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ที่ระลึก 

ในงานฌาปนกจิศพ 

ขุนนิเทศพานิช 

( บุดดี  ศิริขันธ์ ) 

 

 

 

ณ เมรุวัดป่าสุทธาวาส 

จังหวัดสกลนคร 

วันที่ ๑๘ กุมภาพนัธ์ ๒๔๙๔ 
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โครงการหนังสือดีศรี “ ศิริขันธ์ ” เล่มที่ ๓ พ่อในความทรงจ าของลูก..เตียง ศิริขันธ์ 

ช่ือหนังสือ ที่ระลึกในงานฌาปนกจิศพ ขุนนิเทศพานิช ( บุดดี  ศิริขันธ์ ) 

คณะกรรมการด าเนินการจัดท าหนังสือ 

ดร. เกรียงไกร ปริญญาพล   นางวิจิตรา วชัรเสวี ( ครูเตีย้ม ) 
นายสถาปน์ ศิริขนัธ์    นางสาวพรรณี ไชยภมูิ  
นายสมควร ศิริขนัธ์    นายเกษม โอภาส  
นางสาวเพญ็ศรี นวลมณี   นางสาวลกัษณา ศิริขนัธ์ 
พ.อ.อ. หญิง บญุอาบ ค าฤาเดช  นางสทุธิดา กออนนัตกลุ 
ผศ. นนัตพร ศิริขนัธ์    นางทศัวรินทร์ เสนาไชย   
นางกฤษณา อภยัจิตต์    นางสาวทิพาพร ศิริขนัธ์    
นายสนัทดั ศิริขนัธ์    นางสาวคุ้มขวญั ศิริขนัธ์   
             
อุปถัมภ์การพมิพ์ 

นางสาวพรรณี  ไชยภมูิ 

ผู้พพิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสกลนคร 

 

ถอดข้อความจากต้นฉบับ และท าอรรถาธิบาย 

ดร. เกรียงไกร ปริญญาพล  

ตวัแทนลกูหลานตระกลูศิริขนัธ์ 

 

พมิพ์ครัง้ท่ี ๓ 

จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม 

ปีท่ีพมิพ์  สิงหาคม ๒๕๕๙ 

สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย 

พมิพ์ท่ี โรงพมิพ์สกลนครการพมิพ์ 
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สารบัญ 

            

                 หน้า 

 

คณะผู้จดัท า                   

ค าน า ( พิมพ์ครัง้ท่ี ๓ )           

ค าน าตวัแทนลกูหลานตระกลูศิริขนัธ์ ( พิมพ์ครัง้ท่ี ๒ )              

ภาพถ่ายขนุนิเทศพานิช ( บดุดี  ศิริขนัธ์ )                

ประวตัิขนุนิเทศพานิช ( บดุดี  ศิริขนัธ์ )  โดยนายเจียม  ศิริขนัธ์             ๗         

พ่อในความทรงจ าของลกู  โดยนายเตียง  ศิริขนัธ์             ๑๑           

บรรณานกุรม                          ๒๙
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ค าน า 

( พิมพ์ครัง้ท่ี ๓ ) 

 

 ท่านเตียง ศิริขันธ์  เป็นผู้สร้างคณุปูการให้แก่ชาติและจงัหวดัสกลนครเป็นอย่างมาก วนัท่ี 

๑๖ สิงหาคม ของทกุปี จงัหวดัสกลนครและทกุภาคสว่น ตา่งร่วมใจกนัวางพวงมาลาเพ่ือเป็นการ

ร าลกึถงึคณุงามความดีของท่านท่ีอนสุาวรีย์หน้าถ า้เสรีไทย ต าบลห้วยยาง อ าเภอภพูาน จงัหวดั

สกลนคร  

 นอกจากบทบาทตอ่การเป็นผู้น าในการกู้ เอกราชในฐานะหวัหน้าขบวนการเสรีไทยกู้ชาติภาค

อีสานแล้ว ท่านยงัมีอีกหลายบทบาทท่ีส าคญั อาทิ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดัสกลนคร 

ท่ีมาจากการเลือกตัง้แบบ ทางตรงคนแรก  เป็นรัฐมนตรีท่ีดแูลทกุข์สขุของประชาชน และอีกหนึง่

บทบาทของการเ ป็นผู้ ร่วมก่อตัง้องค์การพนัธมิตรแห่งเอเซียอาคเนย์ ( Union of Southeast Asia )    

ซึง่ผู้น าคนส าคญัในขบวนการกู้ชาติจากหลายประเทศมี ลาว เวียดนาม กมัพชูา อินโดนีเซีย ฯลฯ    

ได้ร่วมกนัก่อตัง้ขึน้ท่ีกรุงเทพฯ เม่ือเดือนสิงหาคม พ .ศ . ๒๔๙๐ ตามค าเชิญของ ฯพณฯ 

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  พนมยงค์  อดีตนายกรัฐมนตรี  และอดีตผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ เพ่ือ

วตัถปุระสงค์ในการผนกึก าลงักนัตอ่ต้านการกลบัคืนมาของลทัธิลา่อาณานิคม ( Colonialism ) ซึง่

ก าลงัแพร่หลายในกลุม่ประเทศเอเซียอาคเนย์ ครัง้นัน้ท่ีประชมุได้มีมติเลือก ท่านเตียง  ศิริขันธ์    

เป็นประธานองค์การ  นายตนั วนั เกียว ( Mr.Taon Van Glao ) เป็นรองประธาน ศาสตราจารย์         

ดร.ลี ฮาย ( Prof.Dr.Le Hi ) จากมหาวิทยาลยัฮานอยและขบวนการเวียดมินห์ เป็นเหรัญญิก      

นายถวิล อดุล ( สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดัร้อยเอด็ ) เป็นกรรมการฝ่ายการตา่งป ระเทศ และ

เสดจ็เจ้าสภุานวุงศ์  (  ตอ่มาด ารงต าแหน่งประธานประเทศ สปป .ลาว คนแรก )  เป็นเลขาธิการ  

องค์การดงักลา่วได้มีบทบาทอย่างสงูตอ่การกู้ เอกราชของกลุม่ประเทศในเอเซียอาคเนย์  โดยเฉพาะ

ลาวและเวียดนาม 

 หนงัสือท่ีระลกึในงานฌาปนกิจศพ ขนุนิเทศพานิช ( บดุดี  ศิริขนั ธ์ ) บิดาของท่านเตียง       

ศิริขนัธ์ ฉบบันี ้เป็นการพิมพ์ครัง้ท่ี ๓ พิมพ์ครัง้แรกพ .ศ. ๒๔๙๔ ครัง้ท่ีสอง พ .ศ. ๒๕๕๘ และได้แจก
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 เป็นบรรณาการหมดสิน้ในเวลาอนัรวดเร็ว นบัได้วา่เป็นหนงัสือท่ีทรงคณุคา่ทางวิชาการสงู เพราะ

บทความ “ พ่อในความทรงจ าของลูก ” เรียบเรียงจากความทรงจ าของ ท่านเตียง  ศิริขันธ์  นัน้  

ได้กลา่วถงึบทบาททางสงัคมของบิดาในการประกอบอาชีพ เป็น “ นายฮ้อย ” ค้าขายโค

ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ  ถือได้วา่ขนุนิเทศพานิช  ( บดุดี  ศิริขนัธ์ ) เป็นนายฮ้อยอนัดบั

หนึง่ของเมืองสกลนครในสมยันัน้ คณะกรรมการจดัท าหนงัสือท่ีระลกึในปีนี ้   จงึเห็นควรจดัพิมพ์อีก

ครัง้  เพ่ือเป็นบรรณาการแดท่กุท่านท่ีให้เกียรติมาร่วมงาน  การพิมพ์ครัง้นีไ้ด้มีการตรวจทานโดย

ละเอียด  และข้าพเจ้าได้ท าอรรถาธิบายเพ่ิมเติมอีกเลก็น้อย เพ่ือให้ข้อเท็จจริงจากอดีตเช่ือมโยงถงึ

ปัจจบุนั มีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

 ขอขอบพระคณุ นางสาวพรรณี  ไชยภมูิ  ผู้ พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว

จงัหวดัสกลนคร ลกูหลานตระกลูศิริขนัธ์อีกท่านหนึง่ ได้เป็นผู้อปุถมัภ์การจดัพิมพ์หนงัสือท่ีระลกึทกุ

ปีมิได้ขาด รวมทัง้ครัง้นีด้้วย โอกาสตอ่ไปลกูหลานจะพิมพ์หนงัสือท่ีมาของการก่อสร้างอนสุาวรีย์ท่ี

ประดิษฐานอยู่หน้าถ า้เสรีไทยแห่ง นี ้และบทบาทของท่านเตียง  ศิริขนัธ์  ในฐานะประธานองค์การ

พนัธมิตรแห่งเอเซียอาคเนย์ ( Union of Southeast Asia ) ตอ่การกู้ เอกราชของประเทศลาวและ

เวียดนาม เพ่ือเป็นบรรณาการแดท่่านทัง้หลายตอ่ไป 

 ลกูหลานตระกลูศิริขนัธ์ กราบขอบพระคณุทกุท่านท่ีให้ความสนบัสนนุ และให้ เกียรติมาร่วม

งานครัง้นี ้

 

ดร. เกรียงไกร  ปริญญาพล 

ตวัแทนลกูหลานตระกลูศิริขนัธ์ 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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ค าน าตัวแทนลูกหลานตระกูลศิริขันธ์ 

( พมิพ์ครัง้ท่ี ๒ )  

  ขนุนิเทศพานิช  ( บดุดี  ศิริขนัธ์ ) กรมการพิเศษเมืองสกลนคร และนายฮ้อยใหญ่

ค้าขายโคในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง และประเทศพม่า นบัวา่ท่านเป็นสญัลกัษณ์ของ      

นายฮ้อยเมืองสกลนครในสมยันัน้โดยแท้จริง ( ค้าขายระหวา่ง พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๗๕ )  

  ท่านเตียง  ศิริขนัธ์  ได้เรียบเรียงบทคว าม “ พ่อในความทรงจ าของลกู ” ถ่ายทอด

ความรู้สกึท่ีมีตอ่พ่อ และวิถีการค้าขายโคของนายฮ้อยลงในหนงัสือท่ีระลกึงานฌาปนกิจศพขนุนิเทศ

พานิช ( บดุดี  ศิริขนัธ์ ) ผู้ เป็นบิดา ครัง้พิมพ์เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๔ บทความดงักลา่วมีคณุคา่ทางวิชาการ

อย่างมาก เน่ืองจากท่านเตียง  ศิริขนัธ์ เคยร่วมเดินทางไปค้าขายกบับิดา จงึสามารถจดจ าเหตกุารณ์

ครัง้นัน้ได้เป็นอย่างดี 

  ตระกลูศิริขนัธ์ ได้น าเสนอโครงการหนงัสือดีศรี “ ศิริขนัธ์ ” ออกสูส่าธารณชนมาแล้ว

จ านวน ๓ เลม่ คือ ๑. พงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบบัรองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย     

ศิริขนัธ์ ) ๒. เตียง  ศิริขนัธ์ วีรบรุุษเมืองสกลนคร ๓. ท่ีระลกึงานฌาปนกิจศพ ขนุนิเทศพานิช ( บดุดี      

ศิริขนัธ์ )    

  การถอดข้อความจากต้นฉบบัเดิมครัง้นี ้ ข้าพเจ้าได้เว้นวรรคตอนเสียใหม่ เพ่ือให้

อา่นงา่ย แตค่งรักษาการสะกดอกัขระ พยญัชนะ ตามต้นฉบบัไว้ทกุประการ และได้ท า อรรถาธิบาย

เพ่ือให้มีความเข้าใจในเนือ้หามากย่ิงขึน้  ขอขอบคณุนางสาวลกัษณา  ศิริขนัธ์  พ .อ.อ. หญิง       

บญุอาบ  ค าฤาเดช  นางสาวทิพาพร  ศิริขนัธ์  นางสาวคุ้มขวญั  ศิริขนัธ์  และนางกฤษณา  อภยัจิตต์  

ญาติสนิทท่ีได้กรุณาร่วมตรวจทานการพิมพ์ 

  หวงัเป็นอย่างย่ิงว่า เอกสารวิชาการเพ่ือเป็นบรรณาการงานร าลกึท่านเตียง  ศิริขนัธ์ 

ฉบบันี ้จกัเป็นประโยชน์แก่วงการนกัประวตัิศาสตร์และผู้สนใจทกุท่าน 

 

                 ดร. เกรียงไกร  ปริญญาพล 
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          ตวัแทนลกูหลานตระกลูศิริขนัธ์ 

                       ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนุนิเทศพานิช ( บดุดี  ศิริขนัธ์ ) 
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ประวัต ิ

ขุนนิเทศพานิช ( บุดดี  ศิริขันธ์ ) 

โดย เจียม  ศิริขนัธ์* 

 

 
 ขนุนิเทศ พานิช ( บดุดี  ศิริขนัธ์  ) เป็นบตุรพระเสนาภกัดี ๑ นางพรหมมา เกิดท่ีบ้านคุ้มวดั          

ศรีษะเกตุ ๒ ต าบลธาตเุชิงชมุ อ าเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เม่ือวนัท่ี ....... มีนาคม พ .ศ.

๒๔๑๕ ตรงกบัวนัพฤหสับดี ขึน้.......ค ่า เดือน ๔ ปีจอ 

 เมื่ออายไุด้ ๑๒ ปี บิดามารดาถงึแก่กรรม ได้รับความอปุการะจากพระบริบาลศภุกิจ ๓       

และเมืองขวา๔  พ่ีชายทัง้สองได้ให้บวชเป็นสามเณร  อบรมทางพระพทุธศาสนา  ศกึษาอกัษรขอมใน  

_________________________________________________ 

 *  นายเจียมหรือหนเูจียม  ศริิขนัธ์  อดีตปลดัอ าเภอผู้ เป็นหวัหน้าก่ิงอ าเภอวาริชภมูิ , 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดัสกลนคร 
 ๑ พระเสนาภกัดี ( ขนัธ์  ศริิขนัธ์ ) กรมการเมืองสกลนครฝ่ายมหาดไทย ถึงแก่กรรม เม่ือ  พ.ศ. 

