื่อตัวเองได้ ท่านเริ่ มเรี ยนตัวอักษรไทย เอาเมื่อเลิกการค้ าขาย
แล้ ว คือ ในขณะที่ ท่านมาอยู่กบั ข้ าพเจ้ าที่กรุงเทพฯ เป็ นผู้ดแู ลเด็กนักเรี ยนลูกๆหลานๆ กลางวันพ่อ

๒๖

ถือโอกาสนัง่ อ่านและหัดเขียน ชัว่ ระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีท่านศึกษาตัวไทยด้ วยตนเอง สามารถอ่าน
หนังสือพิมพ์ได้ เขียนจดหมายได้ มาตอนหลังเ มื่อท่านกลับขึ ้นไปอยู่สกลนคร ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้แทนอยู่
ทางกรุงเทพฯ พ่อได้ เขียนจดหมายมาถึงข้ าพเจ้ าบ่อยๆ บางทีก็เขียนยาวถึง ๒ หรื อ ๓ หน้ ากระดาษ
ฟุลสแก๊ บถามข่าวข้ าพเจ้ า ในเมื่อท่านได้ อา่ นข่าวจากหนังสือพิมพ์เรื่ องต่างๆเกี่ยวกับข้ าพเจ้ า ท่านไม่
เชื่อท่านก็เขียนจดหมาย มาถามความจริ งอีกทีหนึง่ แม้ ที่สดุ เมื่อก่อนหน้ าท่านจะถึงแก่กรรมเพียง
เดือนหรื อสองเดือน ท่านยังติดต่อทางจดหมายกับลูกข้ าพเจ้ า คือ เด็กชายวิทรู ย์ ศิริขนั ธ์ ๒๔ ตอนนี ้
ท่านได้ เป็ นฝ่ ายรับและนาจดหมายนันอ่
้ านให้ ลกู ๆหลานๆฟั ง อ่านแล้ วอ่านอีก นัง่ อยู่เปล่าๆไม่มีอะไร
ทาก็เอาจดหมายหลานมาอ่านถือเป็ นความสุขของท่านอย่างหนึง่ เนื่องจากตาท่านไม่คอ่ ยจะดี ท่าน
มักจะรบเร้ าให้ หลานสองคน คือ ด.ญ.ชุมสาย ชื่นสาราญ ๒๕ กับเด็กชายสืบวงศ์ ชื่นสาราญ ซึง่ เรี ยน
อยู่ที่สกลนคร เขียนจดหมายแทนท่านส่งไปถึงข้ าพเจ้ าที่กรุงเทพฯ และเป็ นที่แน่นอนว่าจดหมายของ
เด็กเหล่านี ้ท่านเป็ นผู้ตรวจทานสองสามเที่ยวก่อนเสมอ
ยังสิ่งสาคัญอย่างหนึง่ คือ เรื่ องความจา พ่อเป็ นผู้ที่มีความจาดีมาก เมื่อแก่แล้ วไม่มีอะไรที่
ท่านพอใจเท่ากับเก็บเรื่ องความหลังของท่านมาเล่าให้ ลกู ๆหลานๆฟั งโดยละเอียดถี่ถ้วน ท่านเคย
ประพฤติดีมาอย่างไร ประพฤติผิดพลาดมาอย่างไร เก็บมาเล่าจนสิ ้นไส้ สิ ้นพุง พร้ อมกับแนะนา
ลูกหลานว่าสิ่งใดดีและสิ่งใดชัว่ ข้ าพเจ้ าเสียใจที่จะเก็บเรื่ องทั ้ งหมดมาผูกเข้ าเป็ นเรื่ องไม่ได้ เพราะ
เวลาจากัด เข้ าใจว่าถ้ าจะผูกเรื่ องตามที่ท่านเล่าก็คงเป็ นหนังสือเล่มใหญ่ จึงขอเอาไว้ ในโอกาสหลัง
ความเป็ นผู้มีใจเด็ดเดี่ ยวนัน้ ดูเหมือนจะว่าจะไม่ต้องเล่าตัวอย่างให้ เห็นก็ได้ จากเรื่ องต่างๆ
ข้ างบนก็เป็ นเครื่ องชี ้อยู่แล้ ว แต่มี อยู่อีกเรื่ องหนึง่ ซึง่ เป็ นเครื่ องแสดงถึงกาลังใจและความเด็ดเดี่ยว
ของพ่อ แม้ วา่ เรื่ องนี ้จะเป็ นเรื่ อ งไม่ดีของท่าน แต่พ่อก็นามาเล่าเพราะพ่อเป็ นคนรักสัจธรรม เรื่ องนัน้
คือว่า ในครัง้ หนึง่ การค้ าขายขาดทุนลง เพราะเหตุวา่ เกิดโรคระบาดวัวของพ่อตายเกือบสิ ้น เหลืออยู่
๘ - ๙ ตัว นาเอาไปฝากเพื่อนไว้ ที่มนั ดาเล๒๖ ตัวเองเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อซื ้อบุหรี่ ซิกาแรต
_________________________________________________
๒๔

