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เขียนเลาเรื่องคุณพอ อาจารยพิศิษฐ เบญจมงคลวารี

คุณพอเกิดท่ีจังหวัดราชบุรี ครอบครัวของคุณพอมีเชื้อสายจีนไหหลํา ครอบครัวเดิมอาศัยอยูท่ี
จังหวัดเพชรบุรี และยายจากจังหวัดเพชรบุรีมาเปดรานทํามีด ตีเหล็กท่ีตลาดอําเภอปากทอ จังหวัด
ราชบุรี มีพ่ีนองท้ังหมดแปดคน เปนชายสี่คน หญิงสี่คน คุณพอเปนลูกคนท่ีสาม

ชื่อดั้งเดิมท่ีเพ่ือนๆ สมัยปากทอ รูจัก คือ กิมไซ แปลวา สิงหโตทอง แตพ่ีนองเรียกคุณพอวา โก
เบิ้ม แปลวาพ่ีใหญ คุณพอเปนคนเรียนหนังสือเกง แตวาตองหยุดเรียนมาชวยทํารานตีเหล็กตอจาก
อากง ท่ีเสียชีวิต เพราะพ่ีชายคนโตและพ่ีสาวก็แยกไปมีครอบครัวแลว

คุณพอเลาใหฟงวา การตีเหล็กใหเปนมีด ขวาน หรือดามพรา ตองใชพละกําลังมาก และตองทํางาน
อยูในท่ีรอนจัด เสียงดัง ทําใหคุณพอหูไมไดคอยยินไปหนึ่งขาง เวลาใครพูดอะไรไมถูกขาง จะไมได
ยิน และทําใหพูดเสียงดัง หลังจากท่ีแตงงานกับคุณแม ไดยายจากจังหวัดราชบุรี มาอยูท่ีบานเชา
ขางๆ โรงแรมบางกอก และ เริ่มตนการทํางานเปนพนักงานเสริฟในโรงแรมบางกอก หลังจากนั้นได
เริ่มทําการคาสวนตัวหลายอยาง อาทิเชน เปดรานอาหารรวมกับเพ่ือน ซื้อขายลําใยจากเชียงใหม คา
ไมท่ีตะก่ัวปา คามะพราวจากจังหวัดสมุย สงมะพราวใหกับโรงงานไอศกรีมปอปท่ีหัวหมาก

อาชีพคาขายไมคอยเหมาะกับคุณพอ เพราะเปนคนใจดี เชื่อใจคน คุณพอชอบงานท่ีไดชวยเหลือคน
ดวย เม่ือคุณพอมาศึกษาแพทยแผนโบราณ ก็ถูกกับอุปนิสัยมาก และมีความตั้งใจวาจะศึกษา
คนควาหาความรู ใหถึงแกน คุณพอบอกวาโชคดีมากท่ีไดครูท่ีดี มีเมตตามาก คืออาจารยเขียน รัตน
สุบรรณ ไดรับมอบตัวคุณพอเปนศิษย คุณพอถึงไดเรียนแพทยแผนโบราณ และโหราศาสตรจาก
อาจารย เขียน รัตนสุบรรณ และไดเรียนนวดกับอาจารยชิต สิทธิพุม ซึ่ง เปนลูกชายของหมอนวด
ในรัชกาลท่ีหา อาจารยชิตไดมอบตําราท่ีตกทอดมากจากคุณพอของอาจารยชิตใหอาจารยพิศิษฐ
ดวย แตคุณพอเลาวามีผูขอยืมตําราสวนหนึ่งไปคัดลอกแลวทําหายไปไมไดคืนมา อีกสวนท่ียัง
เหลืออยูคุณพอจะนําติดตัวไปไหวครูดวยทุกครั้ง แตหลังจากท่ีคุณพอไดเสียชีวิตแลว ไดคนดูใน
กระเปาท่ีคุณพอเตรียมนําไปไหวครูในวันท่ี 15 พฤษภาคม แต ไมพบตําราดังกลาว ไมทราบวา
หายไปไหน นาเสียดายมาก