๒๔๒๐ ด้วยสาเหตทุ้องร่วง  ครัง้เดนิทาง ไปราชการคมุเงินสว่ยและส ามะโนครัวสง่ ท่ีกรุงเทพฯ พร้อมกบั   

พระศรีสกลุวงศ์ ( โง่นค า พรหมสาขา ณ สกลนคร )  

 ๒ วดัศรีสระเกษ เป็นวดัท่ีพระศรีวรราชหรือเพียสีสวุงษ์ ( รี  ศริิขนัธ์ ) ปู่ ของรองอ ามาตย์โท         

พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย  ศริิขนัธ์ )  ได้อทุิศท่ีดนิของตนเองและสร้างขึน้  ถือวา่เป็นวดัประจ าตระกลู        

“ ศริิขนัธ์ ” ตลอดมาจนถึงปัจจบุนั 

 ๓ รองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศริิขนัธ์ ) อดีตผู้พิพากษาศาลบริเวณเมืองสกลนคร    

( ปัจจบุนั คือ ต าแหนง่ผู้พิพากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัสกลนคร ) นายอ าเภอเมืองวาริชภมูิ และนายอ าเภอ

เมืองไชยบรีุ ( ต าบลไชยบรีุ อ าเภอทา่อเุทน จงัหวดันครพนมในปัจจบุนั ) 

 ๔ เมืองขวา ( ค าสอน ศริิขนัธ์ ) ครัง้นัน้ท าหน้าท่ีควบคมุบญัชีนกัโทษและก าลงัคน  



 ๘  
 

 

ส านกัพระครูอ้วน เพ็ชรค า เจ้าอาวาสวดัศรีษะเกต ุจนอาย ุ๑๕ ปี จงึลาสิกขาบทออกมาเป็นฆราวาส

อยู่กบัพระบริบาลศภุกิจ ในปีนัน้มีชาวพม่ามาจากเมืองมรแหม่ง ๕ หาซือ้โคไปขาย ขนุนิเทศพานิช รัก

การค้าจงึขอเงินจากพ่ีชายทัง้สอง ได้เงิน ๔ ต าลงึ แล้วซือ้โคได้ ๒ ตวั ขอเป็นลกูน้องไปกบัพม่านัน้ 

อยู่ท่ีพม่าหนึง่ปีจงึกลบัมาบ้าน ซือ้โคกระบือไปขายอีก ท าการค้าขายกลบัไปกลบัมาสองสามครัง้ 

ครัง้หลงัเกิดขาดทนุ  ขนุนิเทศพานิชไม่กลบับ้าน พยายามท าการค้าขายแก้ตวัอยู่ในประเทศพม่าบ้าง 

ภาคเหนือของประเทศไทยบ้าง  จนอาย ุ๒๕ ปีจงึกลบับ้าน และแตง่งานกบันางอ้ม  ศิริขนัธ์ บตุรมหา

เสนา๖ นางทองศรี ซึง่เป็นสกลุเดียวกนั 

 ในสมยัเป็นหนุ่มซึง่ขนุนิเทศพานิชท าการค้าขายอยู่นัน้ ได้ฟันฝ่าชีวิตอนัแสนล าบากยากแค้น  

ลอ่แหลมตอ่อนัตราย ถกูโจรปล้นหลายครัง้ ได้ท าการตอ่สู้  น าพรรคพวกรอดจากความตายไปได้  

บางครัง้พวกท่ีร่วมทางไปด้วยกนัถกูโจรฆา่ตาย แตข่นุนิเทศพานิชตอ่สู้โจรจนมีชยัและเอาตวัรอดจาก

อนัตรายมาได้ทกุครัง้ ได้ท่องเท่ียวไปมาค้าขายทัว่อาณาจกัรพม่า 

 ในชีวิตท่ีเป็นพ่อบ้าน ขนุนิเทศพานิชได้ยดึเอาการค้าขายโคกระบือ จากภาคอีสานไปประเทศ

พม่า แล้วซือ้สินค้าจากพม่าเข้ามาเท่ียวขายอยู่ในราชอาณาจกัรไทย เมื่อสินค้าหมดแล้วก็กลบับ้าน

ซือ้โคกระบือทางภาคอีสานไปขายอีก ไปๆมาๆอยู่อย่างนี ้จนอายไุด้ ๖๒ ปี จงึได้เลิกการค้าขาย ขนุ

นิเทศพานิช เป็นผู้ มีนิสยัชอบผจญภยั ชอบข่ีและเลีย้งม้า ชอบหดัอา่นและเขียนหนงัสือไทย จนอา่น

เขียนหนงัสือไทยได้โดยไม่ต้องมีครูสอน๗ 

 เส้นทางท่ีขนุนิเทศพานิชน าโคกระบือไปขายในประเทศพม่านัน้    ออกจากสกลนครผ่านอดุร 

_________________________________________________ 
 ๕ เมืองมรแหมง่ หรือมะละแหมง่หรือเมาะล าใยหรือเมาะล าเลิง ( Mawlamyine ) อยูห่า่งจาก

ชายแดนอ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร  
 ๖ “ มหาเสนา ” และ “ มหามนตรี ”  เป็นนามต าแหนง่ ข้าราชการฝ่ายปกครองของเมืองในแถบ

อีสานตอนเหนือ  ตามธรรมเนียมแบบแผนการปกครองของอาณาจกัรลาวล้านช้าง หรือท่ีเรียก กนัวา่            

“ ข่ือบ้าน ขางเมือง ” ซึง่ราชส านกักรุงเทพฯ อนโุลมให้ใช้  ท าหน้าท่ี เป็นหวัหน้าผู้ออกค าสัง่นดัประชมุหรือ

พิธีการตา่งๆ 

  ๗ครูสอนหนงัสือสมยันัน้ยงัไมมี่  ต้องอาศยัเรียนตามวดั  พระสงฆ์เป็นผู้สอนและให้ความรู้ 

ข้าราชการและราษฎรท่ีได้รับการศกึษาจงึมีน้อย   



 ๙  
 

 

๑๑ ดา่นชายแดนไทย - พมา่ท่ีอ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ในปัจจบุนั 

ธานี เลย ดา่นซ้าย ๘ นครไทย๙ ผ่านตาก๑๐ แล้วออกประเทศพม่าดา่นแม่สอด ๑๑ กินเวลาประมาณ  ๓ 

เดือน ต าบลใดตามรายทางเป็นท่ีเหมาะส าหรับพกัร้อน พกัแรม น า้ท่าอาหาร ส าหรับคนและสตัว์ท่ี

น าไปเป็นอย่างไร ขนุนิเทศพานิชทราบดีตลอด ขากลบับ้านจะกลบัทางใด เมื่อใด และวิธีใดสดุแต่

ภาวะการค้าจะอ านวยผลให้ก็กลบัทางนัน้ เม่ือนัน้อาจเป็นวิธีหาบหามโคตา่ง รถไฟ เรือ ในประเทศ

พม่าและในราชอาณาจกัรไทย ขนุนิเทศพานิชไปทัว่ทกุหนทกุแห่ง  ประเทศใกล้เคียง แหลมมลาย ูถงึ

สิงคโปร์ ปีนงั อินโดจีน ตลอดประเทศลาว ป ระเทศเขมร สว่นประเทศญวนไปบางจงัหวดัทาง

ภาคเหนือ ขนุนิเทศพานิชนอกจากพดูภาษาพม่าได้ดีเท่ากบัภาษาไทยแล้ว ยงัพดูภาษาประเทศท่ีตน

ท่องเท่ียวไปได้บ้างเลก็ๆน้อยๆ ซึง่หาคนรุ่นเดียวกนัเสมอเหมือนยาก 

 ในสมยัท่ีมีความชราแล้ว ขนุนิเทศพานิช  เป็นผู้ มีความทรงจ าดี  เลา่เหตกุารณ์ในชีวิตของตน

ให้ลกูหลานฟังโดยถกูต้อง  เรียบร้อย  และมีเหตผุล  เป็นท่ีพอใจแก่บรรดาลกูหลานและเพื่อนฝงูท่ีไป

มาเยี่ยมเยียนเป็นอนัมาก 

 ขนุนิเทศพานิช กบันางอ้ม ศิริขนัธ์ เป็นผวัเมียท่ีอยู่ด้วยกนัตลอดสมยั  ไม่เคยทะเลาะวิวาท  

บาดหมาง จนเป็นเหตใุห้มีการแตกแยกหย่าร้างกนัเลย มีบตุรด้วยกนั ๙ คน ตามล าดบั ดงันี ้

 (๑) นางเนียม  นวนมณี    (๒) นายเจียม  ศิริขนัธ์  

 (๓) นางบญุเทียม บ าเพ็ญสิทธิ    (๔) นางเท่ียง  อาษาเสน  

 (๕) นางเถียง (ถนอมสิน) ศิริขนัธ์   (๖) นายเตียง  ศิริขนัธ์  

 (๗) นางกองแก้ว  ศิริขนัธ์    (๘) นางค าเปลว  ช่ืนส าราญ  

 (๙) เรืออากาศโทพีระ  ศิริขนัธ์ เวลานีค้งมีชีวิตเหลืออยู่แตเ่ลข (๑) ถงึ (๖) รวม ๖ คนเท่านัน้ 

นอกนัน้ถงึแก่กรรมแล้ว 

 ขนุนิเทศพานิชเป็นผู้ มีก าลงัวงัชาแขง็แรง ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ บัน้ต้นของชีวิตแม้จะได้    

รับความล าบากยากเขญ็ เน่ืองจากการอาชีพสกัปานใดก็ตาม บัน้ปลายลกูหลานได้ให้ความสขุเตม็ท่ี   

_________________________________________________ 

 ๘ อ าเภอดา่นซ้าย จงัหวดัเลย ในปัจจบุนั  

 ๙ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก ในปัจจบุนั  

 ๑๐ จงัหวดัตาก 



 ๑๐  
 

 

แตก่็มิได้หลงใหลในความทกุข์ ค วามสขุเหลา่นัน้เลย กลบัยงัรู้สกึถงึสงัขารธรรมทัง้หลายวา่ เป็น

อนิจจ  ทกุวนั เช้า เย็น ท าการสวดมนต์ไหว้พระ ขอพรให้ลกูหลานและสรรพสตัว์ทัง้หลายให้มี

ความสขุ เฉพาะตวัเองวา่อยู่ในโลกนานพอควรแล้ว หากจะตายก็ขอให้ตายอย่างสงบ  อย่าได้

เจ็บปวดทรมานก่อนจงึตายเลย ซึง่ผลท่ีสดุก็เป็นดงัความปรารถนา ขนุนิเทศพานิชต่ืนจากนอนเช้า

แล้วสวดมนต์ไหว้พระ เก็บกวาดห้องนอนซึง่ไม่ชอบให้ผู้ ใดท าแทนเสร็จแล้ว ก็รับประทานโอวลัตินกบั

ไขไ่ก่อนัเป็นอาหารเช้าประจ าวนัแล้ว ก็มานัง่อยู่ ในท่ามกลางลกูหลาน บอกวา่วนันีอ้อ่นเพลีย

ผิดปรกติ เมื่อได้จดัสรรให้นอนพกัผ่อนอย่างสบายแล้ว พวกลกูๆ ก็ไปเชิญหมอมาตรวจ หมอบอกวา่

ไม่มีอะไร นอกจากความชราเท่านัน้ และได้ฉีดยาบ ารุงก าลงัให้หนึง่เขม็ ขนุนิเทศพานิช นอนอยู่อย่าง

ปรกติ แล้วหายใจแผ่นเบาลงทกุที จนกระทัง่เวลา ๑๒.๐๐ น. ของวนัท่ี ๒๗ กนัยายน ๒๔๙๒ ตรงกบั

วนัพธุ แรม ๑ ค ่า เดือน ๑๐ ปีขาล ก็ถงึกาลอวสานต์แห่งชีวิต 

 ข้าพเจ้าได้บนัทกึลงในสมดุประจ าวนัของข้าพเจ้าในวนัท่ี ๒๗ กนัยายน ๒๔๙๒ วา่ 

 “ ขนุนิเทศพานิช (บดุดี  ศิริขนัธ์ ) ผู้ เป็นแสงอาทิตย์ ให้ความสวา่งแก่ลกู ได้ดบัแสงลงวนันี ้

เวลา ๑๒.๐๐ น. แล้ว เรามีความเศร้าสลดเป็นอย่างย่ิง ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑  
 

 

พ่อในความทรงจ าของลูก 

โดย 

เตียง  ศิริขันธ์* 

 

 
 พ่ีเจียมพ่ีชายข้าพเจ้าได้เขียนประวตัิพ่อไว้ดงัท่ีญาติมิตรทัง้หลายได้อา่นแล้วในตอนต้น 

ข้าพเจ้าเป็นน้องคนเลก็ แม้วา่จะไม่ใช่น้องคนสดุท้อง แตก่็ถือวา่เป็นคนเลก็ท่ีสดุในขณะนี ้เพราะน้อง

ของข้าพเจ้าทกุคนได้ถงึแก่กรรมไปแล้ว ข้าพเจ้าร าลกึถงึบญุคณุพ่อแม่เสมอ รู้สกึตวัเสมอวา่ยงัไม่ได้

สนองคณุท่านให้สมความตัง้ใจ ทัง้ท่ีจ ะได้พยายามอย่างเตม็ท่ี แตก่็คงท าไปไม่ส าเร็จบริบรูณ์ดั่ ง

ความปรารถนา การตอบแทนคณุบพุการีชนผู้ มีอปุการคณุมาก่อน โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณุบิดา

มารดานัน้ ยากท่ีจะท าให้เท่าเทียมกบัคณุท่ีท่านได้ท าไว้แล้วได้ 

 ในเวลาอนักะทนัหนั ข้าพเจ้าไม่สามารถท่ีจะเขียนได้ละเอียดลออในเร่ืองพ่อ ได้แตเ่พียงเอา

สิ่งท่ียงัตรึงตราอยู่ในดวงใจออกมาเลา่ ประกอบกบัเก็บบนัทกึ  เร่ืองราวของพ่อ ซึง่ข้าพเจ้าได้ฟังท่าน

เลา่และจดบนัทกึไว้เอามาประสมประเส ผกู เป็นเร่ืองตามความจริงให้ญาติมิตรพ่ีน้องทัง้หลายอา่น  

เพ่ือจะเป็นมิตรพลี และเป็นเคร่ืองเตือนใจให้ร าลกึถงึพ่อท่ีลว่งลบัไปแล้ว วา่ท่านมีคณุงามความดีแก่

ลกูหลาน ญาติมิตร เพ่ือนฝงู  และประเทศชาติอย่างไร โดยเฉพาะตวัข้าพเจ้าท่านได้ให้บทเรียนและ

ฝึกหดัอบรมข้าพเจ้ามาในลกัษณะอย่างไร  หนงัสือเลก็ๆนี ้ ย่อมอาจจะเป็นประโยชน์  เคร่ืองเตือนใจ  

