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ดั่งเมล็ดขาวพันธุดีที่งอกงาม 
:ชีวิตคุณพอชูศักดิ์ ตรงไตรรัตน 

 

สัมภาษณและเรียบเรียง 
โดย yoursmemorybooks 

 
 หากเปรียบชีวิตคนเราเปนเฉกเชนขาว ขาวเม็ดหนึ่งที่งอกงาม เติบโตขึ้นมาเปนตนกลา

แลวแตกกอ ออกรวง ใหเมล็ดขาวอีกจํานวนหลายรวง นับเม็ดไดไมถวน ไมตางกับคนเราที่เกิดมา 

เหมือนด่ังเมล็ดขาว ที่เจริญเติบโตจนมีลูกหลานใหสืบวงศตระกูล แมวากอขาวที่ใหรวงและเม็ดนั้น

จะเหี่ยวแหงตายไปก็ตาม แตเม็ดขาวจากรวงเม่ือรวงสูดินก็สามารถงอกงามไดตอไป เม็ดขาวยัง

หมายถึงความงอกงามในคุณความดีที่ยังเหลืออยูอีกดวย แมวาตนขาวจะตายไปแลวก็ตาม  

คนเราหากมีชีวิตดุจดังขาวที่สามารถแตกกอและออกรวงจากเม็ดพันธุเม็ดเดียว จนสราง

เม็ดพันธุแหงความดีงามแกโลกไดมหาศาลแลว และยังสืบตอเม็ดพันธุแหงความดีไปยังรุน

ลูกหลานได ก็ถือเปนชีวิตที่นาช่ืนชมไมนอย ความเจริญงอกงามตอไปไมหยุดยั้งของ “ขาว” จึงเปน

ส่ิงที่คนเรานาจะเรียนรูเปนแบบอยางที่ดีกับชีวิต  

 ประดุจดังชีวิตของคุณพอชูศักด์ิ ตรงไตรรัตน ที่ผูกพันและมีชีวิตอยูกับขาวต้ังแตเกิดจนวัน

สุดทาย ความรักและความทุมเททุกอยางในชีวิตลวนอุทิศใหกับขาวทุกลมหายใจ สวนหนึ่งเปน

เพราะวา ขาวไดกลายเปนทุกส่ิงทุกอยางที่ทําใหชีวิตมีวันนี้ ขาวสรางอาชีพต้ังแตเปนพอคาขาว 

เจาของโรงสี และนักธุรกิจคาขาว ทั้งชีวิตมีกินมีใชมาเพราะขาว ขาวจึงเปนดังชีวิต และดวยความ

รักที่มีตอขาวไดทําใหทานเปนคนที่มีภูมิปญญาความรูอยางลึกซ้ึงในเร่ืองขาวที่หาไดยาก อัจฉริยะ

ดานการทดสอบขาว แคเพียงทอดสายตามองและสัมผัสก็สามารถบอกไดทันทีวาขาวนั้นพันธุอะไร  

ปลูกที่ไหน นั่นเปนเพราะประสบการณที่สัมผัสขาวมาตลอดชีวิตนั่นเอง 

 แตเม็ดขาวเม็ดนี้ที่งอกงามอยูถึง 75 ป ไดถึงแกกาลรวงโรยไปตามธรรมดาโลก เหลือ

เอาไวแตเม็ดพันธุที่ดีงามเหมือนกับเม็ดพันธุเดิมไวแกโลกเทานั้นเอง 
 

เมล็ดขาวพันธุดีหย่ังรากในดินอันอุดม 

     นายชูศักด์ิ ตรงไตรรัตน  หรือ “เส่ียเอ” “เฮียเอ” “ปาเอ” ของคนที่สนิทชิดเช้ือเรียกขานกัน

จนติดปาก แตพวกเราลูกๆ เรียกวา “เต่ีย” กันทุกคน ทานถือกําเนิดข้ึนเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2477 ที่ตําบลศาลาแดง อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา บิดาของทานคือ นายเตียว

คุณ แซเตียว หรือ “กงเตียวคุณ” สวนมารดาคือ นางหมวย แซเตียว เปนลูกหลานชาวจีนอพยพท่ี

เกิดในเมืองไทย 
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กงเตียวคุณเปนชาวจีนแตจิ๋ว อพยพหนีความแหงแลงอดอยากที่เกิดข้ึนระลอกใหญมา

จากเมืองกั่งทาว มณฑลกวนจงทางตอนใตของประเทศจีน ในราวปลายรัชกาลที่ 6 ถึงตนรัชกาลที่ 

7 ซึ่งเปนชวงที่คนจีนอพยพไปทํามาหากินนอกเมืองจีนกันมาก หนึ่งในเปาหมายของคนจีนคือ

เมืองไทยที่รํ่าลือกันวาอุดมสมบูรณอยางมาก ถาขยันจะไมมีทางอดตาย  

กงในวัยหนุมฉกรรจจึงเดินทางรอนแรมมากับเรือโดยสารประจําทางที่ขนสงคนระหวาง

เมืองซัวเถากับกรุงเทพฯ กอนมาเร่ิมตนทํามาหากินกับคนรูจักที่บางน้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จนไดสรางตํานานการตอสูและใหกําเนิดเมล็ดพันธุขาวช้ันดีในผืนดินอันอุดมสมบูรณของเมืองไทย

ข้ึนอีกหลายเม็ด หนึ่งในเม็ดนั้นก็คือ เต่ียชูศักด์ิ ที่ไดงอกงามเติบโตตอมา  

สวนเม็ดขาวรวมกอตอรวงกันนั้นมีอยูดวยกัน  7  คนพี่นอง ไดแก 

1. นายเอ่ียม  ตรงไตรรัตน   (ถึงแกกรรม) 

2. นายชูศักด์ิ  ตรงไตรรัตน  (ผูวายชนม) 

3. นางแอว  แซเตียว     (ถึงแกกรรม) 

4. นางเลา  แซเตียว     (ถึงแกกรรม) 

5. นางเล็ก  ทองดีพันธ  

6. นางจําป  เบญจรัตนาภรณ 

7. นางชุลีภรณ  ศรีพวาทกุล 
 

             ซึ่งตางก็กลายเปนเมล็ดพันธุขาวที่เจริญงอกงามในผืนแผนดินไทยกันทุกคน อันเกิดจาก

ความต้ังใจจริงของกงที่ตองการปลูกฝงใหลูกๆ ทุกคนใหขยันขันแข็งในการทํามาหากิน อดทนตอสู