คุณพอเปนนักคิด นักอาน ชอบคนควาทดลอง ชอบคิดคนหาวิธีการใหม ๆ จากการประยุกตความรู
ตางๆ จําไดวาตอนเปนเด็กๆ คุณพอเริ่มสนใจเรียนแพทยแผนโบราณดวยตัวเอง คุณพอจะจดตํารา
ตางๆ ใสกระดาษ และนําติดตัวไปทุกท่ี เวลานั่งรถเมลไปทํางานก็จะนําออกมาทองจํา และชอบไปวัด
มหาธาตุไปดูพระเกา ๆ ไปหาซื้อตํารายาเกา ๆ ดูตนไม สมุนไพร และลองนําตํารามาทดลองทํา
เอง ทําน้ําผึ้งสมุนไพร บํารุงกําลัง ยาทองเนื้องาม ชวยลดสิวฝา ทําใหผิวสวย พอลูกๆ เปน
วัยรุน คุณพอก็นําเอาสารสมมาสตุกับชินสี เพ่ือใหลูก ๆทาผสมกับน้ํามะนาว ท้ิงไวหานาทีคอย
อาบน้ํา เพ่ือระงับกลิ่นเหงื่อ คุณพอบอกวาจะไมทําใหรักแรดํา เหมือนใชสารสมท่ัวไป แตไมใหทาท้ิง
ไวนานเพราะชินสีซึ่งชวยใหรักแรขาว จะทําใหมีอาการคันได
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ตอนอายุครบบวช คุณพอเคยไดบวชเปนพระและเรียนพุทธศาสนา และสอบไดนักธรรมโท ทําให
คุณพอมีความรูความเขาใจในภาษาบาลีสันสฤกตไดพอสมควร คุณพอเลาใหฟงวา ความรูดังกลาวมี
สวนชวยใหคุณพอศึกษาและทําความเขาใจในเสนประธานสิบได แตเพ่ือความม่ันใจคุณพอไดคุย
แลกเปลี่ยนความรูกับเพ่ือนสนิทซึ่งบวชเรียนตั้งแตเด็ก จนเปนมหา และเพ่ือนไดพาไปพบเจาคณะท่ี
วัดชนะสงครามซึ่งมีความรูแตกฉานทางภาษา เพ่ือตรวจสอบอีกครั้งวาความเขาใจถูกตองหรือไม

คุณพอสอนวา คนเราคิดดี ทําดี กินอ่ิม นอนหลับสบาย และทํางานอะไรก็ตามอยาคิดเล็งผลเลิศ
กอน ใหคิดทําประโยชนใหกับสังคมจะอยูไดนานกวา คุณพอชอบพูดใหคติวาคนเราตองเริ่มจากจุด
เล็กๆ คอยๆทําไปเรื่อยๆ จะตองทําไดสําเร็จ คุณพอเปนคนโกรธงายหายเร็ว ไมผูกใจเจ็บ จะพูด
เสมอวาชางมัน ชางมัน คนเราถายอมเสียเปรียบบางก็ไมมีเรื่อง คนเราทําอะไรก็ไดอยางนั้น เราคิด
ดีทําดีก็พอ เรื่องอ่ืนอยาไปคิดใหมาก คําสอนอีกอยางของคุณพอคือการเปนคนตรงตอเวลา จะมีนัด
อะไรกับใครจะตองพยายามไปใหตรงเวลา สอนใหรูจักการแบงปน การให คุณพอบอกวาอยาไปหวง
ความรู ยิ่งให ยิ่งได และตองมีความม่ันใจ แตถอมตัว คือ คิดเสมอวา ถาเราศึกษาอะไรใหถอง
แท เรายอมเปนผูท่ีมีความรูได แตในขณะเดียวกัน ก็ตองหม่ันศึกษาเพ่ิมเติมความรูใหมๆ อยูเสมอ
เพราะคนอ่ืนๆ ก็มีความรู ความสามารถเชนกัน

คุณพอจะศึกษาตําราแผนแพทยแผนโบราณ ตํารานวด ฝงเข็ม โยคะ ตํารานวดเทา จากจีน ญี่ปุน
อินเดีย และของตะวันตก ถามีบทความ หรือสารคดีท่ีเก่ียวกับแพทยแผนไทย การนวด คุณพอจะ
สนใจมาก จะซื้อหามาเก็บไว