_________________________________________________ 

 * นายเตียง ศริิขนัธ์  : อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดัสกลนคร ๕ สมยั  ( พ.ศ. ๒๔๘๐ , 

๒๔๘๑ , ๒๔๘๙ , ๒๔๙๒ และ ๒๔๙๕ )  รัฐมนตรี ๓ สมยั ( ชดุ นรม. , นายทวี  บณุยเกตุ , ม.ร.ว. เสนีย์ 

ปราโมช , หลวงธ ารงนาวาสวสัดิ ์) และหวัหน้าขบวนการเสรีไทยกู้ชาตภิาคอีสาน เจ้าของรหสัหรือนามเรียก

ขานซึง่ฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยส านกังานบริการด้านยทุธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ( The American Office Of  
Strategic Services : O.S.S. ) ณ เมืองแคนดี เกาะลงักา ( ประเทศศรีลงักาในปัจจบุนั ) เป็นผู้ตัง้ให้วา่       

“ พลโูต ” ( Pluto ) 



 ๑๒  
 

 

_________________________________________________ 
 ๑เถียงนา หรือกระทอ่มท่ีปลกูไว้เป็นการชัว่คราวตามฤดกูาล  นาของขนุนิเทศพานิช  ( บดุดี          

ศริิขนัธ์ ) มีเนือ้ท่ีประมาณ  ๓๐ -  ๔๐ ไร่ ปัจจบุนั คือ บริเวณตกึแถวตาลจุ้ม และบ้านพกันางประยิม้  

อาษาเสน ผู้ เป็นหลาน รวมทัง้บริเวณศนูย์วิจยัข้าวสกลนคร  ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั 

 

แกย่วุชนรุ่นหลงัไม่มากก็น้อย 

 ข้าพเจ้าเคยเขียนไว้ใ ต้รูปพ่อท่ีให้ไว้นานมาแล้ววา่ “ พ่อ ผู้ ถือความผิดเป็นครู ถือความ

ช านาญเป็นต ารับคูมื่อ ถืออปุสรรคและภยนัตรายเป็นเคร่ืองฝึกหดัตนให้กล้าแขง็ ถือความเอาใจใส่

เสาะแสวงหาความรู้เป็นดวงประทีปสอ่งทางอาชีพ ถือสจัธรรมเป็นเขม็ทิศ และถือความส าเร็จโดย

ชอบเป็นธงชยั ” 

 จ าความได้ชดัเจนวา่  เมื่ออายขุ้าพเจ้า ราว ๕ - ๖ ขวบ พ่อได้พาเท่ียวไปตามท้องนาตา่งๆใน

ฤดเูก่ียวข้าว เพ่ือไปดวูวัท่ีมีอยู่ตามท้องทุ่ง  ท้องนาตา่งๆ ตวัไหนดีก็ขอซือ้ไว้รวบรวมเข้าเป็นฝงู พ่อ

เท่ียวแวะเย่ียมตามเถียงนา (โรงนา) เท่ียวทกัทายปราศรัยพวกชาวนาอย่างสนิทสนม ดเูหมือนวา่พ่อ

รู้จกัช่ือผวัเมียครอบครั วเขาแทบทัง้นัน้ ความกว้างขวางนีจ้ะมีมาแตเ่มื่อไรข้าพเจ้าก็ไม่ทราบ เพราะ

ท่านได้เร่ิมการค้าขายก่อนข้าพเจ้าเกิดนานแล้ว บางครัง้คยุ กนัอยู่จนดกึดื่น  มีการเลีย้งข้าว  เลีย้ง

เหล้ากนัตามธรรมเนียม ข้าพเจ้าจ าได้ดีวา่ถ้าวนัไหนกลบัดกึดื่น พ่อไม่เคยยอมให้ข้าพเจ้าเดิน เ อา

ข้าพเจ้าข่ีคอเดินตามคนันา อีกมือหนึง่ก็จงูววั บางทีถ้าได้ววั ๒ ตวั ตวัหนึง่ไลไ่ปข้างหน้า  อีกตวัจงู

ตามหลงั บา่ก็แบกลกู บางครัง้เมาบ้างเดินโซเซ แตก่็ไม่เคยพาลกูล้ม ภาพเหลา่นีย้งัตราตรึงใจ

ข้าพเจ้าอยู่ 

 มาตอนเมื่อข้าพเจ้าโตบ้างแล้ว คือในระหวา่งข้าพเจ้าเรียนอยู่ชัน้มธัยมปีท่ี ๑ - ๒ อายรุาว 

๑๑ ขวบ การไปเท่ียวซือ้ววัเช่นนีก้็ยงัท าอยู่ และทกุครัง้ในขณะท่ีกลบักลางคืน เวลาผ่านทุ่งนาพ่อ

กลวังจูะกดัก็มกัจะอุ้มหรือแบกข้าพเจ้าเสมอ ทัง้ๆท่ีข้า พเจ้าไม่อยากให้แบกเพราะโตพอสมควรแล้ว  

หรือมิฉะนัน้ก็ให้ข้าพเจ้านอนเสียท่ีเถียงนา ๑ กบัเพ่ือนของท่าน ตื่นเช้าถงึมารับ ฟังเช่นนีค้ล้ายกบัพ่อ

รักลกูอย่างประคบประหงมเกินควร แ ตพ่่อไม่ได้เป็นเช่นนัน้ ข้าพเจ้ายงัจ าได้อยู่เสมอวา่เม่ือข้าพเจ้า

ยงัเลก็ๆ ไม่รู้เดียงสาพ่อ มกัจะเอาใจ แตพ่อท างานได้ พ่อไม่เคยปลอ่ยให้วา่ง ใช้เสียจนหวัปักหวัป า  

เมื่อเราเติบใหญ่ จงึรู้จกัคณุคา่ของบทเรียนท่ีท่านให้ไว้ ครัง้หนึง่ ณ เถียงนา  พวกเราใกล้บ้านธาตุ

นาเวง พ่อขึน้มาจากคราดนา จบัปลาค้าวตวัใหญ่ได้ตวัหนึง่ เราสามคนพ่อลกู คือ พ่อ พ่ีเจียม       

และข้าพเจ้า  จดัการช าแระเนือ้ปลาผ่าคร่ึง   แล้วก็ใช้ให้พ่ีเจียมซึง่ขณะนัน้ก าลงัรุ่นๆ  ขี่ม้ากลบัเข้าไป 
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สง่ปลาให้แม่ท่ี บ้านในเมือง ข้าพเจ้าก าลงันัง่เป่าไฟหม้อข้าว ได้ยินเสียงโครมครามใต้ถนุเถียงนา 

ข้าพเจ้าว่ิงออกมาดเูห็นม้าอ้ายแดงวิ่งออกจากคอกห้อแนบตดัทุ่งตรงไปทางหนองหาร ความปรากฏ

วา่พ่ีเจียมลงไปผกูม้าเพ่ือจะข่ีไปสง่ปลาให้แม่ขาดความระมดัระวงัตามสมควร เปิดประตใูห้ม้าอ้าย

แดงกระโจนออกมาได้  เน่ืองจากความอ้วน และความคกึของมนั พ่ีเจียมล้มฟุ บอยู่ท่ีหน้าคอกม้า 

ขณะท่ีข้าพเจ้าก้ มลงดเูห็นพ่ีเจียมก าลงัลกุปัดฝุ่ นอยู่ ในใจนกึสงสารพ่ีชายเข้าใจวา่บาดเจ็บ แตพ่อ

เห็นพ่ีชายลกุขึน้ปัดฝุ่ นก็คลายใจ พ่อก าลงัจดัการกบัปลาอยู่ในครัวก็วิ่งลงมา เห็นม้าหลดุออกไปก็

โกรธ ดพ่ีุเจียมยกใหญ่หาวา่ขาดความระมดัระวงั บอกให้พ่ีเจียมรีบขึน้มากินข้าว คาดโทษให้รี บไป

ตามจบัม้าทนัที ตะวนัก าลงัจะตกดินอยู่แล้ว อีกไม่ก่ีนาทีก็จะมืด พ่ีเจียมเมื่อถกูคาดโทษเช่นนัน้ หาย

หิว น า้ตาคลอ คว้าเชือกม้าเดินออกจากเถียงนาไป ไม่ฟังเสียงพ่อตะโกนให้มากินข้า วก่อน ได้แตร้่อง

บอกวา่ไม่หิว รับวา่จะไปจบัม้าให้ได้โดยพ่อไม่ต้องเดือดร้อน ข้าพเจ้าผู้ เป็นน้องสงสารพ่ีเจียมก็สงสาร 

แตรู้่นิสยัพ่อดีจงึไม่รู้จะทกัท้วงประการใด ได้แตม่องพ่ีเจียมถือเชือกม้าเดินลบัตาไป 

 แน่นอนลาบปลาค้าวในวนันัน้ ไม่ได้ท าให้ข้าพเจ้าออกรสประการใดเลย ตลอดคืนท่ีเราสอง

พ่อลกูนอนอยู่ท่ีเถียงนา ข้าพเจ้ารู้ดีวา่พ่อเป็นห่ วงพ่ีเจียมมาก  นอนกระสบักระสา่ยผ ลดุลกุผลดุนัง่

บอ่ยๆ บางครัง้เงี่ยหฟัูงแวว่วา่เป็นเสียงม้าร้อง วนันัน้พ่อตื่นแตเ่ช้าผิดปกติพาข้าพเจ้าไปเท่ียวถาม

ตามเถียงนาใกล้เคียงวา่พ่ีเจียมมาค้างคืนท่ีนัน่หรือไม่ ได้รับค าตอบวา่ไม่ได้ค้าง ดพู่อตกใจมากพา

ข้าพเจ้าเดินลดัทุ่งตรงไปหนองหาร สกลนคร จ าได้ดีวา่ข้าพเจ้าเดินไม่ทนัต้องเดินบ้างวิ่งบ้าง จนไปถงึ

ดอนลงักา จงึรู้วา่พ่ีเจียมเพ่ิงจะจบัม้าได้สกัครู่น่ีเองซึง่เป็นเวลาเกือบบา่ยโมงของวนัรุ่งขึน้ พ่อได้ให้

ข้าพเจ้าข่ีม้ากบัพ่ีเจียมกลบับ้านเข้าไปกินข้า วในเมืองสกล เพราะใกล้กวา่ทางไปธาตนุาเวง สว่นพ่อ

เองเดินกลบัไปนาแตผู่้ เดียว 

 การฝึกหดัเช่นนี ้พ่อได้ให้แก่ลกูๆทกุคน ตามปรกติพ่อซือ้ววัไว้ไปขายท่ีพม่าทีละร้อยกวา่ตวั

เสมอ ในการดแูลเลีย้ง ววัเหลา่นี ้พ่อได้ฝึกหดัพวกเราให้รู้เร่ืองตา่งๆเก่ียวกบัววั ให้รู้จกัวิธีไลว่วัออก

จากคอก ไม่ให้ววัชิงกนัออก ไลว่วั เข้าคอกไม่ให้ววัชิงกนัเข้า รู้จกัวิธีนบัววัให้ได้รวดเร็ว ในขณะท่ีววั

ออกจากคอก เข้าคอก หรือเวลาววัลงกินน า้ ในการตรวจนบัววันี ้ถ้าจ านวนววัครบถ้วนก็ไม่สู้ล าบาก

นกั แตถ้่าไม่ครบขาดหายไปสกัตวัหรือสองตวั ก็เป็นการยากอย่างย่ิงท่ีจะรู้วา่ตวัไหนเป็นตวัขาดหาย 

เพราะวัวหลายตวัด้วยกนั พ่อเคยเตือน  และเคยวา่กลา่วสัง่สอนในเร่ือง ให้จ าลกัษณะและรูปพรรณ
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 ๔ หนองบวัน้อย ปัจจบุนัเป็นหนองน า้อยูภ่ายในบริเวณสวนสขุภาพ เทศบาลนครสกลนคร ตรงข้าม

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ดี เอส ยนต์ ( ขายรถยนต์มือสอง ) เยือ้งศนูย์โชว์รถยนต์ฮอนด้า 

สนัฐานของวัวแต่ละตวัในฝงู ตลอดจนววัตวัไหนซือ้มาจากบ้าน  ต าบลใด ใครเป็นเจ้าของเดิม ทัง้นี ้

เผื่อเมื่อววัขาดหายจะได้ไปตามถกูท่ีและสืบถามถกูช่องทาง ในขณะเดียวกนัต้องเรียนรู้นิสยัของวั ว

แตล่ะตวัในฝงู เช่น บางตั วขีต้ื่น บางตวัชอบเตะ บางตวัชอบ ชน บางตวัเห็นผ้าสีไม่ ได้ การจบัววัผกู

เข้าแหลง่ก็มีเทฆนิคพิเศษอยู่บ้าง เป็นต้นวา่ ต้องจบัตวัท่ีดือ้ท่ีสดุผกูก่อน แล้วก็จบัตวัท่ีดือ้รองๆลงมา

ผกูทีหลงั จนตวัท่ีเช่ืองและขีแ้พ้เพ่ือนท่ีสดุผกูหลงัท่ีสดุ ตรงกนัข้ามเวลาแก้จากแหลง่  ปลอ่ยตอนเช้า

ต้องแก้จากตวัท่ีเช่ืองและแพ้เพ่ือนท่ีสดุก่อน แก้ตวัท่ีดือ้ท่ีสดุท่ีหลงั ถ้ามิฉะนัน้แล้วตวัท่ีดือ้มกัจะรังแก

ตวัท่ีแพ้ท าให้เชือกขาดป่นปี ้ปัญหาเหลา่นีเ้ป็นปัญหาประจ าวนั ในชีวิตของพวกเราการสบัเชือก 

ฝัน้เชือก การสนตะพายววั การล้างคอกหรือการท าความสะอาด การท าความสะอาดเลบ็ววัตลอดจน

การสงัเกตวา่ ววัตวัไหนเจ็บเป็นอะไร ต้องเรียนรู้ด้วยความช านาญ พ่อได้ให้บทเรียนแก่เราโดยให้เรา

ท าด้วยมือตนเอง เอาผิดเป็นครู และเอาความช านาญเป็นต า รับ เหมือนอย่างพ่อเคยท ามาแล้ว โดย

ตนเอง ในชีวิตข้าพเจ้าพ่อสอนให้รู้จกัใช้ไหวพริบโดยทางอ้อมหลายครัง้  เป็นต้นวา่ ครัง้หนึง่หน้าแล้ง