กับอุปสรรคอยางไมยอทอ และเมื่อเจริญเติบโตแลวตองรูจักตอบแทนบุญคุณแผนดิน ทําให

ครอบครัวตรงไตรรัตนไดมีเกียรติภูมิมาจนถึงทุกวันนี้  

เต่ียเปนลูกชายคนที่สอง โดยถือกําเนิดถัดจากพี่ชายคนหัวปคือแปะเฮงแคสองป และเปน

ลูกชายเพียงแคสองคนของตระกูล ดวยเหตุนี้สองพี่นองจะรักกันมากไมเคยทอดทิ้งกัน รวมกัน

รับผิดชอบครอบครัวมาต้ังแตอายุยังนอย หลังจากกงซึ่งเปนหัวหนาครอบครัวมาดวนจากไปในวัย

หนุม และตางก็ไดชวยดําเนินกิจการคาขาวของครอบครัวมาจนประสบความสําเร็จในที่สุด 
 จุดเริ่มตนสัมผัสกับขาว 
หลังอพยพมาถึงเมืองไทย กงเตียวคุณไดเลือกลงหลักปกฐาน ณ ยานหนองจอก ตําบล

ศาลาแดง อําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา เร่ิมจากการขอเชาที่ดินริมคลองแสนแสบ

ระหวางคลอง 14 -15 จากผูใหญชื่นกับนางเก็บ ซึ่งถือเปนที่ปลูกบานหลังแรกของตระกูลตรงไตร

รัตน และนับเปนจุดเร่ิมตนของการเขาสูวงการคาขาวอีกดวย  

เนื่องจากชาวบานในละแวกนั้นสวนใหญมีอาชีพทํานา อันเปนผลจากการเปดพืน้ทีน่าดวย

การขุดคลองตามนโยบายหักปาเปนนา เพราะในชวงรัชกาลที่ 4 หลังไทยเปดประเทศคาขายอยาง
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เสรีกับฝร่ัง ทําใหขาวไทยขายดีเปนที่ตองการของตลาดโลก ขาวจึงกลายเปนสินคาออกที่สําคัญ 

ควบคูกับไมสักและดีบุกในขณะนั้น จนรัฐบาลไทยตองขยายที่ปลูกขาวจากนาเดิมที่มีเฉพาะริม

แมน้ําสายใหญ ดวยโครงการขุดคลองเพื่อใหสองฝงคลองกลายเปนนา โดยเฉพาะโครงการขุด

คลองรังสิตที่เปดพื้นที่ดานเหนือและตะวันออกของกรุงเทพฯ เปนพื้นที่ปลูกขาวอยางขนานใหญ 

ต้ังแตปลายคลองซอยดานลางของโครงการขุดคลองรังสิตไปจรดกับคลองแสนแสบที่ขุดข้ึนในสมัย

รัชกาลที่ 3 เพื่อเชื่อมแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําบางปะกง  

การปลูกขาวเพื่อสงออกอยางขนานใหญในบริเวณโครงการคลองรังสิตและลุมแมน้ํา

ใกลเคียงในภาคกลางไดทําใหเศรษฐกิจคึกคักข้ึนมาก ขาวเปนสินคาหลักที่กอใหเกิดอาชีพตางๆ 

ตามมาต้ังแตคนรับจางทํานา พอคาคนกลางรับซื้อขาว ธุรกิจโรงสี ไปจนถึงบอนการพนัน และโจร

ที่คอยหาประโยชนจากเศรษฐกิจที่เฟองฟูข้ึนจากขาว ทําใหมีเงินไหลเวียนในทองที่นี้จํานวนมาก 

ซึ่งหมายรวมถึงละแวกบางน้ําเปร้ียวที่ครอบครัวของเต่ียอาศัยอยูดวย 
สูชีวิตต้ังแตเด็ก 
ในวัยเด็กเต่ียตองชวยกงทํามาหากินและรับผิดชอบงานหลายอยางตามแบบครอบครัวคน

จีน ทั้งทํางานบานและชวยอามาเล้ียงนอง ชวยเหลือกิจการงานตางๆ ของครอบครัว เชนเล้ียงหมู 

เล้ียงเปด จนกระทั่งเมื่อกงเขาสูวงการคาขาว จากการใหคําแนะนําของกํานันเฮงและเหลาซิ้มที่อยู

ในละแวกเดียวกัน แนะนําใหไปรับซื้อขาวเปลือกจากชาวนาในคลองตางๆ มาขายตอใหกับโรงสี   

และดวยความขยันขันแข็ง กงจึงเร่ิมกอรางสรางตัวข้ึนมาได จากการพายเรือรับซื้อขาวจากชาวนา

ที่อาศัยอยูริมคลอง โดยเฉพาะคลอง 14 ที่เปนลูกคาของกงจํานวนมาก พรอมกันกับการเล้ียงหมู

ขายอันเปนกิจการที่คนจีนถนัดอยูแลวเพื่อเปนรายไดเล้ียงครอบครัว  

เมื่อกงอายุ 40 ป เกิดลมปวยดวยโรคนิ่ว ในเวลานั้นครอบครัวของเตี่ยยังยากจน จึงไมมี

เงินพอที่จะพาไปรักษาที่โรงพยาบาลได กงตองยอมทนปวดทองอยางทรมานอยูที่บาน จนกระทั่ง

ส้ินใจตาย ทั้งที่ในขณะนั้น แพทยแผนปจจุบันสามารถรักษาโรคนิ่วได 

นอกจากความโศกเศราจากการสูญเสียบุพการีแลว เต่ียยังพบกับความสะเทือนใจ เมื่อ

พี่ชายจําเปนตองไปหายืมเงินมาทําศพแตกลับถูกปฏิเสธ เต่ียและแปะเฮงจึงจดจําเหตุการณคร้ัง

นั้นตลอดมา และย่ิงทําใหเต่ียมุงมั่นทํามาหากินดวยความอดทนเพื่อสะสมทรัพยสมบัติ สราง

ฐานะใหครอบครัวไมตองลําบากอยางที่ตนเคยประสบมา 
สรางรากฐานใหกับครอบครัว 

             เมื่อกงเตียวคุณเสียชีวิตลงในป พ.ศ. 2490 นั้น เต่ียมีอายุได 11 ป พอดี ซึ่งเปนชวงที่

