
 



 



ค ำปรำรภ 
 เมื่อปี ๒๕๕๔ ผมได้เขียนเรื่อง “ชีวิตในวัยเด็กของผม” แล้วน ำมำพิมพ์เป็น ส.ค.ส. 
ส่งให้ครูอำจำรย์ ญำติมิตร ลูกศิษย์ และเพื่อนพ้องน้องพ่ี ทั้งได้ส่งทำงอีเมล์ให้อีกหลำยคน
ได้อ่ำนอีกด้วย หลำยคนตอบกลับมำว่ำอ่ำนได้เพลิดเพลินและน่ำสนใจ ปลำยปี ๒๕๕๔ 
หลำยคนประสบภัยน้ ำท่วม ผมจึงอยำกให้ผู้ที่เคยอ่ำนแล้วได้อ่ำนซ  ำ จึงน ำมำพิมพ์ส่งเป็น 
ส.ค.ส. ๒๕๕๕ อีกครั้ง เพรำะในเรื่อง “ชีวิตในวัยเด็กของผม” น้ ำท่วมเป็นเรื่องธรรมดำที่
ผมประสบทุกปี น้ ำท่วมใต้ถุนบ้ำนกไ็ม่เดือดร้อน มีเรือให้ใช้ในกำรเดินทำงไปไหนมำ
ไหนได้สะดวกสบำย 
 ต่อมำผมได้แก้ไขเพ่ิมเติมเรื่อง “ชีวิตในวัยเด็กของผม” อีกครั้งวันละเลก็ละน้อย 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งได้เขียนเพิ่มเติมเนื้อหำเมื่อเป็นนักเรียนประจ ำที่โรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยำ และได้หำภำพมำลงประกอบด้วย ท ำให้ได้เห็นภำพชีวิตในวัยเด็กของ
ผมเป็นรูปธรรมขึ้น แล้วน ำมำพิมพ์เป็น ส.ค.ส. ๒๕๖๒ ฉบับที่อยู่ในมือท่ำนผู้อ่ำนขณะนี้ 
 ผมยังมีเรื่องที่ผมจ ำได้อีกมำกพอสมควรที่อยำกจะเขียนเล่ำให้ฟังอีก จะเขียนต่ออีก
วันละเล็กละน้อยไปเรื่อย ๆ และอีกสว่นหนึ่งซึ่งผมได้เขียนเรื่อง “เพำะช่ำงเมื่อปี พ.ศ. 
๒๔๙๖-๒๕๐๑” นับว่ำเป็นกำรเล่ำชีวิตในวัยเด็กของผมช่วงหนึง่เช่นกัน ถ้ำมีโอกำสก็จะน ำ
จัดพิมพ์รวมในเรื่อง “ชีวิตในวัยเด็กของผม” นี้ อำจจะจดัพิมพ์เป็นรูปเล่มที่หนำกว่ำเล่มนี้ 
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ชีวิตในวัยเด็กของผม 
 ผมเกิดที่บ้ำนเลขที่ ๓๐ หมู่ ๔ ต ำบลอินทประมูล อ ำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่ำงทอง 
บ้ำนอยู่ริมแม่น้ ำน้อย  ตรงข้ำมท่ีว่ำกำรอ ำเภอโพธิ์ทอง พอเริ่มจ ำควำมได้ก็พบว่ำครอบครัว
ของผม ม ีตำ (พ่อใหญ่) ชื่อ เต่ำ อนุสุวรรณ เคยเป็นผู้ใหญ่บ้ำน ยำย (แมใ่หญ่) ชื่อ จ่ำง อนุ
สุวรรณ พ่อชื่อ ฝอย  แม่ชื่อ บุญเรือน  มีพ่ีชำย ๓ คน ชื่อ จอน จ ำรัส หอม (สุพจน์)  มี
น้องสำวยังเล็ก ๑ คนชื่อ สงวน (แจ๊ะ) ต่อมำมีน้องสำวอีก ๒ คน ชื่อ เสงี่ยม สงัด 
 

     
 ตำเต่ำ อนุสุวรรณ (พ่อใหญ่)   ยำยจ่ำง อนุสุวรรณ (แม่ใหญ่)  

(นั่งถ่ำยภำพที่ชำนเรือน ด้ำนหลังเป็นครัว) 
 



     
      พ่อฝอย     

      
แม่บุญเรือน    พ่อฝอย แม่บุญเรือน 



     
   พ่ีจอน (คนกลำง)                 พ่ีจ ำรัส 

      
 พ่ีหอม (สุพจน์)  น้องสงวน (แจ๊ะ)  น้องเสง่ียม  

    
    นอ้งสงัด    น้องสำวทั งสำม 



บ้ำนที่ผมอำศัยอยูเ่ป็นเรือนไทยใต้ถุนสูง ๒ หลงั มีชำนเรือน (ไม่มีหลังคำ) เชื่อม
เรือนไทยทั้ง ๒ หลงั (ในช่วงหัวค่ ำนอนเล่น  กลำงชำนเรือนจะเห็นดำวตกบ่อยๆ) มีครัวไฟ
ทำงทิศใต้ มคีอกควำยข้ำงบ้ำนทำงทิศใต้ หลงับ้ำนเป็นยุ้งข้ำว ถัดออกไปเปน็คอกหมู ถัด
ออกไปเป็นกองฟำง หน้ำบ้ำนมีโคกดินส ำหรับปลูกพลูกินหมำกของแม่ รวมทั้งปลูก
มะละกอ ตะไคร้ สะระแหน่และอื่นๆไว้เก็บกินได้ตลอดปี และมลีำนนวดข้ำวหน้ำบ้ำนไว้
นวดข้ำวในฤดูเก็บเกี่ยวข้ำว หลงัจำกนวดข้ำวแล้วก็ปลูกอ้อย หน้ำน้ ำหลำกน้ ำท่วมใต้ถุน
บ้ำนเป็นประจ ำ  และเป็นทีจ่อดเรือได้หลำยล ำทั้งเรือพำยม้ำเพื่อใช้บรรทุกข้ำว เรือหมู เรือ
อีโปง เรือมำด เรือชะล่ำ และใช้ตกเบด็ก็ได้ มีปลำหลำยชนิดว่ำยน้ ำให้เห็นด้วย  ถ้ำเป็น
หน้ำแล้งใต้ถุนบ้ำนใช้นัง่พักผ่อน เล่นชิงช้ำ ทั้งใช้เป็นที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้ดว้ย 

   
บ้ำนเรือนไทย (ด้ำนหลังยังไม่เปลี่ยนแปลงมำกนัก) บ้ำนเรือนไทย(ด้ำนหน้ำเปล่ียนแปลงไปมำก) 

   
แม่น  ำน้อยหน้ำบ้ำนในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปมำก  ฝั่งตรงข้ำมมีก ำแพงกันดินพังด้วย 

 บ้ำนที่ผมอำศัยอยู่นั้นมีปัญหำสร้ำงควำมร ำคำญอย่ำงหนึ่ง คือมีค้ำงคำวมำอำศัยบน
หลังคำบ้ำนท ำให้มูลค้ำงคำวตกลงมำบนพ้ืนบ้ำน และมีเรือดตำมร่องพ้ืนบ้ำนด้วย เวลำ
นอนกลำงคืนจะถูกกัดจนบำงครัง้นอนไม่หลับ อีกอย่ำงหนึ่งบ้ำนมีเรือนชำนตรงกลำงไม่



มีหลังคำ ฤดูหนำวหนำวมำกจนนอนไม่หลับ ช่วงที่ก ำลงันวดข้ำวมีกองฟำงอยู่ข้ำงลำน
นวดข้ำว จะท ำเป็นโพลงเข้ำไปนอนในกองฟำง ตอนเช้ำก็จุดไฟผิงไฟกันเพรำะหนำวมำก
จริงๆ 
 ชีวิตในวัยเด็กและครอบครัวของผมเป็นชีวิตในชนบทที่เรียบง่ำย ควำมเป็นอยู่เป็น
แบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้ ผมเริ่มจ ำควำมได้ในหลำยเรื่อง เช่น เมื่ออำยุ ๒ ขวบกว่ำ แม่
คลอดน้องสำว และอยู่ไฟในห้อง คือนอนอยู่ข้ำงกองไฟที่ใช้ฟืนตลอดเวลำ และตอนแม่
เป็นแม่ลูกอ่อน เวลำนอนกลำงคืน ผมนอนข้ำงแม่ข้ำงซ้ำย น้องสำวที่คลอดใหม่นอนข้ำง
แม่ข้ำงขวำ และพี่ชำย (อำยุ ๓ ขวบกว่ำ) นอนข้ำงซ้ำยผม คือนอนเรียงกันในมุ้งใหญ่ ๔ คน 
มี แม ่ พ่ีชำย น้องสำวและผม แสดงว่ำแม่ต้องดูแลลกูที่ยังเลก็ถงึ ๓ คน พอผมโตขึ้นมำ
หน่อยก็ย้ำยไปนอนกับพ่อ แล้วย้ำยไปนอนกับแม่ใหญ ่ (ยำย) แล้วย้ำยไปนอนกับพ่ีชำยท้ัง 
๓ คนในมุ้งเดียวกัน เมื่อผมอำยุ ๘ ขวบและ ๑๐ ขวบก็ได้น้องสำวอีก ๒ คน แมต่้องเลี้ยงลกู
รวมแล้วถึง ๗ คน 

น้องสำวทั้ง ๓ คนนี ้น้องสำวคนแรก (สงวน) ผมไม่ได้มีส่วนในกำรเลี้ยงน้องคนนี้
เลย เพรำะผมยังเป็นเด็กเล็กมำกมำก ผมมีโอกำสในกำรเลี้ยงน้องคนที่สอง (เสงี่ยม) และ
คนที่สำม (สงัด) มำกทัง้ป้อนข้ำวป้อนน้ ำ เช็ดฉี่ เช็ดอุจจำระ และอำบน้ ำให้ รวมทั้งไกวเปล 
ผมหัดร้องเพลงกล่อมเด็กได้หลำยเพลง เพรำะต้องร้องเพลงกล่อมให้น้องนอนหลับบ่อย ๆ  

 

ปีน้ ำท่วมมำกคือพ.ศ. ๒๔๘๕ ผมจ ำควำมได้ว่ำพ่อใหญ่ (ตำ) กับพ่อต้องช่วยจดักำร
กับยุ้งข้ำวเพื่อหนีน้ ำท่วม และในปีนี้เป็นช่วงที่เกิดสงครำมโลกครั้งที ่ ๒ กจ็ ำควำมได้ว่ำ 
คืนวันหนึ่งมีเสียงลูกระเบิดทำงทิศตะวนัออกเฉียงใต้ น่ำจะเป็นอ ำเภอท่ำเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ ทุกคนตื่นขึ้นมำปรึกษำหำรือกัน ลุงเข้ำใจว่ำระเบิดลงที่สะพำนข้ำมทำง
รถไฟ และในช่วงนี้พ่อได้ช่วยกันขุดหลุมหลบภัยท่ีหลงับ้ำนด้วย เพรำะทำงกำรแจ้งมำให้
ทุกบ้ำนขุดหลุมหลบภัยไว้ แต่ก็ไม่ได้ใช้เพรำะโชคดีที่ไม่ถูกทิง้ระเบิด ทัง้หมดนี้ที่ผมจ ำ
ควำมได้ในช่วงอำยุ ๒ ถึง ๖ ขวบ 