ข้าพเจ้ากบัลกูจ้างสองคนต้อนววั ๑๕๐ ตวั ออกไปเลีย้งยงัโคกนามะเขือ๒ ขณะนัน้เป็นฤดรู้อน วนันัน้

เกิดวิปริตอะไรไม่ทราบ ววัจะไปต่ืนเสือ ๓ หรือตื่นอะไรเข้า ววัทัง้ ๑๕๐ ตวัแตกออกจากฝงูวิ่งแยกกนั

ไปคนละทิศละทาง ไม่ทราบวา่ไปทางทิศไหนตอ่ทิศไหนบ้าง ลกูจ้า งแยกกนัออกไปตาม  ข้าพเจ้า

ออกไปตามคนเดียวอีกทางหนึง่ แตเ่มื่อไปจนเหน็ดเหน่ือยพบววัเพียง ๒ - ๓ ตวั ลงท้ายท่ีสดุก็ไลว่วั 

๒ - ๓ ตวัท่ีได้นัน้กลบัมายงัหนองบวัน้อย ๔ ตลอดทางท่ีไลว่วัม าข้าพเจ้าครุ่นคิดวา่อย่างไรเสียววัท่ี

แตกตื่น หนีนัน้ จะต้องมากินน า้ท่ีหนองบวัน้อยแทบทกุตวั ข้าพเจ้าก็เลยเลิกตามมาเลน่หยอดหลมุ

เม็ดมะขามอยู่กบัเพ่ือนตัง้แตต่อนบา่ยประมาณ  ๑ โมง เป็นอนัวา่ข้าพเจ้าหาววัได้เพียง ๒ - ๓ ตวั   

วนันัน้บงัเอิญพ่อนกึขลงัประการใดไม่ทราบ เกิดมาตามดพูวกเราเลีย้งววั  มาเจอข้าพเจ้าก าลงัเลน่

หยอดหลมุอยู่  ก็คาดโทษวา่จะเฆี่ยน  ข้าพเจ้าแก้ตวัวา่  มาคอยหาววั  พ่อกลบัดวุา่มาหาววัท าไมมา 

_________________________________________________ 
 ๒ โคกนามะเขือ “ โคกหรือดอน ” เป็นภาษาอีสาน หมายถึง พืน้ท่ีนาสว่นท่ีมีระดบัสงูน า้ทว่มไมถ่ึง  

ขนุนิเทศพานิช ( บดุดี  ศริิขนัธ์ ) ใช้บริเวณดงักลา่วปลกูต้นมะเขือแทนการท านา จงึเรียกวา่โคกนามะเขือ 
 ๓ พืน้ท่ีนาของขนุนิเทศพานิช ( บดุดี ศริิขนัธ์ ) ตอ่เน่ืองถึงบริเวณบ้านธาตนุาเวงในสมยันัน้  

บางสว่นยงัมีสภาพเป็นป่า และมีเสืออาศยัอยู่ 
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เลน่หยอดหลมุอยู่ ข้าพเจ้าบอกวา่อย่างไรเสียววัจะต้อง ลงมากินน า้ทัง้หมดท่ีหนองบวัน้อย พ่อคาด

โทษวา่ถ้าไม่ได้ววัครบ ๑๕๐ ตวั วนันีก้็ไม่ต้องกินข้าว ข้าพเจ้าก็ใจไม่ดีเหมือนกนั แตมี่ความมัน่ใจอยู่

อย่างหนึง่วา่ในบริเวณท่ีเราไปเลีย้งววันัน้ขาดน า้ มีห้วยนามะเขือแห่งเดียว  น า้ก็ขุน่และ ข้นเป็นตม  

อย่างไรเสียววัจะต้องกลบัมากินน า้หนองบวัน้อยอย่างแน่นอน ความจริงก็เป็นเช่นนัน้ พอบา่ย ๓ โมง

กวา่ๆ ววัของข้าพเจ้าก็ทะยอยกนัลงมากินน า้ จนประมาณ ๔ โมง ข้าพเจ้าก็ได้ววัเกือบครบ คือ ๑๐๐ 

กวา่ตวั ลกูจ้าง ๒ คนท่ีออกเท่ียวตามหาววัอยู่ในป่านัน้ คงได้ววัเพีย งคนละ ๓ - ๔ ตวั แตอ่ย่างไรก็ดี

วนันัน้ เราก็ได้กินข้าวจนอิ่มอย่างเตม็ท่ี เพราะตกค ่าเราได้ววัครบบริบรูณ์ พ่อกลบัชมเชยและสอนวา่

ท้องเป็นของส าคญัท่ีสดุ หญ้าและน า้เป็นของส าคญัส าหรับววัฉนัใด  ปากกบัท้องของคนก็ส าคญัฉนั

นัน้ ต้องซงักะตายหาเลีย้งปากเลีย้งท้องไม่วา่คนหรือสตัว์ ค าสอนเหลา่นีย้งัตรึงตราใ นดวงใจของ

ข้าพเจ้าอยู่ 

 ชีวิตของพ่อล าบากยากแค้นแสนสาหสัในสายตาคนท่ีไม่ชอบการเผชิญภยั แตต่วัท่านเอง

ท่านเห็นวา่เป็นชีวิตท่ีสนกุสนาน และเห็นเป็นของธรรมดา พ่อท่องเท่ียวไปเผชิญภยั ฟันฝ่าอุ ปสรรค

ไป ทนความล าบากยากแค้น คบเพ่ือนฝงูทกุฐานะทกุชนิด ตัง้แตช่ัน้เลวท่ีสดุไปจนถงึชัน้ดีท่ีสดุเท่าท่ี

จะคบได้ในฐานะอย่างท่าน มีผู้ รู้จกัและมีมิตรสหายตัง้ แต่ชัน้คนสบูฝ่ินอยู่ในโรงยาและหวัหน้าผู้ ร้าย  

พวกปล้น ตลอดจนเป็นท่ีรักใคร่แก่บรรดาข้าราชการ และแก่เจ้านายผู้ ใหญ่หลายท่าน 

 ในจ านวนสตัว์ท่ีพ่อชอบมากท่ีสดุก็คือม้า นอกจากท าการเลีย้งม้าไว้ประจ าบ้านทีละตวัสอง

ตวัเพ่ือประโยชน์ในการขี่ตามววั หรือขี่ไปหาซือ้ววัแล้ว ในฤดท่ีูไม่มีการซือ้ววั พ่อก็มกัจะซือ้ม้ามา

เลีย้งไว้ประจ าคอกตวัหนึง่หรือสองตวัเสมอ  ม้าของพ่อทกุตวัได้รับก ารปรนเปรออย่างเตม็ท่ีจนอ้วน

เป็นมนัและคกึ บางตวัพาลจะดุๆ  เอาเสียด้วย และก็ด้วยม้าเหลา่นีเ้องท่ีพ่อได้สอนให้ลกูๆ  มีความ

กล้าตอ่สตัว์พาหนะ และในขณะเดียวกนัรักสตัว์พาหนะไปในตวัด้วย ตวัข้าพเจ้าเองมีหน้าท่ีหาหญ้า

ให้ม้าประจ าเช้าและเย็นวนัละสองกระทอขนาดใหญ่ ในฤดท่ีู มีหญ้าแพรกก็ดายหญ้าจากทุ่งหนอง

หารมาเลีย้งม้า ในฤดใูบไผ่ผลิออ่นๆ ก่อนไปโรงเรียนหรือเมื่อเลิกโรงเรียนแล้ว  ก็ใช้ชีวิตปีนป่ายอยู่

ตามกอไผ่เพ่ือหาหญ้ามาเลีย้งม้า ทกุคราวพ่อมกัจะมาตรวจกระทอหญ้า โดยเอาเท้ากดลงไปบนกระ

ทอหญ้าม้าโดยแรง เพ่ือพิศจูน์วา่ลกูมีความซื่อสตัย์ หรือขยนัขนัแขง็หาหญ้าม้ามาได้จนเตม็แน่นกระ

ทอ หรือวา่เพียงใสม่าหลวมๆ  วา่งๆ พ่อมกัจะยืนอยู่บนบ้าน  แล้วให้ข้าพเจ้าเข้าไปผกูเอาม้าในคอก  



 ๑๖  
 

 

 _________________________________________________ 
  ๕ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ 

  ๖ จงัหวดันครนายก 

ซึง่เป็นบทเรียนท่ียากอยู่สกัหน่อย  เพราะข้าพเจ้ายงัตวัเลก็อยู่ เร่ืองคาดโทษไม่ให้กินข้า วเป็นโทษซึง่

ได้ยินเสมอๆ แตท่กุคราวข้าพเจ้าก็ไม่เคยถกูลงโทษเช่นนัน้จริงสกัครัง้เดียว ถ้าเราท าไม่ได้ตามพ่อสัง่   

พ่อก็มกัจะลงมาแนะวิธีให้เราท าจนได้ ด้วยเหตนีุเ้ราจงึรอดตวัเสมอ ม้านีบ้างทีก็ซือ้คราวละหลายตวั

เหมือนกนั นกึขลงัขึน้มาก็เลิกซือ้ววัหนัไปซือ้ม้าน าไปขายทา งฝ่ังซ้ายแม่น า้โขงแถวเวียงจนัทร์ หลวง

พระบาง และบางครัง้ก็เลยขึน้ไปซ าเหนือ ปรากฏวา่พ่อมีมิตรสหายทางซ าเหนืออยู่หลายคน ในชีวิต

ข้าพเจ้าเห็นพ่อซือ้ควายน ามาขายแถวอ าเภอพนสันิคม ๕ และนครนายก๖ เพียงครัง้เดียว คราวนัน้ได้

ก าไรงาม แตพ่่อก็บอกวา่เขด็ในเร่ืองค้าควาย  เพราะท่านไม่ชอบนิสยัของสตัว์นี ้ท่านวา่สิ่งท่ีท่าน

เกลียดมากในเร่ืองควายก็คือความเช่ืองช้าไปไหนไม่ทนัใจประการหนึง่  กบัอีกประการหนึง่ ควายมกั

ชอบแตกออกจากฝงู  ไม่คอ่ยชอบไปตามทาง มกัปลีกตวัเข้าป่า  เข้ารก  ไม่ติดหวัหน้าฝงูเหมือนววั  

ท่านใช้ภาษาของท่านวา่ “ ควายไม่มีความสามคัคี  ” ซึง่ฟังดกู็ข าเหมือนกนั พวกหลานๆของท่านซึง่

เป็นลกูมือหรือนกัเรียนค้าขายจากท่าน  บางคนเห็นวา่การค้าควายได้ก าไรดี จงึยงัคงยดึอาชีพค้า

ควายจากภาคอีสานลงมาภาคกลาง จนบดันีก้็มีอยู่หลายคน แตส่ าหรับพ่อ  ข้าพเจ้าคาดวา่ท่านค้า

ควายตลอดชีวิตของท่านไม่เกินกวา่สามเท่ียว 

 เฉพาะการเดินทางในการค้าววัจากภาคอีสาน  ไปยงัประเทศพม่านี  ้ต้องใช้เวลาเดินทางรอน

แรมไปตามก าลงัความสามารถของววัจะเดินได้  ซึง่กินเวลาไม่น้อยกวา่ ๒ เดือน แตถ้่าเท่ียวไหนเดิน

ไปจนสดุเขตพม่าทางตะวนัตก  ท่านเลา่วา่กินเวลาถงึ ๓ หรือ ๔ เดือน  ความยากล าบากในการ

เดินทางข้าพเจ้ารู้สกึวา่เป็นเร่ืองเหลือทน แตด่เูหมือนท่านรู้สกึสนกุสนาน ท่านเลา่วา่สิ่งท่ีท่านกลุ้มใจ

และแก้ไม่ได้ก็คือ ในกรณีถกูกกัดา่น และถกู ถ่วงให้เสียเวลา พ่อเป็นคนใจร้อนท่านเคยบอกวา่ถกู

ผู้ ร้ายปล้นยงัไม่ร าคาญใจและหนกัใจเท่ากบัถกูกกัดา่น 

 ตามปรกติการเดินทางโดยต้อนฝงูววัไปจ าหน่ายทางประเทศพม่านัน้ มกัจะเร่ิมออกเดินทาง

จากสกลนครในฤดหูนาว คือฤดท่ีูชาวไร่  ชาวนา เก็บเก่ียวข้าวแล้วใหม่ๆ นัน่หมายความวา่ในขณะท่ี

ต้อนววัไปนัน้ ได้อาศยัตอฟางเป็นหญ้าววัไปในตวั ปรกติธรุะของการเดินทางตามท่ีข้าพเจ้าเคยร่วม

เดินทางกบัท่านในระยะ  ๒ - ๓   วนัแรกๆ  เมื่อออกจากสกลก็คือต้องต่ืนตัง้แตต่ีสี่คร่ึง  ทกุคนเก็บเข้า 

 



 ๑๗  
 

 

_________________________________________________ 
 ๗ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 

 ๘ เดมิท่ีวา่การตัง้อยูบ้่านทา่บอ่ ครัง้มีฐานะเป็นก่ิงจงึมีช่ือวา่ก่ิงบอ่ศรีสงคราม ตอ่มาได้ย้ายท่ี วา่การ  

ยกฐานะก่ิงและเปล่ียนช่ือเป็นอ าเภอศรีสงคราม 
 

ของ เคร่ืองใช้  ตลอดเสบียงอาหารลงบรรทกุโคตา่ง พวกโคตา่งเร่ิมออกเดินทางราวตี ๕ ไปก่อนชดุ

หนึง่ ไปพกัคอยอยู่ท่ีๆมีหนองน า้และมีหญ้าดี แน่นอนผู้น าทางต้องกะระยะพอดีๆ ทัง้นีจ้ะท าได้ก็โดย

รู้ภมิูประเทศอย่างละเอียดถ่ีถ้วน พอววัตา่งออกเดินทางไปได้ประมาณ ๑ ชัว่โมง ก็ปลอ่ยววัฝงูใช้

ลกูจ้างคนหนึง่จงูววัท่ีเป็นตวัน าฝงูออกเดินหน้า คนจงูววัสง่เสียงร้องเรียกด้วยส าเนียงยาวเข้ากบั

เสียงพรวนใหญ่ท่ีแขวนคอววัน า ววัฝงูใหญ่จ านวนร่วมพนัก็ตามหลงักลุม่ไป ( มีววัของคนอื่นซึง่มา

อาศยัเป็นลกูน้อ งอยู่ใต้บงัคบับญัชาอีกหลายคน  มาจากท่ีตา่งๆกนั เช่น มาจากตา่งอ าเภอใน