กําลังเปลี่ยนผานจากวัยเด็กเขาสูวัยรุน แตเอาเขาจริงๆ เต่ียไมมีโอกาสไดใชชีวิตวัยรุนเหมือนคน

อ่ืนๆ ทั่วไป กลับตองเปนผูใหญกอนวัยอันควร เพราะเต่ียตองตองมีหนาที่รับผิดชอบตอครอบครัว
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รวมกับพี่ชายและอามาหมวย  เพื่อ เ ล้ียงดูนองสาวอีก  5  คนที่กํา ลัง เจริญเติบโต  และ

ประคับประคองฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวใหตลอดรอดฝง  

             ระยะแรกเต่ียกับแปะเฮงจึงเปนเหมือนมือเทาของอามาในกิจการรับซื้อขาวเปลือก 

เนื่องจากอามามีความชํานาญพิเศษในการดูขาวเปลือกที่รับซื้อ เวลาออกเรือไปรับซื้อขาวเปลือก

อามาจะไปกับเรือดวย เพื่อดูขาวกอนจะใหลูกทั้งสองจัดการขนลงเรือ และเมื่อทั้งสองโตข้ึนมาก

แลว เวลาไปรับซ้ือขาวในที่ไกลๆ ข้ึน อามาก็ไมไดลงเรือไปดวยกันเหมือนแตกอนอีก เพราะ

ไววางใจใหสองพี่นองจัดการดวยตัวเองไดแลว ความชํานาญดานการดูขาวของอามานี้เอง ได

ถายทอดมาสูสองพี่นองใหสามารถผงาดอยูในวงการรับซื้อขาวเปลือกในชวงเวลาตอมา จน

สามารถสรางโรงสีเปนของตัวเองไดในที่สุด ภูมิปญญาการดูขาวจึงถูกถายทอดมาสูรุนลูกของสอง

พี่นองตระกูลตรงไตรรัตน กอนที่จะถูกสงตอมายังรุนหลานในปจจุบัน 

              กิจการรับซื้อขาวเปลือกสมัยกอนแมปนเลาวา ตองใชเรือเปนพาหนะหลักโดยมีเรือ 3 

แบบสําหรับใชบรรทุกขาวเปลือก คือ หนึ่ง เรือชะลา มีลักษณะทองแบน ลํายาว สามารถลองเขาคู

ที่ขุดเขาไปในนาได เพื่อรับซื้อขาวเปลือกจากลานกลางนาหรือที่บาน โดยการใชกระบุงตวงขาวให

คนแบกลงมาใสเรือและตักจากเรือเล็กข้ึนใสเรือใหญคือ เรือกระแซง อีกทอดหน่ึง สวนเรืออีกแบบ

หนึ่ง คือ เรือมาด เปนเรือที่บรรทุกไดมากข้ึนมาหนอย สําหรับใชในคลองที่ไมลึกมาก สวนในคลอง

ที่มีน้ําลึกนั้นใชเรือกระแซงเพราะสามารถบรรทุกไดมาก และสวนใหญเรือเล็กทั้งสองประเภท

ดังกลาวก็ใชขนขาวข้ึนเรือกระแซง และขนไปขายยังโรงสีซึ่งมักจะอยูริมแมน้ําหรือคลองสายใหญ  

              ดังนั้นการซื้อขาวในแถบคลอง 14 คลอง 15 และคลองยอยซ่ึงเปนคลองขนาดเล็ก จึงทํา

ไดเฉพาะในฤดูเก็บเกี่ยวที่ยังพอมีน้ําเทานั้น แตในฤดูแลงน้ําแหงลงไมสามารถเอาเรือไปรับซื้อ

ขาวเปลือกในคลองซอยเหลานี้ได นอกจากนี้คุณแมปนยังเลาวาลูกคาที่ขายขาวใหสวนใหญคือ

ลูกหนี้ที่มา “ตกขาว” กับเต่ีย คือเอาเงินไปใชกอน เมื่อขาวเก็บเกี่ยวไดก็มาเรียกใหเต่ียไปตวงขาว

ใชหนี้  
 ขยายกิจการรับซ้ือขาว 
               แตการดําเนินกิจการละแวกบานที่ต้ังรานรับซื้อขาวเปลือกในคลอง 15 ข้ึนมาต้ังแตป 

พ.ศ. 2492 ก็ถึงจุดอ่ิมตัวและมีคูแขงมาก จึงเปนเหตุใหเต่ียและแปะเฮงคิดหาลูทางขยายกิจการ 

ซึ่งจะตองเดินทางไปไกลจากบานมากข้ึน โดยเขาไปตามลําคลองและแมน้ําที่มีน้ําลึกเพื่อหารับซื้อ

ขาวเปลือกไดตลอดทั้งป  

               โดยตอนแรกเดินทางทวนแมน้ําบางปะกงข้ึนไปรับซื้อขาวเปลือกตามทาขาวริมน้ําไป

จนถึงปราจีนบุรี โดยจอดแวะพักเรือตามบานของกํานันและผูใหญบานหรือผูกวางขวางที่พอจะให

ความคุมครองได ในระยะนี้จึงไดทั้งลูกคาประจําและเครือขายการคาขาวเปลือกที่เกื้อหนุนกันมา

ต้ังแตนั้นหลายคน จนกระทั่งมาทําโรงสีก็ยังติดตอคาขายกันอยู 
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 ในชวงตอมา ประมาณหลังป พ.ศ. 2500 กิจการรับซื้อขาวเปลือกของเตี่ยกับพี่ชายได

ขยายพื้นที่ไปรับซื้อขาวไกลๆ มากข้ึน แรกทีเดียว หลังเต่ียแตงงานไดปหนึ่งไดขยายไปรับซื้อขาวใน

จังหวัดชัยนาทกอน ตามคําแนะนําของคนที่รูจักกัน โดยไปต้ังฉางขาวข้ึนที่วัดทาชัย แลวตระเวนรับ

ซื้อขาว โดยมีนายหนาที่ไวใจไดเปนผูพาไปหารับซื้อขาวเปลือก แลวใสเรือลองลงมาขายที่โรงสีใน

กรุงเทพฯ ตอมาจึงไดรวมกลุมกับเพื่อนๆ ข้ึนไปรับซื้อขาวเปลือกตามจังหวัดตางๆ เชน  นครสวรรค 