พ่อใหญ่ (ตำเต่ำ อนุสุวรรณ) ป่วยหนัก เพรำะหกล้มแล้วพูดไม่ชัด นอนป่วยไม่
รู้สึกตัว ๒-๓ วัน เพื่อนบ้ำนเตรียมท ำโลงศพ ผมไปต่อว่ำพ่อใหญ่ยังไม่ตำย ท ำไมต้องท ำ
โลงศพก่อนด้วย แต่ก็ไม่ได้รับค ำตอบ 

 แม่ใหญ ่ (ยำยจ่ำง อนุสุวรรณ) เลี้ยงผมมำตั้งแต่ผมยังแบเบำะแน่นอน ผมตำมแม่
ใหญ่ไปท ำบุญและช่วยงำนที่วัดเกำะบ่อย ๆ ต่อมำยำยป่วยหนักท ำให้ตำบอดและเดิน
ไม่ได้ พ่ี ๆ น้อง ๆ ต้องช่วยกันตักน้ ำให้อำบ ช่วยจัดที่นอนและกำงมุ้งให้นอน ช่วยตัดเล็บ
ให้ เวลำทำนอำหำรก็ช่วยจับมือให้หยิบอำหำร แต่แม่ใหญ่ก็ช่วยท ำงำนได้หลำยอย่ำง ที่จ ำ
ได้คือแกะเมล็ดมะขำม แล้วปั้นเก็บใสโ่อ่งไว้ใส่แกงส้ม ซึ่งแม่ใหญ่ท ำได้เก่งมำก แม่ใหญ่
ยังเป็นที่ปรึกษำให้ค ำแนะน ำแม่บุญเรือน หลำน ๆ รวมทั้งผมให้ท ำกับข้ำว ท ำขนมได้ด้วย 
และยังเล่ำนิทำนให้หลำน ๆ ฟังมำกมำยหลำยเรื่อง 
 เมื่อแม่ใหญ่ถงึแกก่รรมเมื่อปี ๒๕๐๑ ผมเพิ่งสอบไล่ที่โรงเรียนเพำะช่ำง กรุงเทพ ฯ 
เสร็จได้ไม่กี่วัน ก็รีบเดินทำงมำงำนศพ รู้สึกเสียใจมำกมำก ถึงกับร้องให้หน้ำศพอยู่นำน 
จนแขกเหรื่อที่มำงำนศพคงร ำคำญแน่นอน และในงำนศพแม่ใหญ่ ผมได้บวชหน้ำไฟให้
แม่ใหญ่ด้วย 

    
 



 พ่อฝอย พ่อท ำงำนได้หลำยอย่ำงทั้งท ำนำ ท ำสวน ท ำไร่ เลี้ยงควำย หำปลำ หำกบ 
ท ำเครื่องมือไถนำ ท ำเครื่องมือจับปลำ และจักสำน จนกระทั่งท ำไม่ไหว พ่อล้มป่วยลง
เพรำะท ำงำนหนักมำทั้งชีวิต ต้องรักษำตัวที่โรงพยำบำลพระพุทธบำท สระบุรี และ
โรงพยำบำลกลำง กรุงเทพฯ จนกระทั่งถงึแกก่รรมที่โรงพยำบำลกลำง กรงุเทพฯ เมื่อป ี
พ.ศ.๒๕๐๘ 

 แม่บุญเรือน แม่เลี้ยงลูกให้นมลูกทั้ง ๗ คน และยังท ำงำนได้หลำยอย่ำง เช่น 
ท ำอำหำร ท ำขนม ท ำนำ ท ำสวน ท ำไร่ ท ำขนมขำย น ำผักผลไม้ไปขำยท่ีตลำด ในฤดูท ำนำ
แม่จะตื่นนอนเพื่อหุงข้ำวท ำกับข้ำวแต่เช้ำมืด แล้วหำบอำหำรน ำไปส่งให้พวกเรำกินกันใน
นำซึ่งห่ำงจำกบ้ำนรำว ๕ ก.ม. แม่ยังไปเยี่ยมผมเมื่อผมไปเรียนท่ีโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยำ และโรงเรียนเพำะชำ่ง กรงุเทพฯ เมื่อไปรับรำชกำรที่ลพบุรี พิษณุโลก 
และกรงุเทพฯ แม่ก็ไปเยี่ยมอีกหลำยครั้งหลำยหน แม่ท ำงำนหนักมำทั้งชีวิต จนกระทั่ง
ท ำงำนไม่ไหว และป่วยไข้รักษำตัวอยู่หลำยโรงพยำบำล หลำยปี จนกระทัง่ถึงแก่กรรมที่
บ้ำนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘  
 ผมมีพ่ีชำย ๓ คน คือ พ่ีจอน พ่ีจ ำรัส พ่ีหอม (สุพจน์) 
 พ่ีจอน ได้เรียนประถมศึกษำที่โรงเรียนวัดเกำะ “โพธิ์ทองเพิ่มพิทยำภูมิ” แล้วได้
ไปเรียนต่อที่โรงเรียนช่ำงทอผ้ำ จังหวัดอ่ำงทอง แล้วเข้ำมำท ำงำนทอผ้ำในกรุงเทพฯ ระยะ
หนึ่ง แล้วกลับไปเป็นอำสำสมัครสอนทอผ้ำในอ ำเภอโพธิ์ทองระยะหนึ่ง จำกนั้นได้เข้ำรับ
รำชกำรที่โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำยำงมณี อ ำเภอโพธิ์ทอง จนเกษียณอำยุรำชกำร 
 พ่ีจ ำรัส ได้เรียนประถมศึกษำที่โรงเรียนวัดเกำะ “โพธิ์ทองเพิ่มพิทยำภูมิ” เรียน
มัธยมศึกษำที่โรงเรียนมัธยมผ่องพิทยำ เรียนโรงเรียนพลต ำรวจที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ เข้ำรับรำชกำรเป็นต ำรวจตระเวนชำยแดน ที่กิ่งอ ำเภอแม่ระมำศ จังหวัด
ตำก จนกระทัง่ถงึแกก่รรมที่กิ่งอ ำเภอแม่ระมำศ ก่อนเกษียณอำยุรำชกำร 



 พ่ีหอม (สุพจน์) ได้เรียนประถมศึกษำที่โรงเรียนวัดเกำะ “โพธิ์ทองเพิ่มพิทยำภูมิ” 
เรียนชั้นมัธยมศึกษำที่โรงเรียนมัธยมผ่องพิทยำ โรงเรียนวิเศษไชยชำญ "ตันติวิทยำภูมิ" 
เรียนประโยคครูมูล (ป.) ที่โรงเรียนฝีกหัดครูพระนครศรีอยุธยำ เรียนหลักสตูรครุศำสตร
บัณฑิต (ค.บ.) ที่วิทยำลัยครูพระนครศรีอยุธยำ ไดร้ับรำชกำรครู ครูใหญ่ อำจำรย์ใหญ่ 
หลำยโรงเรียนในอ ำเภอโพธิ์ทอง อำทิ โรงเรียนวัดยำงช้ำย โรงเรียนวัดท่ำสำมัคคี โรงเรียน
วัดท่ำอิฐ โรงเรียนวัดท่ำตลำด จนกระทัง่ถงึแกก่รรมก่อนเกษียณอำยุรำชกำร 

ผมมีน้องสำว ๓ คน คือ น้องสงวน (แจ๊ะ) น้องเสง่ียม น้องสงัด น้องสำวคนแรกผม
ไม่ได้มีส่วนในกำรเลี้ยงน้องเพรำะผมยังเด็กมำกมำก ผมมีโอกำสในกำรเลีย้งน้องคนที่
สองและคนที่สำมมำกทั้งป้อนข้ำวป้อนน้ ำ เช็ดฉี่เช็ดอุจจำระ และอำบน้ ำให้ รวมทั้งไกว
เปล ผมหัดร้องเพลงกล่อมเด็กได้หลำยเพลง เพรำะต้องร้องเพลงกล่อมให้น้องนอนหลับนี่
แหละ 

น้องสงวน (แจ๊ะ) ได้เรียนประถมศึกษำที่โรงเรียนวัดเกำะ “โพธิ์ทองเพิ่มพิทยำภูมิ” 

ช่วยพ่อ แม่ ท ำนำ ท ำสวน ท ำงำนบ้ำนได้ทุกอย่ำง ช่วยเลี้ยงลกูของผมทั้งสำมคน และ
ท ำงำนบ้ำนทุกอย่ำงที่บ้ำนผมที่จังหวัดลพบุรี เมื่อแต่งงำนแล้วได้ไปอยู่กับสำมีที่จังหวัด
กำญจนบุรี จนกระทัง่ถงึแก่กรรมที่จงัหวัดกำญจนบุรี 

น้องเสง่ียม ได้เรียนประถมศึกษำที่โรงเรียนวัดเกำะ “โพธิ์ทองเพิ่มพิทยำภูมิ” เรียน
มัธยมศึกษำที่โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” เรียนประโยคอำชีวศึกษำ ที่โรงเรียนกำรช่ำง
สตรี ลพบุรี เรียนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ที่วิทยำลัยครูเทพสตรี ลพบุรี รับ
รำชกำรที่โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำยำงมณี อ ำเภอโพธิ์ทอง จนเกษียณอำยุรำชกำ 

น้องสงัด ได้เรียนประถมศึกษำที่โรงเรียนวัดเกำะ “โพธิ์ทองเพิ่มพิทยำภูมิ” เรียน
มัธยมศึกษำที่โรงเรียนมัธยมผ่องพิทยำ รับรำชกำรที่โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำยำงมณี 
อ ำเภอโพธิ์ทอง จนกระทัง่ถงึแก่กรรมกอ่นเกษียณอำยุรำชกำร 



ผมเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ที่โรงเรียนวัดเกำะ “โพธิ์ทอง
เพ่ิมพิทยำภูมิ” เป็นอำคำรสร้ำงด้วยไม้ทั้งหลงั ใต้ถุนสงู อยู่ทำงทิศตะวันตกของวัดเกำะ มี
ครูทรง วสุนันท์ เป็นครูใหญ่ ครูกิมท้อ (กมลำ) เอี่ยมเอก เป็นครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปี
ที่ ๑ ผลกำรเรียนต่ ำ  เพรำะอ่ำน“หนังสือแบบเรียนเร็วใหม่” ไม่ค่อยออก คดิเลขคณิตไม่
ค่อยได้ พอขึ้นชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ มีครูทรง วสุนันท์ และครูเสง่ียม ม่วงศรีจันทร์ เป็น
ครูประจ ำชั้น ผลกำรเรียนดีขึ้น อ่ำนออกเขียนได้ โดยเฉพำะหนังสืออ่ำน เรื่อง “นก
กำงเขน” คิดเลขคณิตคล่องขึ้น เข้ำใจในเรื่องที่เรียนดีขึ้น ทัง้ยังสอบได้ที่ ๑ ด้วย ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๓ มีครูอเนก ชงกรำนต์ทอง เป็นครูประจ ำชั้น หนังสือที่บังคบัให้อ่ำนคือ 
“แมวสีสวำท” และชั้นประถมศึกษำปทีี่ ๔ มีครูสวัสดิ์ บุญยัง และ ครูบุญช่วย สมบุญ เป็น
ครูประจ ำชั้น หนงัสือที่บังคับให้อ่ำนคือ สังข์ทองตอนตีคล ี วิชำที่เรียนต้ังแต่ชั้นประถมปี
ที่ ๑ - ๔ ม ีอ่ำนไทย อ่ำนเอำเรื่อง เขียนไทย คัดไทย เรียงควำม เลขคณิต เลขคณิตคิดในใจ 
หน้ำที่พลเมืองและศลีธรรม ขับร้อง วำดเขียน กำรฝีมือ กำรท ำสวนครัว (ครูให้ปลูกผกั
หลังโรงเรียน) ในช่วงที่ผมเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ - ๔ ผมสอบได้ที่ ๑ ตลอด 