สกลนครบ้าง จากนครพนมบ้าง จากเขตอดุรธานีบ้าง  ) เมื่อเดินทางไปได้ในราว ๑๐ นาฬิกาเช้า  ก็

หยดุพกัเลีย้งววั  และจดัการหาหลกัตอกเรียงแถวเข้าเป็นก่ีแถวแล้ว แตค่วามต้องการ เตรียมเชือกไว้

ผกูววัในตอนค ่า ปลกูเพิงไว้ล้อมเป็นเพิงๆรอบๆฝงูววัอย่างน้อยก็ ๔ เพิง ตกค ่าก็น าววัเข้าผกูและ

ตรวจนบั แน่นอนงานเช่นนีต้้องแบง่หน้าท่ีกนัเป็นสดัเป็นสว่น คนหงุหาอาหารพวกหนึง่ คนเลีย้งววั

พวกหนึง่ คนหาหลกัและเตรียมเชือกพวกหนึง่ อย่างนีเ้ป็นต้น เมื่อผกูววั ตรวจนบัครบถ้วนแล้ว  จงึได้

มีโอกาสรับประทานเย็น วนัไหนววัอยู่ครบถ้วนก็เป็นวนัท่ีสขุส าราญ แตถ้่าวนัไหนววัขาดหายก็นบัวา่

เป็นคราวเคราะห์อยู่หน่อย อนึง่  เร่ืองเวรยาม  และอาณตัิสญัญาณประจ าวนัเป็นของส าคญั คณะ

ของพ่อต้องตัง้โค๊ตส าหรับใช้เป็นสญัญาณเข้าออกเวลาค ่าคืน ตลอดจนมีการวางเวรยาม  ตรวจตรา

ตลอดรุ่ง เมื่อหลงัรับประทานข้าวแล้วในขณะท่ีก าลงัหาความส าราญจากการสบูบหุร่ี พ่อมกัถือเป็น

ปรกติธรุะท่ีจะสอนให้ลกูน้อง ลกูจ้างเข้าใจอปุนิสยัใจคอคนในย่านนัน้ เป็นต้นวา่หมู่บ้านแถวนัน้เป็น

พวกไหน  มีนิสยัอย่างไร ตามปรกติพ่อมีเพ่ือนอยู่แทบตลอดทาง พ่อมกัเข้าไปชกัชวนเอาเพ่ือ นจาก

หมู่บ้านมานัง่คยุกนั ซึง่เป็นวิธีคบหาสมาคมและปอ้งกนัการรังแก  เบียดเบียนจากชาวบ้านใกล้เคียง

ไปในตวั ความอดออมตลอดจนการรักษามรรยาท และเข้าใจขนบธรรมเนียมของแตล่ะหมู่บ้านนัน้

เป็นเคลด็ส าคญัอนัหนึง่ในการค้าขายของพ่อ ความผิดพลาดเลก็ๆน้อยๆ เช่น เพียงลกูจ้างไปทะเลาะ

เบาะแว้งกบัเจ้าของท้องถ่ินเขาเข้านิดหน่อยเท่านัน้อาจจะเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่

หลวง เช่น ครัง้หนึง่เป็นคราวท่ีข้าพเจ้าเห็นด้วยตาตนเองคือ ท่ีทุ่งนาบ้านม้าตอ่บ้านพนันา อ าเภอ

สวา่งแดนดิน ๗ ครัง้นัน้ข้าพเจ้าตามมาสง่พ่อเป็นคืนท่ี ๔ แล้ว ณ ท่ีนีพ้่อจ ะต้องพกัรอเพื่อนท่ีจะน า     

ววัมาสมทบจากบ้านนาหว้า นาววั  ก่ิงบอ่ศรีสงคราม๘  จงัหวดันครพนม  ในขณะท่ีรอพกัอยู่นีค้ืนแรก 

 



 ๑๘  
 

 

 _________________________________________________ 
  ๙ ต าบลพรานกระตา่ย อ าเภอพรานกระตา่ย จงัหวดัก าแพงเพชร ในปัจจบุนั 
 

เหตกุารณ์ก็เรียบร้อย วนัท่ีสองลกูจ้างคนหนึง่ไปเกิดมีปากเสียงขึน้กบัชาวบ้าน  เพราะเร่ืองตอ่ราคา

ของท่ีจะซือ้มาท าอาหารเย็นวนันัน้ ตกกลางคืนใน ขณะท่ีเราก าลงัหลบัสบายมีผู้ ร้ายเข้าใจวา่จะไม่

น้อยกวา่ ๗ - ๘ คน ใช้กระด้งฝัดข้าวร่อนเข้ามาท่ามกลางฝงูววัหลายกระด้ง ววัท่ีผกูอยู่พากนัตื่นแตก

หนีไม่มีตวัใดเหลือติดแหลง่เลยแม้แตต่วัเดียว เชือกขาดบ้าง หลกัถอนบ้าง แม้เพิงท่ีปลกูอยู่โดยรอบ 

๔ - ๕ เพิงท่ีเราใช้นอนก็ถกูววัเหยียบเสียแหลกหมด เคราะห์ดีท่ีพวกเราไม่มีใครบาดเจ็บมากนกั หนึง่

ชัว่โมงตอ่มาพ่อยงัคงนัง่สบูบหุร่ีสบาย  และตะโกนบอกพวกเราวา่ไม่ต้องออกตาม  ให้จวนสวา่ง

เสียก่อนแตใ่ห้ทกุคนระวงัตวัและอยู่ในท่าเตรียมพร้อม เหตกุารณ์ในคืนนัน้ไม่มีอะไรเกิดขึน้ แก่พวก

เราอีก แตว่า่ววัท่ีเราน าม านัน้ไม่มีเหลือเลย รุ่งเช้าพ่อสั่ งให้คนกลบัไปท่ีพกัท่ีเคยพกัมาคืนก่อน  คอย

ดกัดวูา่ววัจะกลบัมาสกัก่ีตวั นอกจากนัน้ก็ แบง่สนัปันสว่นกนัไปตามท่ีตา่งๆ  เช่น  ท่ีหนองน า้ใหญ่   

เฉพาะตวัพ่อนัน้พาข้าพเจ้าเข้าไปในหมู่บ้านม้า ข้าพเจ้าแปลกใจไม่เห็นพ่อท าอะไร นอกจากไปนัง่กิน

เหล้าคยุกบัคนรุ่นราวคราวเดียวกนัคนหนึง่ เม่ื อเหล้าหมดขวดไปแล้วก็เห็นเอากล้อ งยาฝ่ินมาตัง้ลง

นอนสบูฝ่ินกนัสบาย  ดเูหมือนไม่มีทกุข์ร้อนในเร่ืองววัท่ีไปอย่างใด เมื่อหาความส าราญจากนาง

ทองด ามาแล้ว พ่อก็กลบัมานอนอยู่ท่ีพกั เพ่ือนคนนัน้ตามออกมาสง่แล้วก็กลบัไป เราอยู่ท่ีนัน่สองวนั 

ทกุๆวนัมีคนจงูววัมาสง่ฝงูละ ๑๐ ตวั บ้าง ๒๐ ตวับ้าง บางคนก็ ๒ - ๓ ตวั ในท้ายท่ีสดุววัขาดหายไป

ทัง้สิน้ ๙ ตวั พอดีเพ่ือนซึง่มาจากบ้านนาหว้า  นาววั ก่ิงบอ่ศรีสงคราม ก็น าฝงูววัมาถงึเข้าสมทบ

เดินทางตอ่ไปยงัอ าเภอสวา่งแดนดิน เราพกัอยู่ท่ีอ าเภอสวา่งแดนดินคืนเดียว คืนท่ีสอง เพ่ือนของพ่อ

คนท่ีข้าพเจ้าเห็นสบูฝ่ินด้วยกนัท่ีบ้านม้าก็น าววั ๙ ตวัท่ีหายมาสง่ ข้าพเจ้าไม่ได้ซกัไซ้ถามอะไรมาก  

เป็นแตเ่พียงพ่อบอกวา่ “ น่ีเสี่ยวเก่าพ่อ ” 

 ความล าบากยากแค้นเท่าท่ีข้าพเจ้าเห็นด้วยตาก็รู้สกึวา่เหลือบา่กวา่แรงแล้ว ถ้าเป็นข้าพเจ้า

เองคงไม่สามารถท าได้ดีถงึเพียงนัน้ ถ้าข้าพเจ้าโดนโจรปล้นในขณะท่ีไลว่วัผ่านป่ าอย่างท่ีท่านถกูท่ี

อ าเภอนครไทย หรือท่ีพรานกระตา่ย๙ แล้ว ข้าพเจ้าคงเอาตวัรอดมาไม่ได้เหมือนท่านแน่ 

 ตอนส าคญัตอนหนึง่  คือ  ตอนข้ามเขตแดนระหวา่งไทยกบัพม่า เม่ือจะเข้าเขตพม่าของ

องักฤษ อาวธุปืนถกูเก็บรวบรวมไว้โดยเจ้าหน้าท่ีชายแดน คงใช้แตด่าบเป็นเคร่ืองมือ ส าหรับพ่อนัน้มี

ดาบประจ ามือสองเลม่ เลม่หนึง่ยงัเป็นมรดกตกทอดอยู่ท่ีพ่ีเจียมจนทกุวนันี ้อีกเลม่หนึง่ท่านได้ให้

เพ่ือนของท่านไป 



 ๑๙  
 

 

 ๑๓ ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ ในปัจจบุนั 

 การจ าหน่ายววัในพม่า บางทีก็กินเวลาหลายเดือน พ่อต้องเดินทางผ่านเมืองตา่งๆ ใน

ประเทศพม่าตัง้แตต่ะวนัออกสดุไป จนตะวนัตกสดุ เป็นต้นวา่ ตัง้แตม่รแหม่ง  ไปจนจดปลายมณฑล

ยะไข ่ชีวิตพ่อคลกุคลีตีโมงอยู่กบัหมู่พม่าซึง่มีหลายภาษาด้วยกนั  เช่น กะเหร่ียง ตองซู ่กลุา มีความ

ช านิช านาญใน ขนบธรรมเนียมภาษาของพวกนี ้  แทบจะกลา่วได้วา่ พ่อมีอากปักิริยาในบัน้ต้นแห่ง

ชีวิตขณะท่ีท าการค้าขายอยู่ นัน้เป็นพม่ามากกวา่เป็นไทย การแตง่เนือ้แตง่ตวัชอบแตง่อย่างพม่า 

เป็นต้นวา่ ชอบนุ่งโสร่งพม่า  ไว้ผมมวย แม้ท่ีสดุกา รสกัตามตวัสกัตามแบบของพม่า คือ สกัด้วยหมกึ

แดงหมดทัง้ตวั มีท่ีเหลือไม่สกัอยู่น้อยเตม็ที เช่นท่ีตา แม้ลิน้ของพ่อก็สกัแดง ซึง่เป็นความนิยมในสมยั

นัน้ ตามตวัฝังเขม็เป็นจดุด าๆหลายแห่ง เม่ือแก่จะเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบ เขม็เหลา่นีแ้ทงออกมา

ตามผิวหนงั พวกเรายงัช่วยถอดและดึ งออกมาก็หลายครัง้ เป็นท่ีน่าแปลกใจวา่พ่อไม่ต้องการให้ลกู

ชายสกัไม่วา่สกัด าหรือสกัแดง เพราะฉะนัน้ข้าพเจ้าจงึไม่มีรอยสกัในตวั เลย สว่นพ่ีเจียมไปอตุริสกั

ครุฑท่ีหน้าอกมาจากอดุร พ่อรู้เข้าโดนเทศน์เสียหลายกระบงุ ดเูหมือนพ่ีเจียมเข้าหน้าไม่ติดไปเกือบ

เดือน เหตผุลท่ีท่านห้ามในเร่ืองสกั ท่านวา่ไม่อยากให้ลกูเป็นนกัเลงอย่างพ่อ  เพราะมีชีวิตล าบาก  

อยากให้ท าราชการตามความคิดของคนผู้ใหญ่ในสมยัก่อนทกุคน 

 ในเร่ืองเพ่ือนฝงูและผู้ ท่ีจะ เข้ามาร่วมเดินทางด้วย พ่อถือเอาการปรับความเข้าใจและรู้จกั

แบง่หน้าท่ีเป็นส าคญัท่ีสดุ ข้าพเจ้าเคยนัง่ฟังการปรับความเข้าใจพ่อค้าววัคนอื่นๆท่ีมาจากตา่ง

อ าเภอ ตา่งจงัหวดัซึง่จะขอร่วมเดินทางไปภายใต้การคุ้มครองของพ่อหลายครัง้ สิ่งท่ีท่านย า้เสมอ คือ 

ความเข้าใจกนัและกนั ไว้วางใจและซื่อสตัย์ตอ่กนัไม่วา่ในกรณีใดๆ และต้องอยู่ในวินยัอนัเฉี ยบขาด  

จะพงึเห็นได้จากขากลบัจากการค้าขาย พ่อมกัจะได้รับความไว้วางใจน าเงินรูปี ๑๐ ท่ีขายสตัว์พาหนะ

ได้ทัง้หมดลงมาแลกท่ีธนาคารกรุงเทพฯ๑๑ หรือตามห้างร้านแขก ๑๒ ในกรุงเทพฯ แตผู่้ เดียว หรืออย่าง

ดีก็มีลกูน้องติดตามมาเพียงคนเดียว สว่นคนอื่นๆมกัจะพกัคอยอยู่ท่ีพิษณโุลกบ้าง ปากน า้โพ๑๓  หรือ  

_________________________________________________ 

 ๑๐ เงินรูปี เป็นสกลุเงิน ในประเทศอินเดียซึง่เป็นอาณานิคม ( Colony ) ขององักฤษ  เม่ือพมา่ตก

เป็นอาณานิคม ( Colony ) ด้วย จงึสามารถน าเงินรูปีมาใช้ในประเทศพมา่ได้ 
 ๑๑ ธนาคารกรุงเทพฯ ขณะนัน้ยงัไมมี่ จงึนา่จะหมายถึงธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั ซึง่เดมิเรียกวา่    

“ บริษัท แบงก์สยามกมัมาจล ทนุจ ากดั ” ตัง้อยูท่ี่กรุงเทพมหานคร  
 ๑๒ บริษัทหรือห้างร้านของชาวแขกอินเดีย แถวพาหรัุด กรุงเทพมหานคร 



 ๒๐  
 

 

นครราชสีมา  หรือท่ีแห่งใดแห่งหนึง่แล้วแตเ่ส้นทางเดิน ข้าพเจ้าเช่ือมัน่วา่พ่อได้ให้ความเป็นธรรม  