พิจิตร สุพรรณบุรี เปนตน และนําขาวเปลือกที่รับซื้อมาไดนั้นลองเรือมาขายใหกับโรงสีตางๆ ใน

กรุงเทพฯ และบางพลี โดยการรับซื้อขาวเปลือกจะดําเนินการโดยเต่ีย สวนแปะเฮงจะรับหนาที่

ติดตอซื้อขายขาวเปลือกกับโรงสี ซึ่งกิจการของเต่ียและพี่ชายคอยๆ กาวหนาข้ึนเปนลําดับ จน

สามารถสรางฐานะใหกับครอบครัวจนเปนปกแผนข้ึนมาได  

 

ออกรวงเปนเมล็ดพันธุใหม 
ในชวงชีวิตวัยหนุม แมเต่ียไมไดใชชีวิตเที่ยวเตรตามประสาคนหนุมทั่วไป วันๆ ทําแตงาน 

เนื่องจากตองทําหนาที่รับซื้อขาวในกิจการของครอบครัว จนแทบไมมีวันหยุดเลย โดยเฉพาะ

หลังจากที่ดําเนินกิจการขยายไปสูคลองและแมน้ําใหญและพื้นที่ไกลๆ ออกไป  

แตวิถีชีวิตที่ยุงวุนวายอยูกับการรับซื้อขาว กลับนําพาใหเต่ียไปพบเจอกับคูชีวิต ในคราว

หนึ่งเมื่อเขาไปซ้ือขาวที่คลอง 17 ก็ไดพบกับแมปน หรือนางสาวจินตนา ล่ิมสุวรรณ เพราะตองไป

รับซื้อขาวจากบานของแมปน เต่ียเขาไปติดตอซื้อขาวเปลือกเปนประจํา จึงทําใหรูจักสนิทกันกับ

ครอบครัวของแมปน  

ในขณะเดียวกันแมปนเองก็มีนองสาวคืออ๊ีนฤมลและอ๊ีรัชนี ที่เรียนโรงเรียนเซนตเทเรซา

พรอมกันกับนองของเต่ียคือโกวจําปและโกวชุลีภรณ ซึ่งเปนเพื่อนรูจักสนิทสนมกัน ถึงข้ันไปมาหา

สูหรือบางคร้ังก็มานอนคางบานของแมปนอยูบอยๆ และอ๊ีนฤมลและอ๊ีรัชนีก็ไปเที่ยวบานของเต่ีย

เชนกัน เมื่อนองๆ สนิทสนมกัน ก็แนะนําใหพี่ของทั้งสองฝายไดมารูจักกันดวย หลังจากนั้นเต่ียก็

มักจะแวะเวียนไปหา ไปซื้อขาวบาง ไปขอซื้อมะมวงจากในสวนของบานแมปนบาง 
แตงงานสรางครอบครัวตัวเอง 
จากการไดพบและรูจักกัน กลายเปนจุดเร่ิมตนของความรัก นําไปสูการแตงงานของคนทั้ง

สองที่ผูใหญเห็นวาเหมาะสม เนื่องจากผูใหญฝายแมปนเห็นวาเต่ียเปนคนขยันทํามาหากิน เต่ีย

แตงงานกับแมปนในราวป พ.ศ. 2503 และหลังจากนั้นแมปนก็ไดยายเขาไปอยูที่โรงขาวคลอง 15 

ของครอบครัวเต่ีย ทําหนาที่ชวยเหลือดานการหุงหาอาหารรวมกันกับพี่สะใภคือคุณแมทิพย 

ใหกับเต่ีย อาแปะ และลูกนอง ที่ตองออกไปรับซื้อขาวต้ังแตเชามืดและกลับบานคํ่าเกือบทุกวัน 

และเมื่อมีลูกก็ตองเล้ียงดูลูกอยูกับบานไมเคยไดไปเที่ยวไหนเลย 

เต่ียและแมปนรวมกันสรางครอบครัวจนมีบุตรธิดาดวยกัน 3 คน ไดแก 
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1. นางสาวปุญญพันธน  ตรงไตรรัตน (แตน) 

2. นายกิตติ ตรงไตรรัตน  (ติ) สมรสกับ นางกรณประภา ตรงไตรรัตน มีทายาท 3 คน  

 2.1 เด็กชายทวีชัย ตรงไตรรัตน 

 2.2 เด็กชายวสุพล ตรงไตรรัตน 

 2.3 เด็กหญิงนวพร ตรงไตรรัตน 

3. นายปยวัฒก ตรงไตรรัตน (นิด) สมรสกับ นางจิราภรณ  ตรงไตรรัตน มีทายาท 1 คน 

 3.1 เด็กหญิงเอวิตรา ตรงไตรรัตน 
ความภาคภูมิใจของครอบครัว 
ตลอดการใชชีวิตครอบครัวกับเต่ีย แมปนมักจะพูดดวยความมั่นใจและภูมิใจวา “ต้ังแต

แตงงานกันมากวา 40 ป ไมเคยทะเลาะกันเลย” เวลาแมปนตอวา เต่ียไมเคยจะเถียงสักคํา จะนิ่ง

เฉย เงียบ ไมตอบโตอะไร และเต่ียยังไปคุยใหใครๆ ฟงอีกดวยวา “เคาเนี่ยนะอยูกันมาต้ัง 40 กวา

ปนะ ไมเคยทะเลาะกันเลย” ดวยนิสัยแมปนที่เปนคนนิ่งเฉย ไมเคยไปกาวกายกับเร่ืองการงานหรือ

เร่ืองสวนตัว จะเดินทางไปไหนทําอะไรก็ไมเคยถาม จะไปเที่ยวที่ไหนกับใครดึกด่ืนขนาดไหนก็ไม

เคยซักถาม เร่ืองหึงหวงก็ไมเคยมี มีแตความเช่ือใจตลอด และเต่ียก็ไมเคยทําใหผิดหวังเชนกัน 

ดวยเหตุที่ทั้งสองครองรักครองเรือนกันดวยดี ดังนั้นเมื่อมีงานแตงงานของลูกหลานและคนที่นับถือ

กัน ทั้งคูก็มักจะเปนผูใหพรบาวสาวเสมอ 

แมเต่ียจะเปนคนขยันทํามาหากิน เรียกวาไมมีเวลาไหนที่เต่ียจะไมคิดเร่ืองงาน แตลูกๆ 

กลับไมเคยรูสึกขาดความรักเลย เพราะลูกทุกคนรูสึกไดถึงความรักและความหวงใยที่เต่ียมีให  