คุณพอเลาใหฟงวา การไดรวมทํางานกับ อาจารยสําลี ใจดี และทีมงาน โครงการฟนฟูการนวด
ไทย ทําใหทานไดความรูเพ่ิมมากข้ึน ชวยจัดเรียงความคิดใหเปนระบบ ทานบอกวาการไดรวมงาน
กับโครงการตางๆ อาทิเชน สถาบันการแพทยแผนไทย สํานักพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย
รามคําแหง มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศ และอ่ืนๆ เปนการแลกเปลี่ยน
ความรู ทําใหมีการพัฒนาข้ึน

นอกจากนี้คุณพอสอนเรื่องความกตัญู ทานรักคุณยามาก ตอนคุณยายังมีชีวิตอยู ถามีเวลาวางคุณ
พอจะแวะไปเยี่ยมไปหาคุณยาซึ่งพักอยูท่ีหมูบานเมืองทองบอยๆ โดยเฉพาะถาเปนวันเกิดของคุณ
พอ หรือวันปใหม วันสงกานต จะ เอาเงินไปให และซื้อผลไมไปฝาก หรือเวลามีใครเอาผลไมมา
ฝาก จะรีบแบงเอาไปฝากใหคุณยาไดทานกอนเสมอ

คุณพอยังไดเลาถึง อาจารยหมอเสม พริ้งพวงแกว วาเคยไดเจอกัน ใจดีมาก ไมถือตัว เปน
คนงายๆ อาจารยหมอเสม ยังไดเลี้ยงขาวตมดวย นอกจากนั้นยังไดเลาวาอาจารยประโยชน บุญสิน
สุข ไดชวยทํากายภาพบําบัด ดึงหลังใหทาน เพราะอายุมากข้ึนหลังงอ ทําใหมีอาการปวด
หลัง กายภาพบําบัด ประกอบกับการบริหารกายแบบฤาษีดัดตน ชวยบรรเทาอาการปวดหลังไดมาก
ทุกๆ เชา เวลาตีหาครึ่งคุณพอจะออกไปวิ่งออกกําลังกายท่ีสวนสาธารณใกลบาน หลังจากนั้นจะแวะ
มาท่ีตลาดซื้ออาหารเชา และของใสบาตร ทําเปนประจําทุกวันไมไดขาด ถาวันไหนคุณพอมีงานตอง
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เดินทางไปตางจังหวัด พระทานจะแวะมาถามหาเสมอวาโยมพอหายไปไหน และถาพระทานขาด
เหลืออะไร ตองการยารักษาโรคอะไร จะมาฝากบอกไว คุณพอก็จะซื้อหาไปทําบุญใหเสมอ

หากพบคุณพอคนไขไมมีตังคก็นวดใหฟรี บางทีกลับมาจากทํางานขางนอกดึกมาก คนไขมารอท่ีบาน
พวกเราท่ีเปนลูกรูสึกเคืองวา คุณพอยังไมไดพักผอนตองมานวดให แตคุณพอจะบอกไมเปนไร คน
เขาเดินทางมาไกลชวยดูใหหนอย บางครั้ง คนไขไมมีเงิน เปนอัมพาต เดินทางมาไมได อยูไกล โทร
มาหา คุณพอก็เจียดเวลาไปดูให และแนะนําใหออกกําลังกาย นักเรียนหลายคน อยากเรียนนวด
แตไมมีเงินคาเรียน หรือตกงาน คุณพอก็ใหมาเรียน มีนักเรียนคนหนึ่งอาชีพขับรถทัวรสายระยอง
จันทบุรี ตอนขาหัก ขับรถทัวรไมได ตกงาน มาขอเรียน คุณพอก็ใหเรียน จนมักจะชอบใหเด็กรถ
เอาเงาะ มังคุด ทุเรียนมาฝากไวใหคุณพอบอยๆ