 

 
อำคำรเรียนโรงเรียนวัดเกำะ “โพธิ์ทองเพ่ิมพิทยำภูมิ” อยู่ด้ำนหลังพระพุทธรูป 



 
ครูเสง่ียม ม่วงศรีจันทร ์

   
แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนต้น  ภำยในเล่มแบบเรียนเร็วใหม่ 

              
แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนกลำง หนังสืออ่ำน เรื่อง “นกกำงเขน” 



ครูให้ท่องอำขยำน และท่องสูตรคูณก่อนเลิกเรียนเป็นประจ ำ และมีหนงัสอือ่ำน
ประกอบด้วย เท่ำที่จ ำได้ เช่น นิทำนอีสป นิทำนสุภำษิต สมบัติของผู้ดี ดอกสร้อยสุภำษิต 
ลูกสัตว์ต่ำงๆ เป็นต้น 

โรงเรียนไม่มีห้องสมุด ผมชอบอ่ำนหนังสือมำก ที่บ้ำนมีหนังสือของพ่ีชำยและ
หนังสือเก่ำในลิ้นชัก ผมค้นมำอ่ำนหมดทุกเล่ม ที่จ ำได้เล่มหนึ่งคือหนังสือนำยเถื่อนเป็น
นำยเมือง ผมใช้สมุดที่ใช้แล้วของพ่ีชำย ซึ่งมีที่ว่ำงเหลืออยู่บ้ำงมำใช้ในกำรท ำแบบฝึกหัด
ต่ำงๆ 

โรงเรียนจะปิดเรียนในฤดูร้อน ฤดูไถนำ ฤดเูกี่ยวข้ำว เพรำะส่วนใหญ่พ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กท ำนำกันเป็นส่วนใหญ ่ ท ำให้ผมได้มีโอกำสได้ฝึกไถนำ ฝึกเกี่ยวข้ำวจนท ำ
ได้ดีพอสมควรต้ังแต่เรียนชั้นประถมศกึษำ ตอนพักจำกไถนำผมหัดอ่ำนภำษำอังกฤษจำก
กระป๋องบุหรี่ของพ่อในทุ่งนำ เพื่อเตรียมตัวเข้ำเรียนมัธยมศึกษำปีที่ ๑  
 เมื่อผมเรียนส ำเร็จชั้นประถมปีที่ ๔ แลว้ ได้สมัครเข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมปีที่ ๑ เมื่อปี 
พ.ศ.๒๔๙๐ ที่โรงมัธยมผ่องพิทยำ (เป็นโรงเรียนเอกชน) โดยใช้ศำลำกำรเปรียญของวัด
เกำะเป็นที่เรียน เรียนถึงมัธยมปีที ่๓  
 ครูที่สอนในชั้นมัธยมศึกษำ เท่ำที่ผมจ ำได้มี ขุนพิสิษฐ์วรเวทย์ และ ครูสุเทพ ผ่อง
ศรี เป็นครใูหญ ่

 
ขุนพิสิษฐ์วรเวทย์ 



ครูที่สอนมีครูโช พลำยงำม สอน ม.๑ ครูบุญช่วย กิ๊มประพันธ์ สอน ม.๒ ครสูุเทพ 
ผ่องศรี สอนภำษำอังกฤษ และมีครูทีส่อนบำงวิชำอ่ืนอีกหลำยท่ำน เช่น ครูปลั่ง เติมลำภ
สอนเลขคณิต และเรขำคณิต ครูจ ำเรียง ช่ำงบรรจง ครูประสิทธิ์ สุขเหลือ ครูสุวิทย์ รอดฤด ี
ครูทิพย์ ครูประยงค์ ครูชลอ ส่วนมำกเป็นครูที่ส ำเร็จมัธยมศึกษำปีที่ ๖ มำสอน และสอน
ได้ดีมำก และมีสอนพิเศษให้ตอนค่ ำด้วย  วิชำที่เรียน มี อ่ำนไทย อ่ำนเอำเรื่อง เขียนไทย คัด
ไทย เรียงควำม ไวยำกรณ์ไทย เลขคณิต เลขคณิตคิดในใจ เรขำคณิต อ่ำนอังกฤษ เขียน
อังกฤษ คัดอังกฤษ ไวยำกรณ์อังกฤษ หน้ำที่พลเมืองและศลีธรรม ภูมิศำสตร์และ
ประวัติศำสตร์ วิทยำศำสตร์ วำดเขียน ผมเรียนวิชำต่ำงๆได้เข้ำใจเรื่องที่เรียนดีพอสมควร 
ท ำให้สอบไล่ได้ที่ ๑ บ่อยๆ ส ำหรับหนังสือบังคับที่เรียนในชั้น ม.๑ คือ สังข์ทอง ตอน
เลือกคู่ ม.๒ คือ รำมเกยีรติ์ ตอนกุมภกรรณ และ ม.๓ คือ พระอภัยมณี ตอนก ำเนิดสุดสำคร 
ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว 
 ตอนผมเรียนชั้นมัธยมศึกษำที่โรงเรียนมัธยมผ่องพิทยำนั้น ครูสุเทพ ผ่องศรีได้จัด
กิจกรรมพำลูกเสือเดินทำงไกลไปจังหวัดลพบุรี โดยพักแรมกลำงทำงที่ศำลำกำรเปรียญ
วัดบ่อเงิน อ ำเภอเมืองลพบุรี รุ่งเช้ำเดินทำงต่อไปจังหวัดลพบุรีพักที่ศำลำกำรเปรียญวัดเชิง
ท่ำ ได้นั่งรถยนต์ไปเที่ยวชมเขำพระงำม พระพุทธบำทสระบุรี พระนำรำยณ์รำชนิเวศน์ 
ศำลพระกำฬและพระปรำงค์สำมยอดด้วย 
 ผมจะพับเสื้อกำงเกงที่ซักแล้วน ำไปวำงไว้ใต้ที่นอนเพื่อให้เรียบ ใช้แต่งตัวไป
โรงเรียน เพรำะที่บ้ำนยังไม่มีเตำรีดใช้ 
 ตอนพักกลำงวันก็กลับมำทำนอำหำรกลำงวันที่บ้ำน เพรำะโรงเรียนอยู่ใกล้บ้ำน 
ทำงโรงเรียนอนุญำตให้นักเรียนกลับไปทำนอำหำรกลำงวันที่บ้ำนได้ นอกจำกในฤดูน้ ำ
หลำกก็น ำอำหำรใส่ปิ่นโตไปทำนกลำงวัน มีพ่อใหญ่ (ตำ) หรือ พ่อ แม่ พำยเรือไปส่งตอน
เช้ำ และไปรับตอนเย็น 



 ตอนเรียนชั้นประถมศึกษำ วันหนึ่งทำงกำรจัดฉีดวัคซีนให้นกัเรียน ผมว่ิงหนีและ
ร้องให้ไม่ยอมให้ฉีดยำ เดือดร้อนครูต้องปลอบโยนให้ยอมฉีดยำ ท ำให้ผมกลวัฉีดยำตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมำ 
 ผมใช้จุดตะเกียงเพ่ืออ่ำนหนังสือหรือท ำกำรบ้ำนตอนกลำงคืน ตอนเช้ำมืดแม่จะ
ปลุกผมให้ตื่นขึ้นมำอ่ำนหนังสือบ่อย ๆ ในสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้ำใช้จึงใชจุ้ดตะเกียง ไม่มี
วิทยุฟัง ไม่มีโทรทัศน์ให้ดู 
 เมื่อผมเรียนส ำเร็จชั้นมัธยมปีที่ ๓ (ม.๓ ปัจจุบันคือ ม.๑) ทำงแผนกศึกษำธิกำร
จังหวัดอ่ำงทองประกำศรับสมัครนักเรยีนท่ีส ำเร็จ ม.๓ ไปเรียนต่อครู ว. (ประโยคครู
ประกำศนียบัตรจังหวัด) ที่โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยำ ผมได้ไปสมัครและได้รับ
กำรคัดเลือกไปเรียนต่อ ๒ ปี ส ำเร็จแลว้เรียนต่อครู ป. (ประโยคครูมูล) อีก ๑ ปี  

ผมเริ่มใช้แปรงสีฟันและยำสีฟันเป็นเพรำะเคยแต่ใช้นิ้วมือถูฟัน ใชช้้อนส้อมเป็น
ในกำรรับประทำนอำหำรเพรำะเคยแต่ใช้มือเปิบข้ำว เนื่องจำกเป็นโรงเรียนกินนอนหรือ
โรงเรียนประจ ำทำงโรงเรียนแจ้งให้ทรำบก่อนเข้ำรำยงำนตัวว่ำต้องเตรียมแปรงสีฟันยำสี
ฟันและช้อนส้อมไปด้วย ถึงแม้ได้ชื่อว่ำเป็น “โรงเรียนกินนอน” มิใช่ว่ำให้ “กิน” กับ 
“นอน” ทำงโรงเรียนเรียนให้ท ำแปลงผัก ขนฟืนจำกท่ำน้ ำมำโรงครัว (สมัยนั้นใช้ฟืนหุง
ข้ำวท ำกับข้ำวเลี้ยงนักเรียน) หวดหญ้ำในสนำมหญ้ำ (ยังไม่มีเครื่องตัดหญ้ำ) และต้องท ำ
หน้ำที่เวรอย่ำงหนึ่งคือเบิกเงินจำกครูใหญ่ตอนเช้ำมืดไปจ่ำยตลำดกับครูทองเจือ บูรณ
ปัทมะ ท ำหน้ำที่จ่ำยเงินและจดรำยกำรจ่ำยเงินมำท ำบัญชีส่งครูใหญ่ 
 ผมเข้ำเรียนในโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยำเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึง่เป็น
โรงเรียนประจ ำ มีอำจำรย์ชัยวัฒน์ ยุกติรัตนเป็นครูใหญ่ มีอำจำรย์สุรพล แย้มศรีเป็นผู้ช่วย
ครูใหญ่ มคีรูทั้งหมด ๑๓ ท่ำน คือ ครูสนิท ไชยรัตน ครูบุญมำก สำระเกษตริน ครูสมัย 
ทิพย์ธำรำ ครูชวลิต บุณยะฤทธิ์ ครูนิกร นนทวงษ์ ครูอุระ แก้วไชโย ครูเชวง แก้วไชโย ครู
เสริม ป้อมรุ่ง ครูประชุมพล พำนิชเจริญ ครูอุตดม กระแสร์ฉตัร ครูจ ำนงค์ เพ็ญสิริกุล 