ความซื่อสตัย์สจุริต และความซื่อตรงตอ่เพื่อนอย่างไม่เคยถกูต าหนิเลยในชีวิตของท่าน ย่ิงปัญหา

การเงินแล้วท่านระมดัระวงัเป็นท่ีสดุ ท่านเคยบอกลกูๆเสมอวา่ ถ้าจะอตัคดัขดัสนหรือยากแค้น

ประกา รใดก็จงให้มีความซื่อสตัย์สจุริต และถือสจัธรรมเป็นเบือ้งต้นไว้ พวกลกูๆหลานๆหรือผู้ ท่ี

เดินทางไปกบัพ่อ จะพงึสงัเกตได้อย่างงา่ยดายท่ีสดุก็คือเร่ืองการไหว้พระสวดมนต์ของพ่อ ท่าน

จะต้องประกอบกิจอนันีเ้ป็นประจ าวนัมิได้เว้นในขณะเดินทาง หลงัจากท ากิจวตัรประจ าวนัเสร็จแล้ว  

พ่อจะนัง่ประณมมือสวดมนต์อยู่ใ นเพิงข้างฝงูววั  ซึง่ความจริงค าส วดเหลา่นีล้กูๆห ลานๆไม่มีใคร

เข้าใจ เพราะท่านสวดเป็นภาษาพม่า แตก่็พออนมุาณได้วา่เป็นการสวดมนต์ในลทัธิพทุธศาสนา  

เพราะมีค าเช่น “ นโม ” หรือ “ พทุโธ ” ปนอยู่เสมอ แม้ในชีวิตบัน้ปลายพ่อไม่เคยเว้นการสวดมนต์

แม้แตว่นัเดียว แก่จนจะเดินไม่ได้แล้วก็ยงัไม่ลืมท่ีจะหาดอกไม้บชูาพระ การท า กิจวตัรประจ าตวัของ

ท่านเองก็ไม่ต้องการให้ใครเข้าไปแทรกแซงหรือท าให้ นิสยัอนันีเ้ข้าใจวา่ติดมาจากชีวิตระหกระเหิน

ของท่านอนัจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอท่ีจะเคลื่อนท่ีได้ทกุเวลา จนแม้วนัท่ีท่านจะสิน้ชีวิต เม่ื อ

ข้าพเจ้าไปกราบลาท่านเพื่อจะเดินทางไปประชมุท่ีกรุงเทพฯ ในเช้าวนันัน้ท่านก็ยงัลกุขึน้จดัท่ีนอน  ปู

ท่ีนอนของท่านด้วยมือตนเอง ย่ิงกวา่นัน้เสือ้ผ้าของท่าน ของลกูหลานท่ีขาดพอเย็บชนุได้ ดเูหมือนวา่

ท่านจะไม่ยอมวานให้แม่หรือลกูสาวท าให้ อย่างดีท่ีสดุก็ยืมเขม็กบัด้าย ของเขามาลงมือตดัเอง เย็บ

เอง ชนุเอง 

 ความเป็นระเบียบเป็นสิ่งส าคญัย่ิงอนัหนึง่ของพ่อ ลกูๆเสียอีกท่ีไม่มีใครได้แบบพ่อเลย  

สภุาษิตท่ีวา่ “ จงเก็บของ ของท่านให้เป็นท่ี เพ่ือหยิบก็งา่ย หายก็รู้ ดกู็งามตา ” นัน้ ท่านคงไม่ได้เรียน

จากสมบตัิผู้ดีของโรงเรียนอย่างลกูๆ ของท่านหรอก ท่านเรียนจากความจ าเป็น ความช านาญใน

ชีวิตประจ าวนัของท่าน  ทกุสิ่งทกุอย่างอนัเป็นเคร่ืองใช้ไม้สอยของท่าน เสือ้ผ้าของท่าน  ท่านจะพบั

เรียบร้อยหรือวางอยู่ในท่ีของมนัเสมอ ในกรณีท่ีจะชวนพ่อเดินทางมากรุงเทพฯ ก็ดี หรือเดินทางไปใน

ท่ีใดก็ดี ไม่ต้องเป็นห่วงว่ าพ่อจะไม่พร้อมอยู่แล้ว ให้เวลาท่านเพียง ๕ - ๖ นาที ทกุอย่างก็เรียบร้อย

พร้อมท่ีจะเดินทางได้ 

 พ่อทนตอ่ความรกรุงรัง และความไม่เป็นระเบียบไม่ได้เลยทีเดียว ตอนเช้าและตอนเย็นไม่วา่

เมื่ออยู่ท่ีกรุงเทพฯ กบัข้าพเจ้าหรืออยู่ท่ีบ้านในเมืองสกลนคร หรือคราวท่ีไปพกักบัลู กๆท่ีอ าเภอตา่งๆ  



 ๒๑  
 

 

พ่อชอบเก็บกวาดใต้ถนุและบริเวณบ้าน สิ่งใดท่ีรกหรูกตาก็มกัจะตดัและทิง้ถอนเสีย บางครัง้ไปถอน

เอาต้นไม้ท่ีลกูเขยปลกูไว้ เป็นเร่ืองต้องเอะอะกนัค้นหากลบัมาปลกูใหม่ เม่ือสมยัท่ีพ่อแก่มากแล้วจน

ลงจากบ้านไปไหนๆไม่คอ่ยได้ พ่อก็ใช้ไม้กวาดเป็นเคร่ืองมือวางไว้ข้างๆเก้าอีท่ี้ท่านนัง่ตลอดเวลา นัง่

เหน่ือยก็ลกุขึน้กวาดบ้านตอ่ไป วนัไหนหลานไม่เอาไม้กวาดมาวางไว้ท่ีเดิมข้างๆท่ีนัง่ของท่าน วนันัน้

ต้องได้ยินเสียงบน่ ลกัษณะอนันีญ้าติๆและคนท่ีเคยไปมาหาสูท่ี่สกลนครต้องได้เห็นกบัตาตนเอง

เสมอ ความท่ีทนตอ่ความรุงรังไม่ได้นี ้แม่เลา่ให้ฟังวา่เป็นนิสยัของพ่อตัง้แตท่่านอยู่ด้วยกนัมา แม่เลา่

วา่ตวัข้าพเจ้าเองก็ถกูพ่อตดัขนตาทัง้สองข้างเพราะเร่ืองเป็นตาแดง เร่ืองเดิมมีวา่  เมื่อข้าพเจ้าอาย ุ   

๒ - ๓ ขวบ ไม่รู้เดียงสาอะไร เกิดเป็นตาแดงขึน้ทัง้สองตา ตื่นเ ช้าขีต้าเปรอะทัง้สองข้าง ต้องท าการ

ชะล้างเสียเวลาเป็นอนัมากกวา่จะลืมตาได้ พ่อคงได้รับความล าบากหรือทนตอ่ความรุงรังในเร่ืองขี ้

ตาและขนตาไม่ได้ ขณะท่ีข้าพเจ้านอนหลบัและแม่ก็ไม่อยู่ไปท าธรุะเสียท่ีอื่น พ่อแอบเอาตะไกรมา

ตดัขนตาข้าพเจ้าเสียทัง้สองข้างเพ่ือจะไม่ให้เป็นท่ีส าหรับขีต้าเกาะ ด้วยเจตนาดีอนันัน้ ผลหาเป็นสม

ความมุ่งหมายของพ่อไม่ เมื่อขนตาทัง้สองข้างสัน้ เวลากระพริบตาขนตาข้างบนก็ท่ิมขอบตาข้างลา่ง   

และขนตาข้างลา่งก็ท่ิมขอบตาข้างบน ท าให้เกิดอกัเสบหนกัขึน้ ข้าพเจ้าต้องได้รับความทรมานด้วย

เร่ืองตาแดงเกือบปีกวา่  ไม่ต้องพกัวา่ถงึเร่ืองอวยัวะของคนอื่น พ่อทนไม่ได้แม้แตเ่ห็นฟันของตวัเอง

โยกเพียงเลก็น้อย เม่ือเห็นฟันของท่านโยกเพียงเลก็น้อย  ท่านก็จบัโยกมนั ให้มนัโยกมา กเข้าและ

อยากถอนออกเสียให้หลดุไป บางคราวเท่ียววานลกูๆหลานๆให้ช่วยดงึ ครัน้ไม่มีใครยอมท าให้ก็โกรธ

เป็นวกัเป็นเวร  ลงท้ายท่ีสดุท่านดงึของท่านเองจนหลดุออกมาจนได้ เร่ืองเหลา่นีท่ี้พ่ีผู้หญิงของ

ข้าพเจ้าตลอดจนหลานๆท่ีอยู่ใกล้ชิดจ าได้ดีทกุคน 

 นิสยัของพ่อเป็นนกักีฬา นอกจากตวัท่านเองเป็นนกักีฬาแล้ว ท่านชอบดกีูฬาอย่างชนิดวา่ดู

จนติด ในขณะท่ีพกัอยู่กบัข้าพเจ้าท่ีกรุงเทพฯ วนัไหน มีมวยสวนเจ้าเชตหุรือมวยท่ีลมุพินี พ่อไม่เคย

ยอมละแม้แตโ่ปรแกรมเดียว อตุสา่ห์เดินจากบ้านไม่ยอมขึน้รถไปดกีูฬามวยท่ีสนามและขากลบัก็

เดินกลบั พ่อเสียดายสตางค์คา่รถ  แตไ่ม่เคยนกึเสียดายสตางค์คา่ดมูวย เมื่อกลบัมาจากดมูวยก็

น ามาเลา่และวิพากษ์วิจารณ์ให้พวกเราฟังซึง่พวกเราเอาใจใสน้่อย แตท่่านเห็นเป็นเร่ืองสนกุนาน 

กีฬาท่ีท่านชอบท่ีสดุอนัหนึง่ก็คือเร่ืองฟันดาบ พ่อฟันดาบได้คลอ่งทัง้สองมือและมือเดียว  แตท่ี่ท่าน

ถนดัมากคือดาบสองมือ พ่อมกัหาหวายสองเส้นแขวนไว้ข้างฝ าบ้านส าหรับใช้เป็นดาบ ครัง้หนึง่



 ๒๒  
 

 

 ๑๗ นายนิ่ม  นวลมณี รับราชการครู เป็นบตุร ชายคนโตของนายเฉิด  นวลมณี อดีตปลดัขวา อ าเภอ

พรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร กบันางเนียม  นวลมณี [ บตุรสาวคนโตของขนุนิเทศพานิช ( บดุดี  ศริิขนัธ์ ) ] 

เพ่ือนรักของข้าพเจ้า  คือ นายเกษม ศกัด์ิเจริญ ๑๔ ลงมาอบรมวิชาพละศกึษาท่ีโรงพละศกึษากลาง  

โรงเรียนสวนกหุลาบ กรุงเทพฯ แตม่าพกันอนอยู่กบัพวกข้าพเจ้าท่ีบ้านหน้าหอวงัสระประทมุ วนัหนึง่

หลงัจากรับประทานอาหารแล้ว ก็มีการคยุกนัเร่ืองฟั นดาบ เกิดเถียงปัญหากนัขึน้ระหวา่งเกษมกบั

พ่อวา่  การฟันดาบสองมือกบัการฟันดาบมือเดียวใครจะได้เปรียบกวา่กนั ข้าพเจ้าไม่สามารถ          

จะตดัสินได้  เพราะข้าพเจ้าเองไม่มีความรู้เลย  เกษมเพ่ือนข้าพเจ้าเป็นลกูชายของเพ่ือนรักของพ่อ

เหมือนกนั ความจริงเรารักกนัโดยสายสมัพนัธ์โยงมาระหวา่ งพ่อกบัพ่อ เกษมถือพ่อข้าพเจ้า

เหมือนกบัพ่อของตนเองและถือกนัเองท่ีสดุ แตเ่กษมเป็นคนใจร้อน พ่อก็เป็นคนใจร้อน ไม่มีใครยอม

ใคร เพราะฉะนัน้การฟันดาบทดลองฝีมือจงึเกิดขึน้ภายในห้องเลก็ๆหน้าหอวงั โดยขยบัขยายโต๊ะ

เก้าอีอ้อกไปเ สีย ใช้หวายและด้ามไม้กวาดแทนดาบ เกษมฟันดาบมือเดียว พ่อฟันดาบสองมือ      

คนท่ียืนดกู็มีเพียง ๓ - ๔ คน เพราะเราปิดประตหูน้าห้องเสีย  คนท่ียืนดกู็คือข้าพเจ้า พีระ ๑๕ น้องชาย

ข้าพเจ้า ร าไพ๑๖ และน่ิม๑๗ หลานข้าพเจ้า การประลองฝีมือเร่ิมด้วยเกษมกราบขออภยัโทษพ่อก่อน 

เสร็จแล้วนกักีฬาทัง้สองก็เร่ิมแสดงฝีมือกนั ตอนต้นเกษมเป็นฝ่ายรุกพ่อเป็นฝ่ายรักษาท่ีมัน่ ตอนหลงั

ผลดักนัรุก ปรากฏวา่ตามขาตามสีข้างโดนกนัคนละทีสองที มาตอนหลงัปลายดาบหวายของพ่อฟาด

เอาขอบตาของเกษมเขียวขึน้ ปลายดาบเกษมฟาดเอาข้อมือพ่อเตม็แรง ข้าพเจ้าเห็นวา่ท่าไม่ได้การ 

_________________________________________________ 
 ๑๔ นายเกษม ศกัดิเ์จริญ เดมิช่ือ “ ปิตา ” รับราชการครู เป็นบตุรเขยของขนุถิระมยัสิทธิการ ( กู่แก้ว 

พรหมสาขา ณ สกลนคร ) ตอ่มาได้ลาออกมาสมคัรรับเลือกตัง้ และได้รับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจงัหวดันครพนม 
 ๑๕ เรืออากาศโท พีระ  ศริิขนัธ์ ส าเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกในสมยันัน้ และแยก

เหลา่ออกรับราชการเป็นนายทหารอากาศ ตอ่มาได้ลาออกจากราชการทหารในขณะอายยุงัน้อย  ทา่นเตียง  

ศริิขนัธ์ ให้ไปรับพนัตรีจิม  ทอมป์สนั ( Maj. Jim Thompson ) นายทหารหนว่ย O.S.S. ของ U.S.A ( อดีต

ราชาไหมไทยในเวลาตอ่มา ) ท่ีจงัหวดัอดุรธานี น ามาจงัหวดัสกลนคร แตเ่กิดอบุตัเิหตทุางรถยนต์ท่ีบริเวณ