เรื่องการไปสอนท่ีสมาคมฯคนตาบอดท่ีปากเกร็ด ซึ่งอยูไกล และลึกมาก สมัยกอนเดินทางไม
สะดวก ตองนั่งรถมอเตอรไซคเขาไป เพราะหารถแทกซี่ยาก และคุณพอเคยประสพอุบัติเหตุตกรถ
มอเตอรไซค ลูกๆ เคยขอใหหยุด แตคุณพอบอกวาไมเปนไร คุณพอเองก็จัดไดวาเปนคนพิการ
เหมือนกันเพราะหูฟงไมคอยไดยิน จมูกไมคอยไดกลิ่น ก็ตองชวยกัน ใหมีอาชีพ การท่ีคุณพอได
สอนนวดใหคนตาบอด ทําใหคุณพอไดคิดหาวิธีสอนนวดใหเปนระบบ เพราะแตเดิมการเรียนนวดใน
สมัยกอน ลูกศิษยจะติดตามครูไปท่ีบาน หรือเวลาครูไปนวด แลวจําเอาเองวาจะนวดอยางไร สงสัย
ก็ถามไปแลวแตครูจะบอกให จะไมไดบอกจุดนวดท่ีชัดเจน เปนข้ันตอน คุณพอเลาใหฟงวา การ
สอนนวดคนตาบอดนาจะเปนอะไรท่ีเรียนไดงาย มีจุดนวดท่ีชัดเจน มีหลักในการเรียนท่ีทุกคนสามารถ
เรียนไดอยางถูกตอง คุณพอจึงไดคนควาศึกษาเปรียบเทียบจุดนวดตามเสนประธานสิบ กับจุดฝงเข็ม
ของจีน เพราะจุดนวดตามแนวเสนประธานสิบของไทย บางตอนไมชัดเจน และไมไดรับการบันทึก
อยางเปนระบบ เหมือนกับจุดฝงเข็มของจีน และอายุรเวทของอินเดีย แตคุณพอมีความคิดวาแนว
ทางการนวดของไทยนาจะมีความสัมพันธกัน ทานลองนําจุดนวดมาเปรียบเทียบ ทดลองนวดดู และ
จัดใหเปนระบบ ทานเรียกวาเหมือนกันกับวางไมบรรทัด คนตาบอดจะไดคลําหาจุดไดงายและ
ถูกตอง

การท่ีคุณพอไดรวมมือกับคุณพอชารลส ฝกอบรมอาชีพนวดใหกับคนตาบอด ทําใหคุณพอไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ ในฐานะผูบําเพ็ญประโยชนใหกับสังคม ในปพ.ศ. 2539 แล
ไดรับเสนอชื่อรับปริญญาครุศาสตรมหาบัณพิตกิติมาศักดิ์ สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ จาก
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ ในปพ.ศ 2552

คุณพอเชื่อวาความรูไมมีพรมแดน ไมควรปลอยใหความรูสูญหายไป ควรเผยแพรใหมีการเรียนรู
และพัฒนาตอไป ทานมีลูกศิษยตางชาติ หลายๆ ชาติ คุณพอไดรับเชิญจากอาจารยชัยวัฒน กับ
อาจารย กาญจนา บุนนาค จากสมาคมศิษยเกานักเรียนธรรมศาสตร ใหสอนนวดใหกับกลุมนัก
กายภาพบําบัดจากประเทศฝรั่งเศส สืบเนื่องตอกันมาเปนเวลาหลายสิบปจนถึงปจจุบัน อาจารย
กาญจนาเพ่ิงจะโทรศัพทมาท่ีบานถามหาคุณพอเม่ืออาทิตยท่ีผานมา พอทราบวาคุณพอเสียชีวิตแลว
ก็แสดงความเสียใจดวย อยากมาไหวทาน นอกจากนี้คุณพอเคยไดรับการแนะนําจาก Thai Trade
ในเมืองฮิโรชิมา ใหสอนนวดเพ่ือดูแลผูสูงอายุ ท่ีวิทยาลัยฝกอาชีพ IWAD ซึ่งเปนจุดเริ่มตนใหมี
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นักเรียนชาวญี่ปุนสนใจเรียนนวดกับคุณพอ และขออนุญาตเผยแพรการนวดไทยท่ีไดเรียนมากับคุณ
พอท่ีโรงเรียนสอนนวดในโตเกียว นักเรียนนวดตางประเทศหลายๆ ทาน พอรูขาวก็บินมารดน้ําศพ
และไวอาลัยใหกับคุณพอ