หมอประจวบ ทองเกิด ครูทวี สุนทำ และครูทองเจือ บูรณปัทมะ  วิชำที่เรียนมีวิชำครู เลข
คณิต เขยีนไทย แตง่ไทย ย่อไทย อ่ำนไทย คัดไทย อ่ำนอังกฤษ ไวยำกรณ์อังกฤษ แปล
อังกฤษ เขียนอังกฤษ คัดอังกฤษ หนำ้ที่พลเมืองและศีลธรรม ภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ 
กำรฝีมือ วำดเขียน ภำพกระดำนด ำ และเกษตร เมื่อเรียนต่อชั้นฝึกหัดครูมูล (ป). ได้เรียน
วิชำหลักกำรศึกษำ หลักกำรสอน จิตวิทยำ วิธีสอนคณิตศำสตร ์ วีสอนวิทยำศำสตร์ วิธี
สอนประวัติศำสตร์-ภูมิศำสตร์ วิธีสอนสุขศึกษำ วิธีสอนภำษไทย หลักสูตรชั้น
ประถมศึกษำ เป็นต้น 

   
อำจำรย์ชัยวัฒน์ ยุกติรัตน  ครูสนิท ไชยรัตน     ครูสมัย ทิพย์ธำรำ 

  
     ครูบุญมำก สำระเกษตริน    ครูนิกร นนทวงษ์ 



 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยำมีอำคำรเรียน ๒ ชั้น ๑ หลัง เรือนนอน ๓ หลงั 
โรงอำหำร ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลงั 

   
อำคำรเรียน ๒ ชั น ด้ำนหน้ำ ด้ำนหลัง และด้ำนข้ำง 

 กิจกรรมที่ท ำในแตล่ะวัน ตื่นนอนรำว ๕.๓๐ น. เมื่อท ำธุระส่วนตัวแล้ว ครูเสริม 
ป้อมรุ่ง ให้ท ำกำยบริหำร จำกนั้นกช็่วยกันหวดหญ้ำที่สนำมหน้ำโรงเรียน แล้วไปอำบน้ ำ
ที่คลองเมือง ถ้ำคลองเมืองน้ ำแห้ง (เพรำะมีน้ ำขึ้นน้ ำลง) ก็เดินไปอำบน้ ำที่ริมแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ (ใต้ตลำดหัวแหลม) สมัยนั้นยังไม่มีน้ ำประปำใช้ คนงำนต้องหำบน้ ำมำใส่โอ่ง
ไว้ส ำหรับดื่มกินและท ำอำหำร เวลำ ๗.๓๐ น.ทำนอำหำรเช้ำที่โรงอำหำร เป็นข้ำวต้ม 
กับข้ำว มี ถั่วลิสงคั่ว ไข่เจียว ผัดผักกำด ปลำทูเค็ม เต้ำหู้ยี้ ฯลฯ บำงวันเป็นขำ้วต้มเครื่อง 
เวลำ ๘.๓๐ น.เข้ำแถวเคำรพธงชำติแลว้ครูใหญ่อบรมทุกวันก่อนเข้ำห้องเรียน เช่นให้ขยัน 
ประหยัด จำกนั้นเข้ำห้องเรียน เวลำ ๑๑.๓๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ตอนบ่ำย 
เวลำ ๑๓.๐๐ น.เข้ำห้องเรียน เลิกเรียนเวลำ ๑๕.๐๐ น. ลงท ำแปลงผักแล้วไปอำบน้ ำ เวลำ 
๑๗.๐๐ น. รับประทำนอำหำรเย็น เวลำ ๑๙.๐๐ น.เข้ำห้องเรียนตำมล ำพัง เชน่ท ำกำรบ้ำน 
ทบทวนวิชำที่เรียน เวลำ ๒๑.๐๐ น.เข้ำนอน 

เมื่อผมเรียนชั้น ว.๑ ต้องออกฝึกสอนที่โรงเรียนเกียรติกุล วัดตึก เป็นเวลำ ๑ เดือน 
ผมกับสมพงษ์ อำจมังกรสอนชั้น ป.๒ วิชำที่ผมสอนคือ สุขศึกษำ หน้ำที่พลเมือง ศีลธรรม 
ธรรมชำติศึกษำ กำรฝีมือ กำรงำน (กำรท ำสวน) ตอนเรียนชั้น ว.๒ ออกฝึกสอนที่โรงเรียน
วัดกษัตรำธิรำช ผมกับบุญชู เอมอิ่ม สอนชั้น ป.๒ ผมสอนอ่ำนไทย ทำงโรงเรียนจ่ำยเบี้ย



เลี้ยงให้อำทิตย์ละ ๖.๐๐ บำทบ้ำง ๗.๒๐ บำทบ้ำง ๘.๔๐ บำทบ้ำง ซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือชำมละ 
๕๐ สตำงค์ ค่ำเรือจ้ำงไปกลับ ๕๐ สตำงค์ ตอนเรียนครู ป.ออกฝึกสอนที่โรงเรียนวัดพนม
ยงค์ ๑ เดือน จ ำไม่ได้ว่ำเพื่อนที่สอนชั้นเดียวกันชื่ออะไร 

      
ฝึกสอนที่โรงเรียนวดักษัตรำธิรำช  ฝึกสอนที่โรงเรียนวดัพนมยงค์ 

วันที่ไปรำยงำนตัว ลุงม้วน อนุสุวรรณไปส่งสัมฤทธิ ์อนุสุวรรณกับผม โดยเดนิเท้ำ
ออกจำกบ้ำนแต่เช้ำมืดไปลงเรือโดยสำรที่หน้ำตลำดตัวจังหวัดอ่ำงทอง ไปยังจังหวัด
พระนครศรอียุธยำ (ค่ำเรือ ๑ บำท) เมื่อไปถึงตลำดหัวแหลม  แวะทำนอำหำรกลำงวัน ลงุ
สั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่รำดหน้ำมำให้ทำนเป็นครั้งแรกที่ได้ทำน แล้วแวะซือ้อุปกรณ์กำร
เรียนและเครื่องใช้ต่ำงๆที่ทำงโรงเรียนก ำหนดให ้ โดยลุงม้วนเมตตำจ่ำยเงินให้ก่อน เช่น 
สมุดปกแข็งครึ่งโหล ๑๓.๕๐ บำท สมดุปกอ่อน ๑ โหลครึ่ง ๙ บำท ช้อนส้อม ๓ บำท แปรง
สีฟัน ๑.๕๐ บำท ยำสีฟัน ๑ บำท รองเท้ำ ๑๒ บำท ถุงเท้ำ ๖ บำท (เป็นครั้งแรกที่ใช้
ช้อนส้อม แปรงสีฟันและรองเท้ำ) ขนัตักน้ ำ ๑ บำท สะบู ่ ๕๐ สตำงค ์ เสื้อ ๑๐ บำท 
ผ้ำเช็ดตวั ๙ บำท มีด ๑๐ บำท (ใชห้วดหญ้ำ) จอบ ๖.๗๕ บำท (ใช้ท ำแปลงเกษตร) กรรไกร 
๒ บำท (ใช้ท ำกำรฝีมือ) กระตั๋ง ๖ บำท กุญแจ ๖ บำท เตำรีด ๑๐ บำท ตัดผม ๑.๕๐ บำท  

ทำงโรงเรียนไม่ให้นักเรียนเก็บเงินที่ได้รับจำกทำงบ้ำนไว้ใช้จ่ำย ต้องน ำไปฝำก
ครูใหญ่ไว้ทุกคน เมื่อจะใช้ซื้อสิ่งของกไ็ปเบิกมำซื้อได้ 

ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ผมเรียนต่อหลักสูตรประโคครูมูล (ป.) อีก ๑ ปี หมอประจวบ ทอง
เกิดให้ผมดูแลห้องพยำบำล โดยพักนอนในห้องพยำบำล มีหน้ำที่จ่ำยยำประจ ำบ้ำนให้
เพื่อนนักเรียนที่เจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ท้องเสีย ของมีคมบำด เป็นต้น 



 

   
 

งำนที่ผมท ำในวัยเด็ก 
ผมเริ่มช่วยพ่อแม่ท ำงำนบ้ำนได้หลำกหลำยในวัยเด็ก เช่น ช่วยติดไฟเพื่อหุงข้ำว 

โดยใช้ฟืน (ไม่มีหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ) ซำวข้ำว หุงข้ำว ดงข้ำว ช่วยแม่ต ำน้ ำพริก ท ำกับข้ำว 
ช่วยขูดมะพร้ำวโดยใช้กระต่ำยขูดมะพร้ำว ช่วยโม่แป้งท ำขนม ช่วยกวำดบ้ำนถูบ้ำน ฯลฯ 

ส่วนงำนบ้ำนอ่ืนๆก็ท ำได้หลำกหลำย เช่น ตักน  ำใส่โอ่งเพ่ือใช้ด่ืมกิน โดยใช้สำรส้ม
แกว่งในน้ ำก่อนเพรำะน้ ำในแม่น้ ำขุ่นมำก นอกจำกนั้นก็ใชล้้ำงถ้วยชำม ใหแ้ม่ใหญ่ (ยำย) 
ใช้อำบน้ ำ เพรำะท่ำนตำบอด ลงไปอำบที่แม่น้ ำหน้ำบ้ำนไม่ได้ ส่วนคนอื่นก็อำบน้ ำใน
แม่น้ ำเป็นประจ ำอยู่แล้ว เวลำซักผ้ำก็ไปซักผ้ำที่สะพำนริมตลิ่งหรือที่แพข้ำงบ้ำน กำรซัก
ผ้ำก็ใช้สบู่กรด ถ้ำเป็นฤดูน้ ำหลำกต้องพำยเรือออกไปตักน้ ำหน้ำบ้ำน  เพรำะใต้ถุนบ้ำนมี
น้ ำท่วมก็จริงคงเป็นน้ ำไม่สะอำด เพรำะแต่ละบ้ำนก็ทิ้งสิง่โสโครกรวมทั้งถ่ำยปัสสำวะอุ
จำระลงใตถุ้นบ้ำนกันทุกบ้ำน สมัยนั้นน้อยบ้ำนที่มีส้วมซึม ถึงมีกถ็ูกน้ ำท่วม 
 ผ่ำฟืน เพรำะในช่วงนั้นใช้ฟืนหุงข้ำวกนัทุกบ้ำน วิธีกำรคือโค่นต้นมะม่วงหรือ
ต้นมะขำมเทศหรือต้นไม้อ่ืนๆ แล้วน ำมำเลื่อยเป็นท่อนๆ แล้วใช้ขวำนผ่ำเป็นชิ้นเลก็ๆ 
แล้วน ำไปตำกแดด เมื่อแห้งแล้วก็จัดเรียงไว้ใต้ถุนบ้ำน ถึงเวลำหุงข้ำวท ำกับข้ำวก็ขนฟืน
ไปกองไว้ข้ำงเตำไฟ เวลำติดไฟใช้มูลฝอยเป็นเชื้อไฟ ดีขึ้นมำหน่อยก็ใช้ขี้ใต้เปน็เชื้อไฟ 