นายวิทรู ย์ ศิริขนั ธ์ ปัจจุบนั ถึงแก่กรรมแล้ ว

๒๕

ด.ญ.ชุมสาย ชื่นสาราญ และเด็กชายสืบวงศ์ ชื่นสาราญ เป็ นบุตรของนายชะอุม่ ชื่นสาราญ
กับนางคาเปลว ชื่นสาราญ ( น้ องสาวของท่านเตียง ศิริขนั ธ์ )
๒๖

เมืองมันดาเลหรื อมัณฑะเลย์ ( Mandalay ) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ( The Republic

of the Union of Myanmar ) ในปัจจุบนั

๒๗

เบอร์ ๕๕๕ กับน ้าตาลสะ กะลิน ๒๗ กลับไปขายประเทศพม่าโดยส่งขึ ้นไปทางรถไฟ แล้ วส่งไปเมือง
ตาก ส่งไปผ่านแม่สอด และส่งเข้ าด่านไปพม่า อีกทางหนึง่ ซื ้อผ้ าไหมจากโคราช

๒๘

นาไปขายพม่า

เช่นเดียวกัน พอฟื น้ ตัวขึ ้นบ้ างก็ยงั ไม่ยอมกลับบ้ าน ตัดสินใจว่าถ้ าไม่มีกาไรงามก็จะอยู่ค้าขายจนมี
กาไรก่อน ในระหว่างนี ้พ่อไปกลับระหว่างกรุงเทพฯ กับพม่าหลายเที่ยว ถูกเพื่อนโกงไม่ยอมคืนวัว ๙
ตัวที่ฝากไว้ ให้ ต้ องเป็ นคดีถงึ โรงศาลในพม่า สุดท้ ายพ่อชนะ ในระหว่างที่ขาดทุนย่อยยับอยู่นี ้ ดู
เหมือนพ่อจะหันเข้ าอาศัยฝิ่ น๒๙ เป็ นเครื่ องระงับประสาทจนปรากฏว่าพ่อติดฝิ่ น เกือบสองปี แล้ ว ครัน้
พอค้ าขายหากาไรได้ แล้ ว พ่อก็เดินทางกลับสกลพร้ อมกับกล้ องยาฝิ่ นสูบเรื่ อยมาตลอดทาง แต่พอถึง
สะพานหิน๓๐ ซึง่ เป็ นโบราณวัตถุสมัยขอม ห่างจากเมืองสกลนครราว ๒ ก.ม. พ่อบอกว่าพ่อตัดสินใจ
ว่าจะเลิกสูบฝิ่ นเด็ดขาดจึงจัดการสูบเป็ นครัง้ สุดท้ ายที่สะพานหิน เมื่อสูบจนอิ่มใ

จแล้ วก็เหวี่ยง

ตะเกียงลงไปหนองสนม จับกล้ องฟาดกับหินเป็ นการสัง่ ลาครัง้ สุดท้ ายจากเจ้ าแม่ทองดา พ่อบอกว่า
๗ - ๘ วันแรกกระสับกระส่ายและหงุดหงิดเหลือประมาณ แต่ก็ขม่ ใจไว้ จนเอาชนะได้ เด็ดขาดโดยไม่
ต้ องมีใครบังคับ นี่คือความเด็ดขาดของพ่ออย่างหนึง่ มาหันนึกดูตวั ข้ าพเจ้ าเองจะเลิกเพียงสูบบุหรี่
เท่านันก็
้ เลิกไม่ได้ เลิกแล้ วก็กลับสูบหลายหนหลายคราว
พ่อเป็ นผู้มีความอารี เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ และรักความเป็ นธรรม เพราะฉะนันท่
้ านจึงเป็ นที่ร้ ูจกั
กว้ างขวาง เป็ นที่รักใคร่ นับถือของคนทัว่ ไปไม่เฉพาะแต่ในจังหวัดสกลนคร แม้ ในต่างจังหวั ดซึง่ เป็ น
เส้ นทางการค้ าขายของท่าน จากคาเล่าของพวกที่ไปด้ วยก็ปรากฏว่ามีผ้ รู ักใคร่ยาเกรงตลอดไป
มาในปั จฉิมวัยเราจะได้ เห็นคนต่างเมืองมาเยี่ยมเยียนพ่อเสมอ เป็ นเครื่ องแสดงถึงความกว้ างขวาง
_________________________________________________
๒๗