โดยแทจริงแลวเต่ียจะเปนคนหวงลูกมาก แตไมไดแสดงออกมาใหเห็นตามแบบฉบับความเช่ือของ

คนจีนสมัยโบราณ ที่ตองรักษาระยะหางเพื่อสะดวกในการดูแลปกครองลูก อยางตอนที่นิดถูกรถ

ชนตองพักรักษาตัวอยูโรงพยาบาลบํารุงราษฎรที่กรุงเทพฯ เต่ียกับแมปนไดไปเชาโรงแรมหนา

โรงพยาบาลเพื่อเฝาดูอาการของลูกชายคนเล็ก ตลอดเวลาที่อยูหองไอซียูหนึ่งเดือน เต่ียอยูกับแม

ตลอด โดยส่ังงานที่โรงสีทางโทรศัพท เมื่อนิดฟนดีแลวและอยูหองพักฟน เต่ียจึงกลับมาบาน   

 ตลอดระยะเวลาที่เต่ียยังมีชิวิตอยู เต่ียไดแสดงใหลูกๆ และบุคคลทั่วไปไดเห็นวา การ

ดํารงชีวิตสวนใหญคือ การทํางานดวยความมานะอดทน เต่ียตองนอนดึกต่ืนเชา รูจักอดออมและ

เพิ่มพูนเงินที่มีอยูใหงอกเงยเพิ่มมากข้ึน เต่ียเคยสอนลูกๆ อยูเสมอวา “เราตองทําใหเงิน 1 บาท 

เพิ่มข้ึนเปนรอยเปนพันบาทใหได โดยไมไปเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนเขา” สวนการใชจายเงินของ

ลูกเต่ียจะไมเคยกาวกายหรือหามปรามแตไดใหขอคิดไววาจะใชจายเทาใดจะตองคํานึงวาหามา

ไดมากกวาที่ใชไปหรือไม ถาหามาไดมากกวาก็สามารถใชได  

ดวยความต้ังใจและมุงมั่นที่จะสรางฐานะที่มั่นคงใหกับครอบครัว เต่ียจึงขยันและอดทน

ทํางานทุกอยางเพื่อครอบครัว ตอนอยูกับพี่ชายคือแปะเฮงก็เชื่อฟงและยอมรับในการส่ังสอนและ
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ตัดสินใจของพี่ชายทุกอยาง เพื่อกิจการของครอบครัว และเมื่อแยกครอบครัวมาทํากิจการของ

ตัวเองก็ยังขยันทุมเทจนสามารถสรางความมั่นคงใหกับครอบครัวตัวเองไดอยางดี เปนพื้นฐาน

สําคัญที่วางไวใหกับลูกๆ ไดดําเนินรอยตามไดตามแนวทางและการสั่งสอนของเต่ียในปจจุบัน 

 

ขาวแตกกอชูชอใหม 
การเร่ิมทําธุรกิจโรงสีชวงแรกของเต่ียก็ยังคงทําอยูในกงสีรวมกับพี่ชายเชนเดิม เหมือนกับ

ตอนที่รับซื้อขาวเปลือก ตอนนั้นเต่ียมีครอบครัว มีลูกแลวทั้งสามคนและกําลังอยูในวัยเรียน แตก็

ยังอยูรวมกันกับครอบครัวของแปะเฮง เมื่อหันมาจับธุรกิจดานโรงสีฐานะของครอบครัวจึง

เจริญรุงเรืองข้ึนอยางรวดเร็ว และไดขยายกิจการไปเร่ือยๆ จนมีการแบงแยกกิจการกันในภายหลัง  

การทํากิจการโรงสี เดิมทีเดียวเต่ียและแปะเฮงเร่ิมตนข้ึนในป พ.ศ. 2520 จากการซื้อโรงสี

จากเถาแกเหลียง ซึ่งต้ังอยูที่ตําบลคลองสวน อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยต้ังชื่อวาโรงสี

เจริญทรัพย 1 ซึ่งกิจการโรงสีก็เจริญรุงเรืองข้ึนตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณการดูขาวที่

ส่ังสมมาต้ังแตเด็ก ที่เต่ียนํามาใชอยางเต็มที่ในการเลือกซ้ือขาวเปลือกคุณภาพมาสี จึงทําใหได

ขาวสารคุณภาพดีออกมาจนเปนที่เชื่อถือของลูกคา 

จนกระทั่งตอมาในราว พ.ศ. 2527 จึงไดขยายกิจการโรงสีดวยการสรางโรงสีแหงที่สองข้ึน

ในฝงตรงกันขามกับโรงสีแหงแรก และต้ังชื่อวาโรงสีเจริญทรัพย ซึ่งโรงสีแหงที่สองของตระกูลนี้  

เต่ียไดรับโอกาสใหบริหารเองอยางเต็มตัว และตอมาเมื่อมีการแบงแยกกิจการกัน ทําใหเต่ียไดรับ

โรงสีเจริญทรัพยเปนกิจการของครอบครัวตัวเอง สวนแปะเฮงไดไปสรางโรงสีซุนเฮงเจริญทรัพยที่

หนองจอก จนกิจการรุงเรืองดวยเชนกัน 
สรางความสําเร็จจากความรักขาว 
การเปนเจาของโรงสีเองทําใหเต่ียสามารถใชประสบการณที่ครํ่าหวอดในวงการคาขาว 

และความชํานาญในการดูขาวพลิกผันใหโรงสีกาวหนาไปอยางรวดเร็ว รูปแบบการบริหารที่ใสใจ

กับขาวทุกรายละเอียดเปนแบบฉบับที่ทุกคนตองทําตาม เพราะมันคือการควบคุมคุณภาพของขาว

ที่จะไปถึงมือลูกคา  

สมัยที่โรงสียังเปนการปรับดวยมือ เมื่อเต่ียพบวาขาวที่สีออกมายังปรับเคร่ืองสีใหขาว

ออกมาไดคุณภาพตามที่ตองการไมได เต่ียก็จะเดินไปปรับหมุนเคร่ืองสีดวยตัวเอง แตเมื่อ

เปล่ียนเปนระบบคอมพิวเตอร ซึ่งเต่ียไมถนัด ก็จะใชใหคนคุมเคร่ืองทําให ดวยความใสใจตอ

คุณภาพของขาวที่ทานรักมาทั้งชีวิต อยากใหขาวมีคุณภาพ  

ความขยันและทุมเทตองานเปนส่ิงหนึ่งที่เต่ียถือปฏิบัติมาโดยตลอด เต่ียจะต่ืนแตเชาและ

ทํางานยันคํ่าทุกวันไมเคยหยุดไมเคยพัก แมแตการไปทองเที่ยวเต่ียก็ยังทํางานไปดวยคือการหา