เลี ยงหมู เอำอำหำรให้หมู อำหำรหมูคือผักบุ้งที่ไปเก็บในทุง่นำหลังบ้ำน น ำมำหั่น
เป็นชิ้นเลก็ๆ หรือหยวกกล้วยหั่นบำงๆแล้วใสค่รกต ำ น ำไปผสมกับปลำยข้ำวต้มและร ำ
ข้ำว ส ำหรับปลำยข้ำวและร ำข้ำวก็ท ำได้เอง โดยได้มำจำกน ำข้ำวเปลือกไปสีเพื่อหุงข้ำว
กินในบ้ำน สีแล้วน ำไปต ำก็จะได้ข้ำวซ้อมมือมำหุงกิน และได้ร ำข้ำวกับปลำยข้ำวมำเลี้ยง
หมู 

เลี ยงเป็ด โดยงมหอยโข่งมำทุบแล้วเลือกเนื้อหอยโข่งมำสับ หรือไม่ก็น ำปลำตัวเล็ก 
ๆ ที่ได้จำกชะนำงจำกกำรพำยช้อนมำสับให้เป็ดกิน และเป็ดจะหำกินเองไดส้่วนหนึ่งด้วย 
ตอนเช้ำก็มีไข่เป็ดให้เก็บมำกินมำขำยได้ทุกวัน 

เลี ยงไก ่โดยให้ข้ำวเปลือก ปลำยข้ำวเป็นบำงครั้ง มันจะหำกินเองได้ส่วนหนึ่ง มีไข่
ให้เก็บมำกินมำขำยเช่นกัน และยังขำยตัวไก่เป็นๆได้ด้วย เวลำไก่ตำยเองก็น ำมำกินได้ ผม
ถอนขนไก่ได้ ท ำไก่เพื่อให้แม่น ำไปต้มแกงได้ แต่ยังไม่เคยเชือดไก่เป็นๆนะครับ 
 พ่อหัดไถนำให้ผม โดยให้ผมถือคันไถและพ่อก็ช่วยถือด้วย เมื่อคล่องแล้วก็ให้ไถ
เองได้ นำที่อยู่ใกล้บ้ำนก็ออกจำกบ้ำนแต่เช้ำมืด พ่อ พ่ีชำยและผมขี่ควำยคนละตัว ให้ควำย
ช่วยลำกเลื่อนที่บรรทุกคันไถ แอกและข้ำวเปลือกที่จะน ำไปหว่ำน บำงวันมืดมำกไฟฉำยก็
ไม่มี พ่อสำมำรถน ำไปถึงที่นำได้ ทั้งๆที่ผมมองไม่เห็นหนทำงเลย ถ้ำนำที่อยู่ไกลรำว ๔ 
กิโลเมตร (ที่ต ำบลโคกพุทรำ) ไม่สะดวกที่ให้ควำยข้ำมแม่น้ ำน้อยหน้ำบ้ำน  ต้องไปขอ
สร้ำงโรงนำที่บริเวณบ้ำนคนที่รู้จักกัน มีพ่อ พ่ีชำย น้องสำวและผมไปนอนพักอำศัยอยู่ท่ี
โรงนำนั้นโดยนอนเรียงกันได้ ๔ คน ตอนเช้ำแม่หำบข้ำวปลำอำหำรไปให้กนิมื้อเช้ำและ
มื้อกลำงวัน ส่วนมื้อเย็นน้องสำวจะหุงหำกินกันเอง ส่วนแม่จะกลับบ้ำนเพื่อดูแลยำยและ
น้องเล็ก ๆ อีก ๒ คน 



  
 

 มีครั้งหนึ่งตอนกลำงคืนฝนตกพร ำ ๆ มขีโมยลักพำควำยไป ๑ ตัว เพื่อนบ้ำนช่วยกัน
ออกตำมหำ ไปพบควำยถูกผูกไว้ที่ต ำบลองครักษ ์ จ ำไม่ได้ว่ำต้องไถ่คืนมำหรืออย่ำงไร 
ตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมำเวลำกลำงคืนผมมักระแวงอยู่เรื่อย ๆ เกรงว่ำขโมยจะมำลักควำยอีก 

 บำงปีพ่อท ำนำด ำ เนื่องจำกเพื่อนบ้ำนไม่สะดวกที่จะท ำเอง พ่อจงึขอไปท ำ พ่อได้
ฝึกด ำนำให้ผมได้ท ำเป็นอีกอย่ำงหนึ่งด้วย 

  
ด ำนำแบบนี  

 ตักน  ำรดผัก โดยใช้คำนหำบน้ ำจำกแม่น้ ำหน้ำบ้ำนเพื่อรดผักที่ปลูกไว้หน้ำบ้ำน  
เช่น ผักกำด ผักคะน้ำ พริก มะเขือ ตะไคร้ ถั่วฝักยำว และอ้อย เป็นต้น 
 ผมใส่บำตรตอนเช้ำเป็นประจ ำที่หน้ำบ้ำน ถ้ำเป็นฤดูน้ ำหลำกก็ไปใส่บำตรที่แพข้ำง
บ้ำนโดยมีพระภิกษุมำบิณฑบำตทำงเรือ 



 พ่ีจ ำลอง อนุสุวรรณ (บุตรชำยของลุงมว้น) ชวนไปอยู่วัดเกำะกับหลวงตำอ่ิม หลวง
ตำอ่ิมให้ผมไปรับปิน่โตตอนเช้ำที่ตลำดโพธิ์ทอง พอถึงวันพระมีสำธุชนมำท ำบุญที่วัด มี
อำหำรคำวหวำนมำกมำย ผมกับพ่ีจ ำลองก็น ำแกงมำใส่หม้อรวมกันแล้วน ำไปอุ่นเรียกว่ำ 
“แกงสมรวม” เก็บไว้กินตอนเย็นได้อีก ผมอยู่วัดได้ไม่นำนพ่ีจ ำลองกลัวผีเลยกลับมำอยู่
บ้ำน แต่ผมก็ไปช่วยยกส ำรับกับข้ำวที่มีสำธุชนไปท ำบุญที่วัดเกำะในวันพระเป็นประจ ำ 

นอกจำกงำนที่ผมท ำในวัยเด็กที่กล่ำวมำแล้วนั้น ผมยังท ำงำนได้อีกหลำกหลำย จะ
ขอเล่ำต่อไป 
 ตกปลำ ผมตกปลำได้หลำกหลำย เช่น ตกปลำช่อน โดยใช้ปลำสร้อยเป็นเหยื่อ ปลำ
สร้อยจะว่ำยน้ ำไปเรื่อยๆต ปลำช่อนมำพบก็จะฮุบกิน ผมก็วัดคันเบ็ด ปลำช่อนก็ติดเบ็ด ตก
ปลำกระทิงที่แพข้ำงบ้ำน ใช้เบ็ดหย่อนลงไปในช่องว่ำงของแพไม้ไผ่หรือแพลูกบวบ ส่วน
ตกกุ้งผมใช้เรือไปจอดข้ำงแพผักบุ้งหรือแพข้ำงบ้ำนใช้เบ็ดที่เกี่ยวไส้เดือนเพียงปลำยเบ็ด 
หย่อนเบ็ดที่มีทุ่นตะกั่วลงไปถงึดินตำมสำยน้ ำไหล  เมื่อรู้สึกว่ำกุ้งกินเบ็ดกระตุกดึง
หน่วงๆก็ดงึสำยเบ็ดขึ้นมำก็จะได้กุง้ก้ำมกรำมติดเบ็ดขึ้นมำ เบ็ดรำว ใช้เบ็ดทีม่ัดเชือกรำว
เป็นระยะขึงจำกเสำเรือนต้นหนึ่งไปยังเสำเรือนอีกต้นหนึ่งที่น้ ำท่วมใต้ถุนบ้ำน หรือขึง
เชือกรำวจำกไม้ที่ปักหลักไว้หน้ำบ้ำน ใช้ไส้เดือนหรือปลำสร้อยเป็นเหยื่อ ทิ้งไว้ตลอดคืน 
รุ่งเช้ำก็ยกเชือกรำวดูก็จะได้ปลำติดเบ็ด  

พำยช้อน น ำเรือไปจอดใกล้แพผักบุ้ง แล้วใชช้้อนพำยไปตำมน้ ำคล้ำย พำยเรือจึง
เรียก “พำยช้อน” (ช้อน เป็นตำข่ำยคล้ำยสวิงแต่ก้นลึกกว่ำ) 

ลอยช้อน โดยใช้ช้อนลอยเรือล่องไปตำมน้ ำ คนช้อนจะนั่งทีห่ัวเรือ ลอยชอ้นไป
ตำมน้ ำ  ท้ำยเรือจะมีคนถือท้ำยให้ เมื่อปลำว่ำยทวนน้ ำมำชนตำข่ำยของ ช้อน  คนช้อนก็รีบ
งัดช้อนขึ้นเร็วๆ ก็จะได้ปลำตะเพียนเป็นส่วนใหญ่ ช่วงที่มีปลำมำกจะมีคนลอยช้อนหน้ำ
บ้ำนมำกมำย 

ดักลอบ ผมช่วยพ่อดักลอบ ซึ่งมีทัง้ลอบนอน และลอบยืนที่หน้ำบ้ำนตอนน้ ำ หลำก 



สุ่มปลำ ผมออกไปสุ่มปลำตอนหัวค่ ำริมตลิ่งหน้ำบ้ำน ส่วนพ่อมักออกไปสุ่มปลำ
ในหนองน้ ำหลงับ้ำน  บำงครัง้พ่อก็นัดเพื่อนบ้ำนออกไปหลำยคน เดินสุ่มปลำเรียงแถว
กันแบบหน้ำกระดำน 

ชักชนำง ชนำงเป็นเครื่องดกัปลำที่พ่อใช้ตอกไม้ไผ่สำนเอง สำนขัดแตะเป็นตำถี่ๆ
ให้เป็นกรวยก้นแหลมปำกกว้ำง ด้ำนหลังมีไม้ไผ่รวกที่มีล ำต้นเล็กยำวเรียวสองล ำมัดติด
กับก้นกรวยโผล่หำงยำวขั้นมำ เอำไว้ส ำหรับดึงชนำงขึ้นลงจำกน้ ำ ใช้จับปลำในฤดูน้ ำ ลด
ที่ตลิ่งมีควำมลำดเอียงพอสมควร และตลิ่งต้องลื่นเพื่อหย่อนชนำงลงน้ ำและชกัชนำงดได้
สะดวก ก่อนหย่อนชนำงลงน้ ำต้องตัดกิ่งไม้สุมลงไปในชนำงเพื่อให้ปลำเข้ำมำอยู่อำศัย 
เมื่อชักชนำงขึ้นก็จะได้ปลำหลำกหลำยชนิด 