บ้านพงัขว้าง - บ้านพาน อ าเภอเมืองสกลนคร ท าให้เรืออากาศโท พีระ  ศริิขนัธ์ เสียชีวิต  
 ๑๖  นายแพทย์ร าไพ  ศริิขนัธ์ อดีตผู้อ านวยการคนแรกของโรงพยาบาลจงัหวดัสกลนคร ด า รง

ต าแหนง่ระหวา่ง พ.ศ.๒๔๙๖ - ๒๕๐๙ 

   



 ๒๓  
 

 

 กีฬาฟันดาบพ่อจะไปเรียนมาจากท่ีไหน ใครเป็นครูไม่ชดัแจ้ง ทราบแตว่า่ในขณะท่ี

ระหกระเหินค้าขายในย่านพม่า และแถวภาคเหนือของประเทศไทยนัน้ พ่อได้อบรมเรียนวิชานีอ้ย่าง

ช ่าชอง และเป็นวิชาท่ีใช้ปอ้งกนัตวัตลอดจนทรัพย์สินของท่านเร่ือยมา การปะทะกนัในเร่ืองฟันดาบ

ของพ่อนี ้มีครัง้หนึง่ท่ีท าเอาประชาชนในย่านใกล้วดัธาตแุตกตื่นกนัเป็นโกลาหล ตอนนีข้้าพเจ้าจ า

ความได้ดีเพราะข้าพเจ้าก็โตมากแล้ว ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เรียนอยู่มธัยมปีท่ี ๒ ก็ปีท่ี ๓ อะไรแถวนี ้ครัง้

นัน้มีเร่ืองวา่ พวกพม่า ๕ - ๖ คนเดินทางมาค้าขายทองรูปพรรณและเคร่ืองเขิน  มาพกัอยู่ท่ีศาลาวดั

วดัธาตเุชิงชมุในเมืองสกลนคร พ่อถือโอกาสไปนัง่คยุกบัพวกพ่อค้าเหล่านี ้โดยพวกพ่อค้าเหลา่นัน้ไม่

รู้วา่พ่อก็พดูภาษาพม่าได้ดี คยุกนัไปคยุกนัมาถงึเร่ืองราค าทองค าโดยใช้ภาษาภาคเหนือ คือ  ภาษา

เชียงใหม่ คนหนึง่ในจ านวนพวกพม่านัน้ก็สง่ภาษาพม่าหาวา่พ่อเป็นคนไทยเหนือหรือลาวอีสานตา

ไม่ถงึของจงึไม่รู้วา่ราคาของถกูหรือแพงนี ้  เป็นช ะนวนให้พ่อทนไม่ได้ ภาษาพม่าท่ีท่านรู้อยู่จงึ

หลัง่ไหลออกมา เกิดตอ่วา่ตอ่ขานกนัยกใหญ่ ในท้ายท่ีสดุลามปามไปถงึเร่ืองผู้หญิ งอีสานกบัผู้หญิง

พม่า โดยนยัวา่ ฝ่ายหนึง่หาวา่ผู้หญิงอีสานเกีย้วงา่ย ข้างพ่อก็เข้าปอ้งกนัและโต้ไปวา่ผู้หญิงพม่าใจ

งา่ยเท่าๆกนั เพราะพ่อได้ไปอยู่และรู้รสมาหลายปีแล้ว เม่ือเร่ื องลกุลามกนัไปใหญ่เช่นนัน้ก็เกิดท้า

ทายกนัขึน้ ลงท้ายท่ีสดุข้างพม่าก็สปอร์ตโยนดาบให้พ่อ ๑ เลม่ ตวัหวัหน้าพ่อค้าพม่าคว้าดาบประจ า

มือได้ ๑ เลม่ โดดลงจากศาลาวดัร าดาบจริงปอ้เข้าหากนั เกิดฟันดาบจริงกนัขึ ้น เลือดสาดทัง้สอง

ข้าง เคราะห์ดีท่ีไม่ถกูท่ีส าคญั ขอให้ท่านค านงึดปูระชาชนย่านใกล้เคียงแตกตื่นกนัมาดจูนรู้ถงึพระ

พิชิตพลหาร ๑๘ ซึง่เป็นเจ้านายผู้ใหญ่ท่ีชาวสกลนบัถือในครัง้นัน้  ต้องโดดลงมาห้าม  ขนุอภิบาล ๑๙ 

พ่ีชายของพ่อคนหนึง่ได้มาฉดุและลากตวัพ่อกลบับ้าน แตเ่พียงเท่านัน้ยงัไม่วายเกิดการสง่ภาษาพม่า

นดัแนะกนัวา่ฟันดาบในเมืองชาวบ้านแตกตื่นเป็นการไม่สมควร เย็นวนันีข้อพบกนัใหม่ ท่ีหนอง   

หญ้าม้า๒๐  เลยธาตดุมุ๒๑  ไป  ซึง่อยู่ทางทิศใต้ของจงัหวดัสกลนคร  ทัง้สองฝ่ายตกลง  วนันัน้พ่อกลบั 

_________________________________________________ 
 ๑๘ พระพิชิตพลหาร ( ไค้ ) นายอ าเภอเมืองสกลนคร ( ระหวา่ง พ.ศ. ๒๔๔๘ - พ.ศ. ๒๔๔๙ ) 
 ๑๙ ขนุอภิบาลวรเดช ( ขาน ศริิขนัธ์ ) กรมการพิเศษเมืองสกลนคร 

 ๒๐ หนองหญ้าม้า เป็นหนองน า้อยูใ่กล้เคียงกบัวดัพระธาตดุมุ มีหญ้าปล้องขึน้เป็นจ านวนมาก 

ชาวเมืองมกัใช้เคียวเก่ียวหญ้าจากหนองน า้ดงักลา่ว เพ่ือน าไปเป็นอาหารม้า  

 ๒๑ วดัพระธาตดุมุ  ถนนไอ.ที.ย.ู  ต าบลงิว้ดอ่น อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร ในปัจจบุนั 



 ๒๔  
 

 

บ้านอาบน า้อาบท่าและพนัแผลท่ีข้อมือซึง่ถกูดาบพม่า เสร็จเรียบร้อยแล้วคว้าดาบสองเลม่คูมื่อออก

เดินทางไปยงัหนองหญ้าม้าแตผู่้ เดียว ความจริงเร่ืองนีไ้ม่มีใครทราบวา่พ่อจะไปไหน เพราะไม่มีใคร

ฟังออกในขณะท่ีเจรจา กนักบัพม่า นอกจากขนุอภิบาลพ่ีชา ยของท่านคนเดียว แม่สงัเกตเห็น

อากปักิริยาผิดปรกติเม่ือพ่อออกจากบ้านไปแล้ว ก็รีบไปกระซิบขนุอภิบาล ขนุอภิบาลรู้รีบไปตามพระ

พิชิตฯ และเพ่ือนฝงูของพ่อหลายคนรีบออกตามไป แตพ่วกท่ีตามหลงัไปนีไ้ปไม่ถกูท่ีท่ีพ่อกบัพวก

พม่านดักนั ไปทนัเอาหนึง่ชัว่โมงให้หลงัแล้ว เม่ือพว กพ่ีน้องไปทนั ปรากฏวา่พ่อนัง่ร่วมวงอยู่กบัพวก

พม่าคยุกนัอย่างสนกุนานเสียแล้ว ความปรากฏภายหลงัวา่พม่าท่ีเดินทางมานัน้ยอมแพ้ในความเดด็

เดี่ยวของพ่อซึง่ตามออกไปตอ่สู้แตผู่้ เดียว เม่ือซกัไซร้ไลเ่ลียงกนัไปมา ปรากฏวา่พม่าเหลา่นัน้เป็น

ลกูน้องของปู่ เสิ่ง  ( ช่ือหวัหน้าพ่อค้าชาวพม่าคนหนึง่ซึง่เป็นมิตรสหายร่วมสาบาลของพ่อ ) เป็นอนัวา่ 

การฟันดาบท่ีหนองหญ้าม้ายงัไม่ลงมือกนัก็เกิดมารู้จกัฝีไม้ลายมือกนัก่อน  เมื่อทางฝ่ายพม่ารู้วา่พ่อ

คือนายฮ้อยเชียงบดุดี ๒๒ พ่อค้าท่ีมีช่ือในพม่าคนหนึง่ก็ยอมแพ้ เป็นอนัวา่พ่อต้องตามไปสง่ และกิน

เหล้าเลีย้งดกูนัตามธรรมเนียมจนพ้นเขตสกลนครจงึได้เดินทางกลบั 

 ความรักในกีฬานี ้พ่อได้เอาใจใสจ่นแม้แตห่ลานๆท่ีชอบกีฬาเช่นนายน่ิม นวลมณี พ่อก็ให้

ความยกย่องมากกวา่นายพีระ ซึง่ไม่คอ่ยชอบกีฬานกั แม้พีระจะเป็นลกู น่ิมจะเป็นหลาน พ่อก็ชมตอ่

หน้าเข้าข้างนายน่ิมเสมอ  เมื่อพดูถงึการเรียนพ่อก็มกัจะต าหนินายน่ิมอย่างรุนแรง  เพราะเรียน          

ไม่ทนัเขา 

 พ่อตดัสินใจเลิกการค้าขาย โดยค าขอร้องของข้าพเจ้า  ในขณะท่ีพ่อมาพกัอยู่กบัข้าพเจ้าท่ี   

หอวงัจฬุาลงกรณ์ ๒๓ ปี พ .ศ.๒๔๗๓ ปลายปีข้า พเจ้าส าเร็จการศึ กษาออกรับราช การ พ่อยงัชวน

ข้าพเจ้าให้ไปเท่ีย วเมืองพม่า  เพ่ือแนะน าให้รู้จกัเพ่ือนฝงูทางโน้น  แตข้่าพเจ้าไปไม่ได้เพราะถกูบรรจุ

เข้ารับราชการเสียแล้ว ข้าพเจ้าได้ขอร้องให้พ่อเลิกการค้าขาย และพกัอยู่กบัข้าพเจ้าเพ่ือหาโอกาสให้ 

_________________________________________________ 
 ๒๒ นายฮ้อยขายโค มกัใช้ผ้าเย็บเป็นถงุส าหรับบรรจเุหรียญเงินท่ีร้อย ( ฮ้อย ) เป็นพวงสอดไว้ตาม

แขน ไหล ่พนัรอบเอวหรือคล้องคอเวลาไปค้าขาย เรียกถงุเงินแบบนีว้า่ถงุเงินร้อย ภาษาอีสานออกเสียง ร . 

เป็น ฮ. จงึเรียกพอ่ค้าสมยันัน้วา่ “ นายฮ้อย ” ขนุนิเทศพานิช เคยบวชเณรมาก่อน เม่ือลาสิกขาแล้วเรียกวา่ 

“ เซียงหรือเชียง ” คนทัว่ไปจงึมกัเรียกทา่นวา่ นายฮ้อยขนุนิเทศหรือนายฮ้อยเซียงบดุดี 

 ๒๓ หอวงัจฬุาลงกรณ์ ปัจจบุนัเป็นพืน้ท่ีสว่นหนึง่ภายในบริเวณจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



 ๒๕  
 

 

ท่านได้พกัผ่อนเสียบ้าง แตเ่น่ืองจากท่านเป็นคนอยากท างาน ไม่สามารถอยู่เปลา่ได้  ข้าพเจ้าจงึมอบ

หน้าท่ีให้ท่านดแูลหลานๆ และน้องซึง่มาพกัอาศยัอยู่กบัข้าพเจ้าเพ่ือศกึษาเลา่เรียน ตัง้แตบ่ดันัน้มา

พ่อก็ท าหน้าท่ีเป็นผู้ปกครอง ผู้ดแูล เป็นแม่บ้านให้แก่เหลา่ลกูๆหลานๆ ซึง่มาศกึษาเลา่เรียนอยู่ใน

กรุงเทพฯ แน่นอนการดแูลลกูหลานนัน้ พ่อได้เป็นผู้ดแูลนกั เรียน ท่ีดีท่ีสดุ เพราะท่านคอยกวดขนั

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การแบง่หน้ าท่ีหงุหาอาหาร ตลอดจนการเช็ดถู บ้านประจ าวนัไว้อย่าง

เรียบร้อย ลกูหลานรุ่นท่ีอยู่ในความควบคมุของท่าน ได้ส าเร็จการศกึษาและประกอบอาชีพด้วยดีทกุ

คน ไม่มีใครเสียหายในทางความประพฤติหรือท่ีเรียกวา่เอาตวัไม่รอดแม้แตค่นเดียว 

 พ่อเป็นคนเก็บหอมรอมริบ มีความละเอียดถ่ีถ้วน จนสามารถหาเงินทองมาเลีย้งลกูๆให้ได้รับ

ความสขุสบาย  ตลอดจนหาความรู้ประดบัตวัตามสมควรแก่ความเป็นพลเมืองดีทกุคน ในขณะ         

ท่ีท่านเดินทางไปค้าขาย  ลกูๆได้รับความสบายอย่างเตม็ท่ี   ไม่เคยมีการเดือดร้อนในเร่ืองเงินทองแต ่  

ประการใด  ขาท่านกลบัมาจากค้าขายอตุสา่ห์แบกหาบสินค้าตา่งๆมาขายอีกทอดหนึง่  แตก่็ไม่ลืมท่ี

จะซือ้เคร่ืองแตง่ตวัมาฝากลกูๆหลานๆ ตลอดจนลกูเขยก็ได้รับสว่นเฉลี่ยทัว่หน้ากนั ของใช้ท่ีคนอื่ น

หาได้ยากพ่อซือ้มาฝากพวกเราทกุคน  สมยัเม่ือความนิยมในเสือ้กนัฝน นาฬิกาข้อมือยงัไม่มี

แพร่หลายในสกลนคร พ่อจดัมาฝากพว กเราได้ใช้ทัว่หน้ากนัก่อนใครๆ ส า หรับลกูผู้หญิงก็สู้อตุสา่ห์

หาเคร่ืองแตง่กายผู้หญิงมาฝากทกุคนเหมือนกนั เม่ือพ่อกลบัมาถงึหลงัจากท่ีแขกมาเย่ียมซา ลงไป

แล้ว พ่อมกัจะเรียกลกูๆมานัง่ล้อมแล้วก็แจกของฝากให้ทกุคนพร้อมกนั  และมีการซกัไซร้วา่ใครชอบ

ของสิ่งไหน  เพราะสมแก่ตวัเองหรือไม่ บางทีมีการสบัเปลี่ยนกนัจนเป็นท่ีพอใจทกุคน ข้าพเจ้า คิดวา่