ลูกๆ เคยถามวาถาเกษียณแลวคุณพออยากจะทําอะไร คุณพอบอกวาอยากมีรถสักคันทองเท่ียวไปท่ี
ตางๆ คํ่าไหนนอนนั่น เม่ือปพ.ศ 2543 คุณพอผาตัดหัวใจและตอมลูกหมากโต ตองพักรักษาตัวอยู
โรงพยาบาลยันฮี เกือบสามเดือน ลูกๆ ขอใหคุณพอเกษียณ แลวพักผอน ทองเท่ียวตามท่ีเคยคิด
ไว แตคุณพอไมยอม บอกวาชอบงานท่ีทํา อยูบานเฉยๆ จะทําใหปวย การทํางานทําให
กระฉับกระเฉง สมองไดคิดอยูตลอดเวลา และมีความสุขดีท่ีไดเจอกับลูกศิษย ไดทํางานท่ีชอบ

เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคมท่ีผานนี้เอง สามวัน กอนท่ีคุณพอจะเสียชีวิตในวันท่ี 14 พฤษภาคม ได
โทรศัพททางไกลคุยกับคุณพอ ขอใหคุณพออยาเดินทางไกลมาก รับงานใหนอยลง ดูแลสุขภาพ
ตัวเองดวย คุณพอบอกวาสบายดี มีอาการหอบบาง เปนธรรมดาของคนอายุมาก แตไมตองเปน
หวง ยังเลาใหฟงวาดีใจท่ีไดเห็นดอกซากุระ ตอนเดินทางไปสอนท่ีญี่ปุนในเดือนเมษายนท่ีผาน
มา ถือวาโชคดีเพราะซากุระออกดอกเร็วกวาทุกป และยังไดไป โตเกียวทาวเวอรท่ีสรางใหม แตวา
ไมไดไปดูซูโม ถามีโอกาสปหนาคงจะไดดู คุณพอบอกวาท่ีมีชีวิตอยูมาไดถึงทุกวันนี้ถือวาไดกําไร
แลว ควรจะทําประโยชนใหกับสังคม จะไปวันไหนก็ไมรู แตไดใชชีวิตเต็มท่ีแลว ไดทํางานท่ีตัวเอง
รัก มีความสุขกับการทํางาน

การคุยกับคุณพอในวันนั้น ไมเคยคิดวาจะเปนครั้งสุดทายท่ีไดคุยกัน อยากจะบอกกับคุณพอวา ดีใจ
และภูมิใจท่ีเกิดมาเปนลูก และขอขอบคุณแทนคุณพอกับหนวยงาน องคกรตางๆ ท่ีไดใหโอกาสคุณ
พอไดทํางาน ไดคนควา และไดมีสวนชวยพัฒนาการแพทยแผนไทย

ขอบคุณทุกทานท่ีเคยไดรวมงานกับคุณพอ อาจารยทานตางๆ ท่ีเปนเพ่ือนรวมงาน ลูกศิษย และ
เพ่ือน ๆ ท่ีมางานบําเพ็ญกุคลคุณพอ ลูก ๆไดเจอแขกท่ีมางานหลายๆ ทาน  เลาใหฟงวา ยังจําคุณพอ
ไดวา ใจดีมาก ชอบซือ้ขนมใหทานตอนเปนเด็ก และชอบเลานิทานใหฟงตอนท่ียังเปนเด็ก พอรูขาว
ก็รีบมางาน ขอบคุณมากคะ

อยากจะฝากคติของคุณพอไวหากทานระลึกถึงอาจารยพิศิษฐ เบญจมงคลวารี จากการไดเห็น
ประจักษตัวอยางของการเปนผูใหของคุณพอ ขอใหทานมีกําลังใจท่ีจะคิดดี ทําดี ตอไปคะ

                                                              จากลูกสาว
นางสาวภัทรวัต เบญจมงคลวารี
14 มิถุนายน 2555