พ่อยังมีวิธีหำปลำได้หลำกหลำยวิธี ซึ่งผมท ำไม่ได้ เช่น ใช้จั่นดักปลำกรำยริมแม่น้ ำ
หน้ำบ้ำน ยกยอริมแม่น้ ำ ลงข่ำยในทุ่งนำข้ำวช่วงฤดูน้ ำหลำกเพื่อดักปลำ สุ่มปลำและตีโต่ง
ในหนองน้ ำหลงับ้ำน  และยังออกไปหำกบตอนกลำงคืน ตอนเช้ำมืดผมตืน่นอนได้ยิน
เสียงกบร้องบนบ้ำนจึงทรำบว่ำพ่อออกไปหำมำตอนกลำงคืน จ ำไม่ได้ว่ำพ่อใช้วิธีใดใน
กำรจับกบ 

ปลำที่ได้มำก็ท ำได้หลำกหลำย เช่น ปลำสร้อยได้มำจำกชะนำงหรือยกยอหรือพำย
ช้อน ก็น ำมำตัดหัวเพ่ือท ำปลำร้ำ ปีหนึง่ท ำปลำร้ำไว้กินหลำยไห ปลำร้ำใช้หรนเป็นน้ ำจิ้ม
ผัก แม่ท ำให้กินทกุวัน ถ้ำหำกแม่แกงสม้จะใส่ปลำร้ำแทนน้ ำปลำ  ปลำสร้อยยังท ำปลำเห็ด
ได้ด้วย ถ้ำวันไหนได้ปลำสร้อยมำมำกก็ช่วยกันท ำหลำยคน น่ำสนุกสนำน ส่วนหัวปลำ 
ไส้ปลำก็น ำไปต้ม เมื่อทิ้งไว้ให้เย็นลงน้ ำมันปลำจะลอยขึ้นมำ แล้วใช้ทัพพีชอ้นเอำน้ ำมัน
ปลำไปใส่กระทะเคี่ยวอีกครั้งหนึง่  จะได้น้ ำมันปลำ เก็บไว้ใช้ทอดกล้วยแขกได้อย่ำงดี แม่
ทอดกล้วยแขกใหลู้ก ๆ ได้กินบ่อยๆ 

ท ำน  ำปลำ น ำปลำใส่ไหพร้อมทั้งเกลือ ทิ้งไว้เป็นเดือน แล้วน ำไปใส่กระทะตม้ 
น ำไปใส่ถุงผ้ำกรองก็จะได้น้ ำปลำที่ไม่มีสำรพิษเจือปน 



ปลำตะเพียนใช้ท ำอำหำรเก็บไว้กินได้หลำกหลำย เช่นท ำปลำเจ่ำ ปลำเค็ม ปลำย่ำง 
งมหอย ในแม่น้ ำหน้ำบ้ำนและหนองน้ ำหลังบ้ำน   เป็นหอยกำบ งมมำแล้วน ำมำใส่

กระทะต้ม เปลือกหอยจะอ้ำออก เลือกเอำเนื้อหอยมำหั่นแล้วให้แม่น ำไปแกงได้ 
ถอนขนเป็ดไก่ที่ตำยแล้ว ผมไม่เคยเชือดไก่ ถ้ำไก่หรือเป็ดที่เลี้ยงไว้ตำย ผมจะ

น ำไปลวกในน้ ำร้อนแล้วถอนขน แล้วใช้มีดสับและหั่นน ำไปให้แม่แกงหรือตม้ข่ำ ในช่วง
นั้นไม่นิยมท ำไก่ย่ำง 

เก็บผักบุ้ง สำหร่ำย เดินออกไปเก็บผักบุ้งในทุง่นำหลงับ้ำน เดินออกไปบำงครั้ง
ไกลรำว ๔-๕ กิโลเมตร เพื่อน ำมำเลี้ยงหมู ส่วนสำหร่ำยก็น ำมำเลี้ยงหมูโดยต้องลงไปงม
ในหนองน้ ำหลงับ้ำนไกลรำว ๔-๕ กิโลเมตรเช่นกัน 

เดินหำสตำงค์และของมีค่ำริมตลิ่ง หน้ำแล้งน้ ำลด  ถ้ำเดินไปตำมริมน้ ำจะพบ 
สตำงค์หรือของมีค่ำ เนื่องจำกมคีนท ำตกน้ ำขณะนั่งเรือจ้ำงข้ำมฟำก หรือจำกเรือที่แล่น
ผ่ำนไปมำ 

ที่วัดเกำะมีงำนตอนกลำงคืน เช่น ลิเก หนังกลำงแปลง หนงัตะลงุ ตอนเช้ำผมจะไป
หำสตำงค์ที่คนท ำหล่นไว้ รวมทั้งของมีค่ำอ่ืน ๆ ด้วย มีเพื่อนบ้ำนไปเดินหำเช่นกัน มักจะ
ได้สตำงค์หรือธนบัตรที่คนท ำหล่นไว้ 

เก็บผลไม้ตำมฤดูกำล เช่นในฤดูมะมว่งสุกหล่นจำกต้น แม่กับผมจะออกไปเก็บ
มะม่วงสุกที่หล่นเองแต่เช้ำมืด น ำตะเกียงรั้วคอยส่องทำงด้วย ตอนบ่ำยๆหรือตอนเย็นก็
ออกไปเก็บอีกครั้งหนึ่ง แล้วน ำมำปอกเปลือก หั่นเป็นชิ้น ๆ น ำไปใส่กระทะกวนเพื่อท ำ
มะม่วงกวนเก็บไว้กินได้นำนนำน ลูกหว้ำสุก มะตูมสุก และไข่เน่ำสุกที่หล่นจำกต้นอยู่ใกล้
บ้ำนก็มีให้เก็บกินได้หลำยต้น นอกจำกนี้ยังมีมะขำมเทศทั้งมันและฝำดมำกมำยหลำยต้น
ที่ผมไปสอยกินและน ำมำให้แม่แกงใหก้ินอีกด้วย 



สับขี หญ้ำ จะท ำหลงัจำกไถหว่ำนเสร็จแล้ว บำงช่วงมีหญ้ำมำก บำงช่วงก็มีรอยไถ
ลึก ต้องใช้จอบสับ ท ำกันจนแดดจัดมำกมำกจึงจะเลิก นับว่ำเป็นท ำนอง “หลังสู้ฟ้ำ หน้ำสู้
ดิน” โดยแท้ กำรเกี่ยวข้ำวก็เช่นกันมลีกัษณะ “หลังสู้ฟ้ำ หน้ำสู้ดิน” ชัดเจน 

ขนฟ่อนข้ำวจำกนำโดยใช้ควำยลำกเลื่อน หรือเทียมเกวียน มำยังบ้ำน 
นวดข้ำว เริ่มด้วยเอำฟ่อนข้ำวที่กองไว้เป็นวงกลมบนลำนนวดข้ำวหน้ำบ้ำน 

จำกนั้นก็จงูควำยเดินเหยียบบนฟ่อนข้ำวที่กองไว้ แล้วท ำกำรสงฟำง โดยใช้ตะขอด้ำมไม้
ไผ่ยำว ๆ เขี่ยหรือสงเอำฟำงออกจำกกองข้ำวเมื่อควำยนวดข้ำวแล้ว 

 
ควำยนวดข้ำว 

ชักกระดำน เอำเชือกผูกกระดำนแผ่นๆลำกกองข้ำวให้ฟูขึ้นเป็นระเบียบ หรือเป็น
กองเพื่อฝัดข้ำวเอำแกลบออกให้เหลือแต่เมล็ดข้ำว 

ฟำดข้ำวในพ้อม บำงครั้งเกี่ยวข้ำวมำยังไม่แห้งต้องรีบฟำดข้ำวกับโอ่งในพ้อม 
เพื่อให้เมล็ดข้ำวออกจำกรวงข้ำวแล้วน ำไปตำกแดด 

ฝัดข้ำว โดยใช้สีฝัดฝัดข้ำวเอำข้ำวลีบออกให้เหลือแต่เมล็ดข้ำวที่ดี 



  
สีฝัด 

สีข้ำว น ำข้ำวเปลือกใส่ในเครื่องสีข้ำว เพื่อเอำเปลือกข้ำวออก แล้วน ำไปต ำในครก
กระเดื่อง จำกนั้นน ำไปใส่กระด้งฝัดเอำร ำข้ำวและปลำยข้ำวออก เหลือแต่ข้ำวสำรหรือ
ข้ำวกล้อง 

  
เครื่องสีข้ำว     ครกกระเดื่อง 

กำรสีข้ำวที่บ้ำนผมมีกำรพัฒนำเรื่อยมำ คือจำกสีข้ำวต ำข้ำวกินเองในบ้ำน ต่อมำ
เปลี่ยนเป็นน ำข้ำวเปลือกใส่กระสอบไปสีที่โรงสี เจ้ำหน้ำที่ให้รอรับข้ำวสำรของตนเอง 
โดยน ำกระสอบไปรองข้ำวสำรของเรำ ต่อมำเปลี่ยนเป็นน ำข้ำวเปลือกไปแลกข้ำวสำรที่
โรงสี ต่อมำขำยข้ำวเปลือกไปซื้อข้ำวสำร ล่ำสุดพ่อแม่ท ำนำไม่ไหว ลูก ๆ กแ็ยกย้ำยไปมี
ครอบครัว ต้องซื้อข้ำวสำรกินจนถึงปัจจุบันนี ้

ต ำข้ำวเม่ำ กำรต ำข้ำวเม่ำท ำได้ ๒ วิธีด้วยกันคือ วิธีแรกตอนข้ำวในนำยังอ่อนคือยัง
ไม่สุกดี จะเกี่ยวมำนวดเอำเมล็ดข้ำวไปคั่วแล้วน ำมำต ำเป็นข้ำวเม่ำ วิธีที่สองน ำข้ำวเปลือก
ไปแช่น้ ำแล้ว น ำไปคั่วแล้วน ำมำต ำเป็นข้ำวเม่ำ 



เก็บข้ำวตก เมื่อทุกบ้ำนเก็บเกี่ยวข้ำวเสร็จแล้ว ผมมีเวลำว่ำงก็ออกไปเก็บข้ำวตกตำม
ทุ่งนำ ซึ่งเป็นรวงข้ำวที่ล่วงหล่นเวลำขนเข้ำบ้ำนหรือเก็บเกี่ยวไม่หมด เมื่อเก็บมำได้มำก
พอก็นวดเอำไปขำย เป็นรำยได้ส่วนตัว 

ท ำไร่ถั่วเขียว ไร่งำในหน้ำแล้งหลงัเก็บเกี่ยวข้ำวแล้ว มีฝนตกไถนำได้ง่ำยก็จะหว่ำน
ถั่วเขียว หว่ำนงำ เมื่อเก็บเกี่ยวได้ก็จะช่วยกันเก็บเกี่ยวถั่วเขียวและงำมำนวดน ำไปขำยได้
รำคำดี 

ปลูกอ้อยที่ลำนนวดข้ำวหน้ำบ้ำนหลังจำกนวดข้ำวเสร็จแล้ว  
เลี ยงควำย ในฤดแูลง้รำวเดือนมีนำคมถึงเดือนพฤษภำคม ตอนเช้ำผมต้อนควำย ขี่