ลกูๆหลานๆคงไม่มีใครลืมวา่ ของฝากและความสขุท่ีเราได้รับมากเพียงใด ก็เป็นเคร่ืองวดัความ

ยากล าบากและภาระของพ่อเพียงนัน้ ทกุคนคงไม่ลืมวา่บา่ของพ่อทัง้สองข้างเป็นโหนกหรือเป็นหล า

เพราะหาบของข้ามป่าข้ามเขาจากพม่ามายงัสกลนคร โหนกในบา่ของพ่อยงัปรากฏอยู่จนวาระ

สดุท้ายของท่าน 

 พ่อซึง่ให้ความอปุการะแก่ลกูๆหลานๆมากมายถงึเพียงนี ้ท่านได้ รับการศกึษาอบรมมา

อย่างไร ท่านเลา่ให้ข้าพเจ้าฟังวา่  ท่านเรียนหนงัสือจากวดักบัพระอาจารย์อ้วน เรียนเฉพาะแต่

หนงัสือไทยน้อยหรือเรียกวา่หนงัสือลาว กบัตวัขอมบ้างเลก็น้อย ตวัหนงัสือไทยไม่เคยเรียนเลย เม่ือ

ยงัเดก็ๆตวัหนงัสือไทยพ่อเพียงเขียนช่ือตวัเองได้ ท่านเร่ิมเรี ยนตวัอกัษรไทย เอาเมื่อเลิกการค้าขาย

แล้ว คือ ในขณะท่ีท่านมาอยู่กบัข้าพเจ้าท่ีกรุงเทพฯ เป็นผู้ดแูลเดก็นกัเรียนลกูๆหลานๆ กลางวนัพ่อ
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กบันางค าเปลว  ช่ืนส าราญ ( น้องสาวของทา่นเตียง  ศริิขนัธ์ ) 

 ๒๖ เมืองมนัดาเลหรือมณัฑะเลย์ ( Mandalay ) สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ ( The Republic 

of the Union of Myanmar ) ในปัจจบุนั 

ถือโอกาสนัง่อา่นและหดัเขียน  ชัว่ระยะเวลาเพียงไม่ก่ีปีท่านศกึษาตวัไทยด้วยตนเอง สามารถอา่น

หนงัสือพิมพ์ได้ เขียนจดหมายได้ มาตอนหลงัเ ม่ือท่านกลบัขึน้ไปอยู่สกลนคร ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนอยู่

ทางกรุงเทพฯ พ่อได้เขียนจดหมายมาถงึข้าพเจ้าบอ่ยๆ บางทีก็เขียนยาวถงึ ๒ หรือ ๓ หน้ากระดาษ

ฟลุสแก๊บถามขา่วข้าพเจ้า ในเมื่อท่านได้อา่นขา่วจากหนงัสือพิมพ์เร่ืองตา่งๆเก่ียวกบัข้าพเจ้า ท่านไม่

เช่ือท่านก็เขียนจดหมาย มาถามความจริงอีกทีหนึง่ แม้ท่ีสดุเม่ือก่อนหน้าท่านจะถงึแก่กรรมเพียง

เดือนหรือสองเดือน ท่านยงัติดตอ่ทางจดหมายกบัลกูข้าพเจ้า  คือ เดก็ชายวิทรูย์   ศิริขนัธ์๒๔ ตอนนี ้

ท่านได้เป็นฝ่ายรับและน าจดหมายนัน้อา่นให้ลกูๆหลานๆฟัง อา่นแล้วอา่นอีก นัง่อยู่เปลา่ๆไม่มีอะไร

ท าก็เอาจดหมายหลานมาอา่นถือเป็นความสขุของท่านอย่างหนึง่ เน่ืองจากตาท่านไม่คอ่ยจะดี  ท่าน

มกัจะรบเร้าให้หลานสองคน คือ ด.ญ.ชมุสาย  ช่ืนส าราญ๒๕ กบัเดก็ชายสืบวงศ์  ช่ืนส าราญ ซึง่เรียน

อยู่ท่ีสกลนคร เขียนจดหมายแทนท่านสง่ไปถงึข้าพเจ้าท่ีกรุงเทพฯ และเป็นท่ีแน่นอนวา่จดหมายของ

เดก็เหลา่นีท้่านเป็นผู้ตรวจทานสองสามเท่ียวก่อนเสมอ 

 ยงัสิ่งส าคญัอย่างหนึง่  คือ เร่ืองความจ า  พ่อเป็นผู้ ท่ีมีความจ าดีมาก เมื่อแก่แล้วไม่มีอะไรท่ี

ท่านพอใจเท่ากบัเก็บเร่ืองความหลงัของท่านมาเลา่ให้ลกูๆหลานๆฟังโดยละเอียดถ่ีถ้วน ท่านเคย

ประพฤติดีมาอย่างไร  ประพฤติผิดพลาดมาอย่างไร เก็บมาเลา่จนสิน้ไส้สิน้พงุ พร้อมกบัแนะน า

ลกูหลานวา่สิ่งใดดีและสิ่งใดชัว่ ข้าพเจ้าเสียใจท่ีจะเก็บเร่ืองทั ้ งหมดมาผกูเข้าเป็นเร่ืองไม่ได้ เพราะ

เวลาจ ากดั เข้าใจวา่ถ้าจะผกูเร่ืองตามท่ีท่านเลา่ก็คงเป็นหนงัสือเลม่ใหญ่ จงึขอเอาไว้ในโอกาสหลงั 

 ความเป็นผู้ มีใจเดด็เดี่ ยวนัน้ ดเูหมือนจะวา่จะไม่ต้องเลา่ตวัอย่างให้ เห็นก็ได้ จากเร่ืองตา่งๆ

ข้างบนก็เป็นเคร่ืองชีอ้ยู่แล้ว แตมี่ อยู่อีกเร่ืองหนึง่ซึง่เป็นเคร่ืองแสดงถงึก าลงัใจและความเดด็เดี่ยว

ของพ่อ แม้วา่เร่ืองนีจ้ะเป็นเร่ือ งไม่ดีของท่าน แตพ่่อก็น ามาเลา่เพราะพ่อเป็ นคนรักสจัธรรม เร่ืองนัน้

คือวา่ ในครัง้หนึง่การค้าขายขาดทนุลง เพราะเหตวุา่เกิดโรคระบาดววัของพ่อตายเกือบสิน้ เหลืออยู่  

๘ - ๙ ตวั  น าเอาไปฝากเพ่ือนไว้ท่ีมนัดาเล๒๖  ตวัเองเดินทางกลบัมาประเทศไทยเพ่ือซือ้บหุร่ีซิกาแรต  

_________________________________________________ 
 ๒๔ นายวิทรูย์  ศริิขนัธ์ ปัจจบุนัถึงแก่กรรมแล้ว  
 ๒๕ ด.ญ.ชมุสาย  ช่ืนส าราญ  และเดก็ชายสืบวงศ์  ช่ืนส าราญ เป็นบตุรของนายชะอุม่  ช่ืนส าราญ 
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สาขาของห้วยโมงท่ีไหลลงมาจากทิศตะวนัตกสูห่นองหาร ทางราชการได้ขึน้ทะเบียนโบราณสถานตาม   

หนงัสือราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๕๒ วนัท่ี ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘ 

เบอร์ ๕๕๕ กบัน า้ตาลสะ กะลิน๒๗ กลบัไปขายประเทศพม่าโดยสง่ขึน้ไปทางรถไฟ  แล้วสง่ไปเมือง

ตาก สง่ไปผ่านแม่สอด และสง่เข้าดา่นไปพม่า อีกทางหนึง่ซือ้ผ้าไหมจากโคราช ๒๘ น าไปขายพม่า

เช่นเดียวกนั พอฟืน้ตวัขึน้บ้างก็ยงัไม่ยอมกลบับ้าน ตดัสินใจวา่ถ้าไม่มีก าไรงามก็จะอยู่ค้าขายจนมี

ก าไรก่อน ในระหวา่งนีพ้่อไปกลบัระหวา่งกรุงเทพฯ กบัพม่าหลายเท่ียว ถกูเพ่ือนโกงไม่ยอมคืนววั ๙ 

ตวัท่ีฝากไว้ให้  ต้องเป็นคดีถงึโรงศาลในพม่า สดุท้ายพ่อชนะ ในระหวา่งท่ีขาดทนุย่อยยบัอยู่นี ้ดู

เหมือนพ่อจะหนัเข้าอาศยัฝ่ิน๒๙ เป็นเคร่ืองระงบัประสาทจนปรากฏวา่พ่อติดฝ่ิน  เกือบสองปีแล้ว ครัน้

พอค้าขายหาก าไรได้แล้ว พ่อก็เดินทางกลบัสกลพร้อมกบักล้องยาฝ่ินสบูเร่ือยมาตลอดทาง แตพ่อถงึ

สะพานหิน๓๐ ซึง่เป็นโบราณวตัถสุมยัขอม ห่างจากเมืองสกลนครราว ๒ ก.ม. พ่อบอกวา่พ่อตดัสินใจ

วา่จะเลิกสบูฝ่ินเดด็ขาดจงึจดัการสบูเป็นครัง้สดุท้ายท่ีสะพานหิน เม่ือสบูจนอิ่มใ จแล้วก็เหวี่ยง

ตะเกียงลงไปหนองสนม จบักล้องฟาดกบัหินเป็นการสัง่ลาครัง้สดุท้ายจากเจ้าแม่ทองด า พ่อบอกวา่ 

๗ - ๘ วนัแรกกระสบักระสา่ยและหงดุหงิดเหลือประมาณ แตก่็ขม่ใจไว้จนเอาชนะได้เดด็ขาดโดยไม่

ต้องมีใครบงัคบั น่ีคือความเดด็ขาดของพ่ออย่างหนึง่ มาหนันกึดตูวัข้าพเจ้ าเองจะเลิกเพียงสบูบหุร่ี

เท่านัน้ก็เลิกไม่ได้ เลิกแล้วก็กลบัสบูหลายหนหลายคราว 

 พ่อเป็นผู้ มีความอารี  เอือ้เฟือ้  เผื่อแผ่  และรักความเป็นธรรม เพราะฉะนัน้ท่านจงึเป็นท่ีรู้จกั

กว้างขวาง เป็นท่ีรักใคร่  นบัถือของคนทัว่ไปไม่เฉพาะแตใ่นจงัหวดัสกลนคร แม้ในตา่งจงัหวั ดซึง่เป็น

เส้นทางการค้าขายของท่าน จากค าเลา่ของพวกท่ีไปด้วยก็ปรากฏวา่มีผู้ รักใคร่ย าเกรงตลอดไป       

มาในปัจฉิมวยัเราจะได้เห็นคนตา่งเมืองมาเย่ียมเยียนพ่อเสมอ    เป็นเคร่ืองแสดงถงึความกว้างขวาง 

_________________________________________________ 
 ๒๗ น า้ตาลสะกะลิ น  ท าจากอ้อย ลกัษณะเป็นก้อนสีน า้ตาล หอ่ด้วย กาบกล้วยแห้ง  ฐานส่ีเหล่ียม

ทรงสงูแหลม มดัรวมกนัเป็นจกุและน าไปขาย ชาวอีสานเรียกวา่ “ น า้อ้อยหรือน า้อ้อยเป่ียง ” 

 ๒๘ โคราชหรือจงัหวดันครราชสีมา 
 ๒๙  ฝ่ิน ครัง้นัน้สามารถเสพได้ตามกฎหมาย จงึมีข้าราชการและราษฎรนิยมสบูฝ่ินเป็นจ านวนมาก 

 ๓๐ สะพานหิน เป็นสะพาน ขอมโบราณ  ก่อด้วยศลิาแลง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สงู ๓ เมตร 

ด้านลา่งเป็นเสาสะพาน   เว้นเป็นชอ่ง ๑๑ ชอ่ง   เพ่ือเป็นการรับน า้หนกัด้านบน และเป็นชอ่งให้น า้ไหลผา่น 



 ๒๘  
 

 

ของท่านอย่างชดัแจ้ง  ส าหรับตวัข้าพเจ้าผู้ เขียน ข้าพเจ้ามีความกว้างขวางมากน้อยเพียงใด  ข้าพเจ้า
เป็นหนีบ้ญุคณุมาจากพ่อทัง้สิน้ 

 ญาติพ่ีน้องและมิตรสหายทัง้หลาย ข้าพเจ้าเลา่เร่ืองพ่อของข้าพเจ้าเท่าท่ีมีอยู่ในความทรงจ า

ยงัไม่หมด แตเ่น่ืองจากเวลาและหน้ากระดาษจ ากดั จงึขอยตุิไว้เพียงเท่านีก้่อน พ่อเคยสัง่ไว้ให้เขียน

เร่ืองราวของท่านทัง้ในทางท่ีท่านปร ะพฤติดี  และในทาง ท่ีท่านประพฤติผิดพลาดออกมา  เพ่ือเป็น

แบบฉบบัส าหรับตกัเตือนลกูๆหลานๆชัน้หลงั พ่อเคยบอกวา่สิ่งใดเป็นสจัจะ สิ่งนัน้ไม่ควรอาย สจั

ธรรมเป็นธรรมประจ าใจของพ่อ ข้าพเจ้าจงึพอใจท่ีจะเลา่ประวตัิของพ่อในลกัษณะดงัท่ีท่านได้อา่น

มาแล้ว  ซึ่งเป็น ลกัษณะท่ีไม่มี อะไรปิดบงั ข้าพเจ้าเช่ือมัน่วา่  หากวิญญาณของพ่อได้ทราบถงึ

พฤติการณ์ของข้าพเจ้ากระท าในคราวครัง้นี ้พ่อเท่านัน้ท่ีจะเป็นผู้ ยินดีและภาคภมิูใจกวา่ผู้อื่น 

 ในอวสานต์แห่งหนงัสือเลม่นี  ้หากกศุลบญุราศรีใดๆ อนัเกิดขึน้จากหนงัสือเลม่น้อยนีก้็ตาม   

หรือจากพวกเราเจ้าภาพบ าเพ็ญการกศุลครัง้นีก้็ตาม ขอบญุนัน้จงดลบรรดาลให้วิญญาณของพ่อท่ี

รักไปสูส่ขุคติในสมัปรายิกภพโน้น เทอญ และขอกศุลบญุราศรีอนันีจ้งสง่ผลดลบรรดาลให้ญาติมิตร

สหายทัง้หลายท่ีมาร่วมในงานนี ้จงมีความสขุส าราญทัว่หน้ากนัทกุท่านเทอญ. 
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