ลูกคาและสํารวจตลาด แมปนเลาวาเต่ียเปนคนขยันมากและทําทุกอยางที่จะไดเงินมา ขณะที่ไป
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เที่ยวหรือกินขาวกับครอบครัว ยังโทรศัพทซื้อขายขาวไดพรอมกัน และการที่โรงสีเจริญทรัพยใช

ตราไกคูเปนยี่หอก็เพราะเต่ียชอบไก ไกชอบจิกขาวและมันเปนสัตวที่ขยันต่ืนแตเชามาหากิน 

ภาพที่ยังอยูในใจของทุกคนในโรงสีเจริญทรัพยก็คือ ภาพของเต่ีย หนาตายิ้มแยมแจมใส 

อยูในชุดแตงกายสบายๆ นั่งอยูตรงโตะดูขาว คอยๆ เอามือกอบเม็ดขาวข้ึนมาโปรยแลวพินิจดูชาๆ

อยางกับดูส่ิงที่คุนเคยมานาน บางทีก็กอบข้ึนมาและบีบใหสวนหัวของเม็ดขาวมาอยูตรงชองกลาง

กํามือดานบน แลวเพงจองมองอยางจดจอ กอนจะโปรยขาวลงบนโตะอีกคร้ัง บางทเีต่ียสามารถนัง่

ดูขาวตรงโตะนี้เปนวันๆ ไมเบ่ือเพราะนั่นคือส่ิงที่เต่ียรักและทํามาตลอดชีวิต  

ความชํานาญในการดูขาวของเต่ียเปนที่เล่ืองลือมากและทุกคนใหการยอมรับ แมในชั้น

ลูกหลานเอง เมื่อไดสัมผัสก็ตองยกใหเต่ียเปนครูที่ตองมาเรียนรูในเร่ืองนี้ มีอยูคราวหนึ่งหลาน

เติรด ตองการใหเต่ียสอนวิชาความชํานาญของเต่ียเร่ืองการแยกขาว หลานจึงนําขาวมา 2 กระดง 

จากในโรงสี แลวเต่ียแยกใหหลานดูวากระดงไหนคือขาวหอมมะลิภาคกลาง และกระดงไหนคือ

ขาวหอมมะลิภาคอีสาน หลังจากหลานเติรดนําขาวมาวางไวหนาเต่ีย 2 กระดง เต่ียมองผานเพียง

ปราดเดียวเทานั้น ก็รูทันทีวาหลานตักขาวมาเหมือนกันทั้งสองกระดง ทําใหทุกคนยิ่งทึ่งใน

ความสามารถนี้มาก และพยายามมาเรียนรูจากเต่ียถึงวิธีการดูขาว ซึ่งเต่ียก็ใหหลักการเบ้ืองตนที่

พอจะนําไปฝกใหชํานาญเองไดทุกคน 
รักขาวไมพอยังรักคนดวย 
นอกจากนั้นแลวทานก็ยังดูแลลูกนองที่ทํางานดวยกันมาต้ังแตรับซื้อขาวเปลือกมาจน

สรางโรงสีเปนของตัวเอง ดวยความเอาใจใสประดุจญาติมิตร การมีลูกนองที่ดีจึงชวยสงเสริมให

กิจการของโรงสีเจริญกาวหนาไปดวยดีอีกดวย  

ประกอบกับการใสใจตอลูกคาและคูคาทุกคน ที่จะตองเดินทางไปเยี่ยมไปหาไตถามทุกข

สุขตลอด ทั้งในสวนของผูที่ขายขาวเปลือกใหและผูที่รับซื้อขาวสารไปขายให ดังที่แตนสังเกตวา

เวลาคนมาหาเต่ียจะ “ตอนรับกันหลายน้ํา” เร่ิมต้ังแตยกกาแฟมาให ตอดวยน้ําชา ตามมาดวย

น้ําอัดลม และน้ําผลไมอีก เนื่องจากเต่ียมีอัธยาศัยดีกับทุกคนไมวาจะเปนคนที่สูงกวา ตํ่ากวา ก็ไม

เลือกปฏิบัติ การตอนรับชาวนามาขายขาวเต่ียก็ทําเหมือนกับการตอนรับขาราชการชั้นผูใหญ  

คุณสมบัติเดนอีกประการที่ทุกคนตางพูดเปนเสียงเดียวกันก็คือ ความซ่ือสัตย ซื่อตรงตอ

สัญญา และคําพูดที่ไดใหไวกับทุกคน ถาใครไดตกลงซ้ือขายขาวจากเต่ียแลว เต่ียจะรับหรือสงขาว

ใหครบตามสัญญา จึงทําใหกิจการโรงสีขาวของเต่ียเจริญรุงเรืองมาจนปจจุบัน 

 
เมื่อรวงทองคอมลงสูดิน 
  ตลอดชีวิตของเต่ียพยายามทําตัวใหเหมือนกับรวงขาว เมื่อสุกดีแลวตองคอมลงสูดิน จึง

จะถือเปนเม็ดขาวที่ดีมีประโยชนตอโลก เพราะถารวงขาวช้ีข้ึนฟาเม็ดขาวจะลีบและไรประโยชน 
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นอกจากนั้นแลว ดวยนิสัยสวนตัว เต่ียเปนคนสนุกสนาน ราเริง คุยเกง มองโลกในแงดี ไมเคยคิด

อาฆาตพยาบาทตอผูใด มีอัธยาศัยดี เอ้ือเฟอแผ และมีเมตาตอผูนอย ก็ยิ่งทําใหเต่ียมีเพื่อนฝูงและ