ควำยออกไปเลี้ยงกลำงทุง่นำ ไกลจำกบ้ำนรำว ๔-๕ กิโลเมตร ห่อข้ำวไปกินตอนกลำงวัน 
โดยพักที่ศำลำซึ่งเป็นที่พักคนเดินทำง แล้วปล่อยให้ควำยเล็มกินหญ้ำกันเอง ร้อนนักก็ลง
อำบน้ ำ เล่นน้ ำในหนองน้ ำ เพ่ือน ๆ ทั้งวัยเดียวกันและพี่ป้ำน้ำอำก็มี ตอนเย็นก็ต้อนควำย
กลับบ้ำน 

   
ผมเคยขี่ควำยแบบนี มำแล้ว 

เกี่ยวหญ้ำให้ควำย ในฤดูน้ ำหลำกผมต้องออกไปเกี่ยวหญ้ำมำให้ควำยกิน  โดยพำย
เรือออกไปกับพ่อบ้ำงไปกับพ่ีชำยบ้ำง หำหญ้ำที่ขึ้นตำมคันนำหรือในนำที่เขำไม่ได้ปลูก
ข้ำว หรือนำข้ำวที่ก ำลังงำมมำกมำก เกีย่วเอำแต่ใบข้ำวมำให้ควำยกิน ถ้ำหำกไม่มีหญ้ำให้
เกี่ยวก็ฉุดฟำงข้ำวจำกกองฟำงหลังบ้ำนมำให้ควำยกิน 

 ในฤดูเกี่ยวข้ำว ผมไปกับพ่อและพี่ชำยโดยแจวเรือหรือพำยเรือเข้ำไปในคลองต้อง
เข็นเรือที่ประตูน้ ำอย่ำงทุลักทุเล  เพรำะน้ ำไหลเชี่ยว เพื่อนบ้ำนเชิญไปช่วยเกี่ยวข้ำวที่



เรียกว่ำ ลงแขกเกี่ยวข้ำว ผมเป็นตัวแทนพ่อแม่ไปช่วยครั้งหนึ่ง กลำงวันเขำเลีย้งข้ำวเหนียว
หน้ำตำฉีก 
 ถ้ำไปนำในฤดูน  ำหลำก  ก็เก็บสำยบัว สนัตะวำ แพงพวย ยอดผักบุ้งมำจิ้มน้ ำพริก  
จิ้มปลำร้ำที่เตรียมไปจำกบ้ำน ขำกลับก็เก็บดอกโสนมำต้มจิ้มน้ ำพริกได้อีก 
 แม่ขำยข้ำวเกรียบว่ำวที่หน้ำวัดเกำะ เมื่อแม่ว่ำงจำกไถนำ เกี่ยวข้ำว แม่จะท ำข้ำว
เกรียบว่ำวขำยท่ีหน้ำวัดเกำะด้วย 

   วิธีท ำข้ำวเกรียบว่ำวที่แม่เคยท ำ 
 

 ปลูกปอกระเจำหน้ำบ้ำน พ่อจะหว่ำนปอกระเจำที่หน้ำบ้ำน พอต้นโตได้ที่ก็จะตัด
ต้นปอกระเจำน ำเอำเปลือกออกไปตำกแดด เมื่อแหง้แล้วก็ขำยได้ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่ง
พ่อจะน ำไปควั่นเชือกส ำหรับผูกควำยและใช้ผูกเรือได้ด้วย 
 ทอเสื่อกก โดยตัดต้นกกที่ขึ้นเองตำมทุ่งนำ น ำมำผ่ำครึ่งแล้วตำกแดดให้แหง้ ยมื
เครื่องทอเสื่อกกมำจำกเพื่อนบ้ำนมำทอ ได้เสื่อกกไว้ใช้ 

 ทอเสื่อกกที่ผมเคยท ำคล้ำย ๆ ทอเสือ่ตะไคร้หอมแบบนี  



 ท ำไม้ไอศกรีมขำย ที่ร้ำนท ำไอศกรีมในตลำดจะรับซื้อไม้ไอศกรีม ผมกับพ่ีน้องจะ
ช่วยกันท ำไม้ไอศกรีมไปขำย มีรำยได้บ้ำงเล็กๆน้อยๆ 
 เก็บไข่ไก่ในเข่ง ที่เขำรอจะน ำใส่เรือไปขำย ที่ท่ำเรือใกล้บ้ำนมีคนน ำไก่มำใส่เข่ง
ขนำดใหญ่เพ่ือรอน ำใส่เรือไปขำยในกรุงเทพฯ ไก่จะไข่ออกมำผมไปเห็นเข้ำจึงใช้มือล้วง
เก็บมำต้มกินได้ 
 ญำติปวดท้องมำก พ่อชวนผมไปเยี่ยม หมอพ้ืนบ้ำนสั่งให้กินยำต้มจำกสมุนไพร ให้
พ่อกับผมออกไปช่วยหำสมุนไพรในสวนตอนกลำงคืน 
 ตัดผมในทุ่งนำ เนื่องจำกเพื่อนบ้ำนที่ไปไถนำติดกันเขำตัดผมเป็น เลยใหเ้ขำชว่ย
ตัดผมให้ช่วงพักจำกกำรไถนำ คิดค่ำตัดผมกี่สตำงค์จ ำไม่ได้ แต่เขำคิดถูกกว่ำไปตัดผมที่
ร้ำนตัดผมในตลำด 
 ซื อผลผลิตตำมบ้ำนโดยไปเก็บเกี่ยวเอง แล้วน ำไปขำยที่ตลำดศำลเจ้ำโรงทอง โดย
พำยเรือล่องไปตำมแม่น้ ำน้อย ไปสองคนกับแม่ ผลิตผลที่น ำไปขำย เช่น มะนำว ละมุด 
ใบตองแหง้ ฯลฯ ได้ก ำไรเที่ยวละประมำณ ๑๐ บำท 

 พ่ีจอน (พ่ีชำยคนโต) เรียนส ำเร็จจำกโรงเรียนช่ำงทอผ้ำ จังหวัดอ่ำงทอง แล้วไป
ท ำงำนโรงงำนทอผ้ำในกรุงเทพฯระยะหนึ่ง ต่อมำได้เป็นครูอำสำสมัครสอนทอผ้ำตำม
บ้ำน เวลำว่ำงจำกสอนทอผ้ำพ่ีชำยก็ทอผ้ำที่บ้ำนด้วย ผมมีหน้ำที่ช่วยเก็บกระสวยให้พ่ีชำย 
เนื่องจำกเวลำทอผ้ำกระสวยจะหลุดออกบ่อย ๆ 

 พ่อชวนไปแจกกำร์ดบวชพ่ีจอนที่อ่ำงทอง เดินจำกบ้ำนไปตลำดตัวจังหวัดอ่ำงทอง 
แล้วเดินไปตำมริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ในท้องที่ต ำบลเทวรำช อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง 
 พ่อพำเดินลัดทุ่งนำชวนผมไปเที่ยวงำนวัดที่วัดเทวรำช อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง ริม
แม่น้ ำเจ้ำพระยำไกลจำกบ้ำนรำว ๗ ก.ม.ตอนนั่งดูหนังกลำงแปลงผมก็หลับ งำนเลิกก็เดิน
กลับบ้ำน 



 พ่อหำปลำเก่งมำกและหลำกหลำยวิธี ที่ผมยังท ำไม่ได้ เช่น ลงข่ำยในทุ่งนำข้ำวช่วง
ฤดูน้ ำหลำก พ่ีจอนกับผมพำยเรือน ำอำหำรมื้อเย็นไปให้พ่อกิน เพรำะพ่อต้องเฝ้ำข่ำยอยู่ท้ัง
คืน ถ้ำเป็นฤดแูลง้พ่อจะออกไปตีโต่งและ สุม่ปลำ ตำมหนองน้ ำหลังบ้ำน 

 แม่ท ำขนมได้หลำกหลำย เช่น ขนมครก ปำกริม รอดช่อง ขนมกล้วย ขนมตำล บัว
ลอย ข้ำวต้มมัด ข้ำวเหนียวแดง (ช่วงตรุษสงกรำนต์) ข้ำวเหนียวหน้ำสังขยำและหน้ำตำฉีก 
เต้ำส่วน ถั่วเขียวต้มน้ ำตำล กระยำสำรท (ช่วงวันสำรท) กล้วยบวชชี ข้ำวเกรยีบว่ำว และ
กล้วยแขก เป็นต้น แม่ให้ผมช่วยโม่แปง้เพื่อน ำไปท ำขนม ผมจึงสำมำรถโม่แป้งได้อีกด้วย 

   
โม่แป้งแบบนี ที่ผมสำมำรถโม่แป้งได้  โม่แป้ง 
ในช่วงวันสำรท ทุกบ้ำนท ำกระยำสำรทไปท ำบุญที่วัด และท ำเผื่อแจกจ่ำยเพ่ือน

บ้ำนและญำติพ่ีน้อง ผมและพี่ ๆ จะพำยเรือไปแจกกระยำสำรทตำมบ้ำนญำติเพรำะเป็น
ช่วงน้ ำ หลำก 
 ส่วนกำรท ำขนมตำลนั้น ท ำในฤดูที่ลูกตำลสุกหล่นลงใต้ต้น ผมชอบออกไปเก็บลูก
ตำลสุกที่ดงตำลหลังบ้ำน น ำมำให้แม่ท ำขนมตำล หรือไม่ก็เอำเม็ดตำลมำกองสุมไว้เพื่อให้
งอก แล้วน ำมำผ่ำเอำจำวตำลมำกิน หรอืให้แม่เชื่อมจำวตำล ในช่วงที่เพื่อนบ้ำนเก็บน้ ำตำล



จำกต้นตำลใส่กระบอกแขวนไว้ที่โคนต้นตำล เจ้ำของให้ยกกระบอกดื่มกินได้โดยไม่ต้อง
ออกปำกขอ เพรำะเขำถือว่ำถ้ำออกปำกขอจะท ำให้น้ ำตำลไม่ไหลผลผลิตน้อย 
 นอกจำกนี้ยังช่วยกันเผำข้ำวหลำม นำนๆครั้ง ช่วยกันต ำข้ำวเม่ำในช่วงทีข่้ำวในนำ
ยังอ่อนเหมำะกับกำรเก็บเกี่ยวมำต ำข้ำวเม่ำ  
 อำหำรคำวที่แม่ท ำให้กินเป็นประจ ำ เชน่ น้ ำพริกเผำ  น้ ำพริกผัด  ปลำร้ำหรน  ปลำ
ร้ำสับ ปลำเจ่ำหรน ปลำเห็ด (ทอดมนั) กะปิคั่ว แกงส้ม แกงขม (คล้ำยๆกับแกงป่ำใน
ปัจจุบัน ใช้ปลำเลก็ปลำน้อยท่ีได้จำกชักชนำง) 