น ้าตาลสะกะลิ น ทาจากอ้ อย ลักษณะเป็ นก้ อนสีน ้าตาล ห่อด้ วย กาบกล้ วยแห้ ง ฐานสี่เหลี่ยม

ทรงสูงแหลม มัดรวมกันเป็ นจุกและนาไปขาย ชาวอีสานเรี ยกว่า “ น ้าอ้ อยหรื อน ้าอ้ อยเปี่ ยง ”
๒๘

โคราชหรื อจังหวัดนครราชสีมา

๒๙

ฝิ่ น ครัง้ นันสามารถเสพได้
้
ตามกฎหมาย จึงมีข้าราชการและราษฎรนิยมสูบฝิ่ นเป็ นจานวนมาก

๓๐

สะพานหิน เป็ นสะพาน ขอมโบราณ ก่อด้ วยศิลาแลง กว้ าง ๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สูง ๓ เมตร

ด้ านล่างเป็ นเสาสะพาน เว้ นเป็ นช่อง ๑๑ ช่อง เพื่อเป็ นการรับน ้าหนักด้ านบน และเป็ นช่องให้ น ้าไหลผ่าน
สาขาของห้ วยโมงที่ไหลลงมาจากทิศตะวันตกสูห่ นองหาร ทางราชการได้ ขึ ้นทะเบียนโบราณสถานตาม
หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘

๒๘

ของท่านอย่างชัดแจ้ ง สาหรับตัวข้ าพเจ้ าผู้เขียน ข้ าพเจ้ ามีความกว้ างขวางมากน้ อยเพียงใด ข้ าพเจ้ า
เป็ นหนี ้บุญคุณมาจากพ่อทังสิ
้ ้น
ญาติพี่น้องและมิตรสหายทังหลาย
้
ข้ าพเจ้ าเล่าเรื่ องพ่อของข้ าพเจ้ าเท่าที่มีอยู่ในความทรงจา
ยังไม่หมด แต่เนื่องจากเวลาและหน้ ากระดาษจากัด จึงขอยุติไว้ เพียงเท่านี ้ก่อน พ่อเคยสัง่ ไว้ ให้ เขียน
เรื่ องราวของท่านทังในทางที
้
่ท่านปร ะพฤติดี และในทาง ที่ท่านประพฤติผิดพลาดออกมา เพื่อเป็ น
แบบฉบับสาหรับตักเตือนลูกๆหลานๆชันหลั
้ ง พ่อเคยบอกว่าสิ่งใดเป็ นสัจจะ สิ่งนันไม่
้ ควรอาย สัจ
ธรรมเป็ นธรรมประจาใจของพ่อ ข้ าพเจ้ าจึงพอใจที่จะเล่าประวัติของพ่อในลักษณะดังที่ท่านได้ อา่ น
มาแล้ ว ซึ่งเป็ น ลักษณะที่ไม่มี อะไรปิ ดบัง ข้ าพเจ้ าเชื่อมัน่ ว่า

หากวิญญาณของพ่อได้ ทราบถึง

พฤติการณ์ของข้ าพเจ้ ากระทาในคราวครัง้ นี ้ พ่อเท่านันที
้ ่จะเป็ นผู้ยินดีและภาคภูมิใจกว่าผู้อื่น
ในอวสานต์แห่งหนังสือเล่มนี ้ หากกุศลบุญราศรี ใดๆ อันเกิดขึ ้นจากหนังสือเล่มน้ อยนี ้ก็ตาม
หรื อจากพวกเราเจ้ าภาพบาเพ็ญการกุศลครัง้ นี ้ก็ตาม ขอบุญนันจงดลบรรดาลให้
้
วิญญาณของพ่อที่
รักไปสูส่ ขุ คติในสัมปรายิกภพโน้ น เทอญ และขอกุศลบุญราศรี อนั นี ้จงส่งผลดลบรรดาลให้ ญาติมิตร
สหายทังหลายที
้
่มาร่วมในงานนี ้ จงมีความสุขสาราญทัว่ หน้ ากันทุกท่านเทอญ.

๒๙
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