คนที่เคารพนับถือจํานวนมากในหลากหลายวงการ  

การใหความอนุเคราะหชวยเหลือผูอ่ืน เต่ียไดทํามาตลอดชีวิต และไมเคยไปสรางศัตรูที่

ไหนมีแตมิตรทุกสารทิศ และย่ิงเมื่อเต่ียประสบความสําเร็จในชีวิตแลว เต่ียก็ไดมีโอกาสตอบแทน

คืนสูสังคมในหลายรูปแบบ ส่ิงที่ยอมรับกันทั่วไปคือการนําเอาความสามารถดานขาวมาชวย

แกปญหาของทางราชการในโครงการตางๆ ที่ขอความรวมมือมา เชน โครงการจํานําขาวเปลือก 

เปนตน  
สรางบุญกุศลไมเคยขาด 

 นอกจากนี้การเกิดและทํามาหากินอยูทามกลางวิถีชีวิตของชาวนา ที่ถือเร่ืองการทําบุญ

ตามคําสอนทางพระพุทธศาสนาไวยังผลบุญในโลกหนา ไดมีสวนนอมนําใหเต่ียรูจักทําบุญบํารุง

พระพุทธศาสนา ชอบชวยเหลือผูอ่ืนที่ตกทุกขไดยาก เพราะเต่ียเขาใจถึงภาวะทุกขยากของชีวิต

ดังเชนที่ตนเคยประสบมา เต่ียจึงยินดีชวยเหลืออยางเต็มที่ โดยเมื่อมีงานบุญในวัดใกลบาน เต่ีย

จะบริจาคขาวสารใหใชในงานทุกคร้ัง อีกทั้งยังทําบุญดวยการรวมกับคนอ่ืนเมื่อบอกบุญมาอยาง

ตอเนื่องไมไดขาด ในขณะเดียวกันเมื่อเต่ียเดินทางไปหาลูกคาหรือสํารวจตลาดก็จะหาโอกาสไป

ทําบุญตามสถานที่ตางๆ เสมอ เรียกวา ”ไดบุญดวย ไดงานดวย”   

 การทําบุญที่เปนความภูมิใจของครอบครัวคร้ังหนึ่งคือการไปสรางพระประธานในศาลา

การเปรียญใหกับวัดแคราย ในอําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 พรอมจะใหกับทุกคน 

แตที่สําคัญเหนืออ่ืนใดก็คือ ในวิถีชีวิตประจําวันของเต่ียพรอมที่จะใหคนอ่ืนอยูตลอดเวลา 

ดังเปนที่ทราบกันดีวาของทุกคนที่ใกลชิดวา หลังรถของเต่ียจะมีถุงขาวติดรถไวดวยเสมอ ไมเคย

ขาดแมแตวันเดียว พรอมยังคอยกําชับคนรถอยูเสมอวา ใหคอยนํามาเติมเมื่อจํานวนถุงขาวเร่ิม

พรองลง  เพราะเม่ือเจอกับใครที่ไหนก็สามารถเอาขาวนั้นมามอบใหติดตัวกลับบานไดตลอดเวลา 

เปนของขวัญจากส่ิงที่ทานทั้งรักและภาคภูมิใจมากที่ไดให นอกจากนี้ยังมีไขไก มะมวงพันธุดีเมือง

แปดร้ิวที่เต่ียจะกํานัลใหกับคนที่รักและนับถือไมเคยขาด 

พวกลูกหลานและคนใกลชิดเคยสงสัยอยูเสมอวา ชวงบายของทุกวันเปนเวลาเกือบยี่สิบป 

หลังจากลูกมารับชวงกิจการไปไดดีแลว เปนเวลาท่ีเต่ียมักปลีกตัวหายออกจากบานไป ไมมีใครรู

เลยวาเต่ียไปทําอะไร ที่ไหนบาง แตคําตอบไดปรากฏอยางชัดเจนแลวในวันที่เต่ียส้ินบุญ เมื่อมี

ความชวยเหลือและการแสดงความเคารพตอเต่ียคร้ังสุดทายจากคนจํานวนมากในหลากหลาย

วงการ ซึ่งแสดงใหพวกเราทราบวาเต่ียออกไปทําบุญชวยเหลือสังคมน่ันเอง และสรางผลบุญเอาไว
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กับคนจํานวนมาก ซึ่งเปนส่ิงที่ครอบครัวภาคภูมิใจและขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณจากใจจริงเอาไว

ดวย 
การใหความชวยเหลือสังคม 
เทาที่รูเต่ียไดชวยเหลืองานดานสังคมและการสาธารณกศุลมากมาย อาท ิ

-  ประธานชมรมโรงสีขาว จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

-  ที่ปรึกษาสมาคมโรงสีขาวไทย 

-  ที่ปรึกษาประธานหอการคา จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

-  กรรมการสโมสรไลออนส จังหวัดฉะเชิงเทรา 

-  คณะกรรมการ กนข. จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

นั่นคือตําแหนงทางสังคมที่เปนทางการของเต่ีย แตการทําหนาที่ที่ไมเปนทางการมี

มากมายมหาศาลกวา โดยบทบาทของเต่ียที่ทุกคนไดสัมผัสก็คือการเปนที่ปรึกษาเร่ืองราวตางๆ 

ทั้งการทําธุรกิจและการใชชีวิตที่เต่ียจะมีใหกับทุกคน อาศัยจากประสบการณชีวิตที่โชกโชนของ

ตัวเอง ยิ่งเฉพาะความรูเร่ืองขาวและธุรกิจโรงสีที่เผ่ือแผไดมากเพราะรูลึกซึ้งที่สุด 
 

จากรวงทองรวงพราวสูดิน 
 เมื่อเต่ียมีอายุไดราว 50 กวาป ตองประสบกับปญหาสุขภาพเร่ือยมา โดยหลายอยางก็

เปนผลมาจากการตรากตรําทํางานหนักมาต้ังแตเด็ก โรคแรกที่ตรวจพบคือถุงลมปอดโปงพองจาก

การสูบบุหร่ีมาต้ังแตวัยหนุม ซึ่งบางชวงสูบจัดถึงวันละ 2 ซองทีเดียว ทั้งนี้คุณแมปนเลาวา เปน

เพราะการขับเรือขาวไปกลางคืนนานๆ คนเดียวจะทําใหงวงนอน จึงตองสูบบุหร่ีใหต่ืนอยูเสมอจะ

ไดขับเรือไดอยางปลอดภัย แตเมื่อเปนโรคนี้แลว หมอแนะนําใหเลิกสูบบุหร่ี เต่ียก็ต้ังใจแนวแนจน