ท ำส้มต ำกินกันตอนค่ ำวันลอยกระทง ส้มต ำซึ่งเป็นอำหำรไทยที่นิยมซื้อกินกันใน
ปัจจุบันผมเคยท ำกินมำแล้ว แต่ท ำกนิกันในครอบครัวตรงกับวันลอยกระทงกลำงเดือน 
๑๒ เป็นเพรำะเหตุใดที่ท ำกินกันในวันลอยกระทงกจ็ ำไม่ได้แล้ว 

ลุงม้วนจัดงำนบวชนำคให้ลกูชำย (พ่ีเจียน) ให้พ่อต้มเหล้ำเถื่อนเลี้ยงคนที่มำงำน
เลี้ยง เพรำะลุงเป็นก ำนันถ้ำถูกต ำรวจจบัจะต้องถกูปลดจำกก ำนัน ถ้ำพ่อถูกจบัคงแคถู่กขงั
คุก แต่พ่อก็เคยถกูต ำรวจจับขังคุกครัง้หนึ่งเพรำะพกมีดเดินผ่ำนหน้ำโรงพัก ลุงช่วยไป
ประกันออกมำได้ 

พ่อไปบ้ำนปู่เพ่ือช่วยแล่เนื อควำยตำย และชวนผมไปเป็นเพ่ือนด้วย ผมจึงได้เห็น
วิธีกำรแล่เนื้อควำยด้วย 
 เดินไปไหว้พระพุทธไสยำสน์วัดขุนอินทประมูลในวันแรม ๘ ค่ ำ เดือน ๕ ทุกคนที่
ไปจะต้องเดินไปกลับ เพรำะยังไม่มีรถยนต์ ไม่มีรถจักรยำนยนต์ ไม่มีรถจักรยำน ระหว่ำง
ทำงมีโรงทำนให้ทำนข้ำวต้มเครื่องและดื่มน้ ำใส่ยำอุทัย 



   
พระพุทธไสยำสน์วัดขุนอินทประมูล 

 
 งำนวัดไชโย อ ำเภอไชโย มีคนเล่นเพลงเรือล่องมำหน้ำบ้ำน มีแขง่เรือหน้ำบ้ำน 

ส่วนมำกคนไปงำนวัดทำงเรือพำยบ้ำง เรือแจวบ้ำง ส่วนเรือยนต์ก็มีบ้ำงไม่มำกนัก ผมไม่
เคยไปงำนวัดไชโยเลย จนกระทัง่ท ำงำนเป็นครูแล้วจึงมีโอกำสได้ไปไหว้พระโตวัดไชโย 
และได้ศกึษำค้นคว้ำเรื่องวัดไชโยเพื่อลงพิมพ์ในหนังสือเรื่อง “อ่ำงทองของเรำ” 

         
 พระโตวัดไชโย    หนังสือ “อ่ำงทองของเรำ” พิมพ์ครั งแรกใช้ช่ือที่ปกวำ่ “อ่ำงทองในอดีต” 

 งำนมุทิตำจิตพระครูวิจำรณ์โสภณ วัดเกำะ ผมมีโอกำสนั่งเรือยนต์ไปกับคณะไป
วัดอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทองเพื่อรับพัดยศของท่ำน เนื่องจำกเป็นช่วงฤดูน้ ำหลำก   มเีรือ
ยนต์หลำยล ำแล่นไปตำมคลองบำงพลับ รู้สึกตื่นเต้นและสนุกที่มีโอกำสนัง่เรือยนต์เป็น
ครั้งแรกในชีวิต 



 
เรือยนต์ ๒ ชั น 

 กำรละเล่นพื นบ้ำน ผมปลีกเวลำท ำงำนบ้ำนไปเล่นกับเพื่อนบ้ำน มีกำรละเล่น
พ้ืนบ้ำนที่ผมเคยเล่นมำแล้ว เช่น หมำกเก็บ ตี่จับ โยนซองบุหรี่ โยนกระเบือ้ง ว่ิงเปี้ยวที่
โรงเรียน ปืนก้ำนกล้วย ลูกข่ำง หยอดหลุม กระโดดเชือก ขี่ม้ำก้ำนกล้วย สำนตะกร้อ สำน
ปลำตะเพียน เป่ำกบ หมำกเก็บ ตำเขยง่ อีตัก ท ำง่ำมไม้หนังสติ๊ก ปั้นกระสุน เป่ำปี่ซังข้ำว 
สะสมกล่องไม้ขีด เล่นเตย ไม้จ่ำ เป่ำกบ โยนเส้น หยอดหลุม จ้ ำจี ้ แมงมุม ทอยเส้น ลูกดีด 
และว่ำยน้ ำเกำะเรือโยงในแม่น้ ำน้อยหน้ำบ้ำน  เป็นต้น 

      
    ลูกข่ำง    กระโดดเชือก 
 ดูมหรสพและกำรละเล่น ซึ่งมีหลำกหลำย เช่น ดูหนงักลำงแปลงซึง่ส่วนใหญ่เป็น
หนังฝร่ังซึง่ดูไม่รู้เรื่อง หนงัไทยแต่พูดฝรั่งคือเรื่องพระเจ้ำช้ำงเผือกก็เคยดูตอนเป็นเด็ก 
นอกจำกนั้นได้เคยดูหนังตะลุง ดูลิเกเดก็ ดูโขนสดที่วัดเกำะ ดูงิ้วที่ตลำดโพธิ์ทอง (ทั้งๆที่ดู
ไม่รู้เรื่อง) และดลูะครชำตรีแก้บน เป็นต้น 



 ที่บ้ำนผมมีเรือหลำยชนิดไว้ใช้ในฤดูน  ำหลำก ผมมีโอกำสได้ใช้ด้วย เช่น 

เรืออีโปง หรือเรืออีโพง หรือเรือหลุมโปง เป็นเรือขุดชนิดหนึ่ง ยำวประมำณเกือบ ๒ 
วำ ท ำจำกโคนต้นตำลผ่ำซีก ขุดเอำเนื้อข้ำงในออกปิดท้ำยด้วยแผ่นไม้ ท้ำยเรือเล็กกว่ำหัว
เรือซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นตำล คนพำยจะนั่งที่หัวเรือซึ่งมีแผ่นไม้วำงเป็นกระทงนั่ง เรือ
ชนิดนี้ใช้ตกปลำหรือข้ำมฟำกล ำน้ ำแคบๆ  ได้ ซึง่อำจถ่อข้ำมได้สะดวก บำงแห่งเรียก เรือ
โปงตำล 

เรือมำด เป็นเรือขุดเบิกให้กว้ำง หัวเรียวท้ำยเรียว ยำวประมำณ ๔ วำ มีหลำยขนำด 
พ่อใหญ่ พ่อ แม่ใช้รับสง่ผมไปโรงเรียน และใช้บรรทุกฟ่อนข้ำว ข้ำวเปลือก ไม้ฟืน และ
อ่ืนๆได้ด้วย 

เรือชะล่ำ เหมือนเรือมำด แต่ยำวกว่ำ ท้องแบน ไม่เบกิปำกอย่ำงเรือมำด ควำมกว้ำง
ของล ำเรือจึงเท่ำกัน เกือบตลอดทั้งล ำ หัวเชิดขึ้นเล็กน้อย ปลำยตัดมีขนำด ยำวมำกและไม่
ขุดให้กว้ำง ใช้บรรทุกฟ่อนข้ำวและอื่นๆได้ 

เรือส ำป้ันพำย เป็นเรือต่อเสริมกรำบชนิดหนึ่ง เดิมท ำด้วยไม้กระดำน ๓ แผ่น ท้ำย
สูงกว่ำหัวเรือ 

 
เรือหมู เรือขุดชนิดเล็กๆประเภทไม้ตะเคียน ไม้มะค่ำ และไม้สักเสริมกรำบ 

ลักษณะคล้ำยเรือพำยม้ำ แต่หัวเรียวเล็กกว่ำเรือพำยม้ำมำก หัวงอนสั้น ท้ำยแหลม เล็กแต่
ไม่งอน กลำงป่อง ใช้นั่งได้คนเดียว ไปธุระใกล้ๆ บ้ำน 



เรือพำยม้ำ หัวเรือและท้ำยเรือเรียวงอนขึ้น พองำม มีไม้หูกระต่ำยติดขวำงอยู่ทั้งหัว
และท้ำยเรือ ตรงกลำงล ำป่องออก ใช้ในกำรรับส่งผมไปโรงเรียนในฤดูน้ ำหลำกและ
บรรทุกของได้ 
 ปัจจุบันนี้ไม่มีเรือเหล่ำนี้ให้ได้ใช้อีกแลว้ จ ำไม่ได้ว่ำพ่อหรือแม่หรือพ่ีหรือน้องให้
ใครไปหรืออย่ำงไร พอเกิดน้ ำท่วมขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ ท ำให้นึกถึงเรือที่เคยใช้ในสมัยที่
เป็นเด็กทันท ี

 ทั้งหมดที่ผมเล่ำมำนี้เป็น “ชีวิตในวัยเด็กของผม” เท่ำที่ผมจ ำได้ จงึน ำมำเล่ำสู่กัน
ฟัง คงจะได้ข้อคิดบ้ำงว่ำ “เศรษฐกิจพอเพียง” มีมำนำนแล้ว ผมใชช้ีวิตในสมัยเป็นเด็กที่
เรียบง่ำยแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้ ในช่วงที่ผมไปเรียนต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
และกรงุเทพฯรวมทั้งสิ้น ๘ ปี เมือ่ปิดเทอมผมจะกลับบ้ำนและช่วยท ำงำนเหมือนเดิม 
หลำยครั้งที่เดินทำงไปถึงบ้ำนตอนเช้ำมืดพักผ่อนได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ออกไปช่วยไถนำ เกี่ยว
ข้ำว หรือบำงครั้งตอนเช้ำไปช่วยไถนำพอตอนสำยรีบกลับมำบ้ำนเพื่อเตรียมตัวเดิน
ทำงเข้ำกรุงเทพฯในตอนบ่ำย เพรำะโรงเรียนจะเปิดในวันรุ่งขึ้น 

ปัจจุบันนี้ผมกลับไปบ้ำนเกิดไม่มีบรรยำกำศแบบเดิมอีกแล้ว บ้ำนชั้นเดียว
เปลี่ยนเป็นบ้ำนสองชั้น ไม่มีลำนนวดข้ำว ไม่มีกองฟำงหลังบ้ำน ปลำหน้ำบ้ำนไม่มีมำก
พอให้หำได้ ไม่มีชะนำง ไม่มีสุ่มปลำ ไม่มีลอบดักปลำ ไม่มีเบ็ดตกปลำ ไม่มีจัน่ดักปลำ ไม่
มีกำรลอยช้อนในแม่น้ ำหน้ำบ้ำน ไม่มีคอกควำย ไม่มียุ้งข้ำว และพ้อมใส่ข้ำว ไม่มีเล้ำเป็ด 
ไม่มีเรือ ไม่มีสีฝัด ไม่มีครกกระเดื่อง ฯลฯ 
 ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่อ่ำนมำถึงบรรทัดนี้ หวังว่ำคงจะได้ทรำบถึงชีวิตวัยเด็ก
ของผมที่เรียบง่ำย ติดดิน ทั้งเหน็ดเหนือ่ยและล ำบำก และคงจะได้ข้อคิดบ้ำงพอสมควร 
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