เลิกไดในที่สุด 

นอกจากนี้ยังมีโรคประจําตัวอ่ืนตามมาคือ โรคเสนเลือดหัวใจตีบ โรคเสนเลือดแดงใหญ

ในชองอกและชองทองโปงพอง โรคไตเส่ือม และโรคหัวใจ จึงตองระวังในการดูแลสุขภาพและ

อาหารการกิน โดยแตนรับหนาที่เปนคนจัดอาหารให ลดอาหารประเภทแปงและเนื้อสัตวใหญลง 

เนนไปรับประทานเนื้อปลามากข้ึน สวนใหญเปนปลาเกา ปลาเตาเตย และปลาหิมะนึ่งที่จัดให

รับประทานสม่ําเสมอ ซึ่งเต่ียก็ใหความรวมมือดวยดี แมจะเคยชอบอาหารมันและเนื้อสัตวมากอน 

เชนขาหมูของชอบจะรับประทานลดนอยลงมาก แลวก็หันมารับประทานผักไดมากข้ึน  

ที่สําคัญคือเต่ียเองมีจิตใจที่เขมแข็งพรอมตอสูกับความเจ็บปวย แมจะมีหลายโรครุมเรา

ในชีวิตบ้ันปลายก็ตาม แตเต่ียก็ยังขยันทํางานเปนปกติ ตอสูกับความเจ็บปวยดวยการทํางานจน

วาระสุดทาย แมวาหมอจะเตือนเมื่อปที่แลววาเสนเลือดขยายใหญมากจนเส่ียงจะระเบิด จนคุณ



 11 

หมอเคยกระเซาวาเหมือนเต่ียพกระเบิดอยูกับตัว แตเต่ียก็ทํางานในโรงสีและน่ังดูขาวจนวัน

สุดทายของชีวิต 

 

เม็ดพันธุขาวที่เจริญงอกงามตอมา 
  แมปนเลาวา นิสัยเต่ียไมคอยสุงสิงกับเด็ก เปนพอแบบสมัยโบราณที่ตองรักษาระยะหาง

กับลูก ไมใชคอยพูดคุยสนุกสนานเหมือนคนอ่ืน การสั่งสอนอบรมลูกๆ เปนหนาที่ของแมมาตลอด 

เต่ียไดมีโอกาสใกลชิดสนิทกับลูกๆ เอาตอนโต หลังจากมาทําโรงสีดวยกัน ไดสอนอะไรตางๆ 

ใหกับลูกๆ สอนต้ังแตวิธีการสีขาว ดูขาว การซื้อขายขาว สอนใหกับลูกๆ ทั้งหมด และเต่ียมักจะพูด

ติดปากอยูเสมอเมื่อสอนอะไรลูกๆ หลานๆ วา ”ตอนนี้เต่ียยังอยู จะถามอะไรก็รีบถาม จะไดไมตอง

ไปเคาะโลงถาม” และเปนความโชคดีที่ลูกไมเคยเกเร รูจักรับผิดชอบทํางานอยางดีทุกคน และ

สามารถเรียนรูและซึมซับภูมิปญญาเร่ืองขาวจากเต่ียดานตางๆ กันมาทุกคน 
 กุญแจแหงความสําเร็จ 

แมปนผูใกลชิดกับเต่ียมาทั้งชีวิต ไดสรุปอุปนิสัยที่ทําใหเต่ียประสบความสําเร็จในชีวิตวา

นาจะมาจากคุณสมบัติหลายๆ  ขอ  

1. ความเปนคนขยันขันแข็งอยางเสมอตนเสมอปลาย ทํางานไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย  

2. การเปนคนพูดจาดี คุยเกง รูจักศิลปะในการพูดชักจูงใจคนใหธุรกิจที่ตองการติดตอ

ดวยสําเร็จ บางคร้ังก็ใชลูกต๊ือจนเขายอมขายขาวให จนพี่ชายต้ังฉายาใหวา “เจกสาม

ลา” คือเวลาไปซื้อขาวจากชาวบาน ถาเขายังไมขายให หลังจากลากลับคร้ังแรกบน

บานแลว เขาลงมาสงที่ลานบาน ก็จะลาอีกทีหนึ่ง ถายังไมสําเร็จอีก จะต๊ือไปจนลง

เรือ แลวลาอีกคร้ัง พูดจนเขาใจออนและยอมเปลี่ยนใจยอมขายให มีอยูคร้ังหนึ่งออก

เดินทางจากบานไปกรุงเทพฯ เต่ียโทรศัพทไปต้ือใหเขาขายขาวใหในชวงที่ราคาจะข้ึน 

ตอนแรกเขาไมยอมขายให สุดทายพูดไปจนถึงกรุงเทพฯ เขาเลยยอมขายให  

3. เปนคนนอบนอม ไมเยอหยิ่ง เขากับคนงาย เจอคนจะไหวกอนเลย มีมนุษยสัมพันธ

เกง เขาไดกับทุกคน งานดานสังคมไปไมเคยขาดและไมปฏิเสธความชวยเหลือคนอ่ืน 

4. มีความซ่ือสัตยตอทุกคนอยางเสมอตนเสมอปลาย รักษาคําพูดยางยิ่งในการทํา

การคา ตกลงราคาขาวไปแลวจะถูกจะแพงก็ตองสง จะขาดทุนก็ตองยืนราคาเดิมที่ตก

ลงกันไว 

 
บทสงทาย 

เม็ดขาวเพียงเม็ดหนึ่งที่กําเนิดมายังประโยชนใหกับโลกไดมหาศาล สามารถขยายพันธุ

เกิดเปนเม็ดขาวจํานวนมากมาเล้ียงปากทองผูคนได คนเราก็จงอยาใหตางจากเม็ดขาว เมื่อเกิด
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มายังโลกแลวตองทําตัวใหมีประโยชน อยาใหเปนดังเม็ดขาวลีบแหงเสียที่จะไมเกิดผลดีอันใดตอ

โลกเลย ชีวิตของเต่ียชูศักด์ิ ตรงไตรรัตนคงจะเปนเชนดังเม็ดขาวพันธุชั้นดีที่ไมเพียงแตงอกงามใน

ชีวิตของตนเทานั้น แตยังไดใหเม็ดขาวช้ันดีแกโลกนี้ตอไปอีกดวย 
 


