ดั่งเมล็ดขาวพันธุดีที่งอกงาม
:ชีวิตคุณพอชูศักดิ์ ตรงไตรรัตน
สัมภาษณและเรียบเรียง
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หากเปรียบชีวิตคนเราเปนเฉกเชนขาว ขาวเม็ดหนึ่งที่งอกงาม เติบโตขึ้นมาเปนตนกลา
แลวแตกกอ ออกรวง ใหเมล็ดขาวอีกจํานวนหลายรวง นับเม็ดไดไมถวน ไมตางกับคนเราที่เกิดมา
เหมือนดั่งเมล็ดขาว ที่เจริญเติบโตจนมีลูกหลานใหสืบวงศตระกูล แมวากอขาวที่ใหรวงและเม็ดนั้น
จะเหี่ยวแหงตายไปก็ตาม แตเม็ดขาวจากรวงเมื่อรวงสูดินก็สามารถงอกงามไดตอไป เม็ดขาวยัง
หมายถึงความงอกงามในคุณความดีที่ยังเหลืออยูอีกดวย แมวาตนขาวจะตายไปแลวก็ตาม
คนเราหากมีชีวิตดุจดังขาวที่สามารถแตกกอและออกรวงจากเม็ดพันธุเม็ดเดียว จนสราง
เม็ ด พั น ธุ แ ห ง ความดี ง ามแก โ ลกได ม หาศาลแล ว และยั ง สื บ ต อ เม็ ด พั น ธุ แ ห ง ความดี ไ ปยั ง รุ น
ลูกหลานได ก็ถือเปนชีวิตที่นาชื่นชมไมนอย ความเจริญงอกงามตอไปไมหยุดยั้งของ “ขาว” จึงเปน
สิ่งที่คนเรานาจะเรียนรูเปนแบบอยางที่ดีกับชีวิต
ประดุจดังชีวิตของคุณพอชูศักดิ์ ตรงไตรรัตน ที่ผูกพันและมีชีวิตอยูกับขาวตั้งแตเกิดจนวัน
สุดทาย ความรักและความทุมเททุกอยางในชีวิตลวนอุทิศใหกับขาวทุกลมหายใจ สวนหนึ่งเปน
เพราะวา ขาวไดกลายเปนทุกสิ่งทุกอยางที่ทําใหชีวิตมีวันนี้ ขาวสรางอาชีพตั้งแตเปนพอคาขาว
เจาของโรงสี และนักธุรกิจคาขาว ทั้งชีวิตมีกินมีใชมาเพราะขาว ขาวจึงเปนดังชีวิต และดวยความ
รักที่มีตอขาวไดทําใหทานเปนคนที่มีภูมิปญญาความรูอยางลึกซึ้งในเรื่องขาวที่หาไดยาก อัจฉริยะ
ดานการทดสอบขาว แคเพียงทอดสายตามองและสัมผัสก็สามารถบอกไดทันทีวาขาวนั้นพันธุอะไร
ปลูกที่ไหน นั่นเปนเพราะประสบการณที่สัมผัสขาวมาตลอดชีวิตนั่นเอง
แตเม็ดขาวเม็ดนี้ที่งอกงามอยูถึง 75 ป ไดถึงแกกาลรวงโรยไปตามธรรมดาโลก เหลือ
เอาไวแตเม็ดพันธุที่ดีงามเหมือนกับเม็ดพันธุเดิมไวแกโลกเทานั้นเอง

เมล็ดขาวพันธุดีหยั่งรากในดินอันอุดม
นายชูศักดิ์ ตรงไตรรัตน หรือ “เสี่ยเอ” “เฮียเอ” “ปาเอ” ของคนที่สนิทชิดเชื้อเรียกขานกัน
จนติดปาก แตพวกเราลูกๆ เรียกวา “เตี่ย” กันทุกคน ทานถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2477 ที่ตําบลศาลาแดง อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา บิดาของทานคือ นายเตียว
คุณ แซเตียว หรือ “กงเตียวคุณ” สวนมารดาคือ นางหมวย แซเตียว เปนลูกหลานชาวจีนอพยพที่
เกิดในเมืองไทย
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กงเตียวคุณเปนชาวจีนแตจิ๋ว อพยพหนีความแหงแลงอดอยากที่เกิดขึ้นระลอกใหญมา
จากเมืองกั่งทาว มณฑลกวนจงทางตอนใตของประเทศจีน ในราวปลายรัชกาลที่ 6 ถึงตนรัชกาลที่
7 ซึ่งเปนชวงที่คนจีนอพยพไปทํามาหากินนอกเมืองจีนกันมาก หนึ่งในเปาหมายของคนจีนคือ
เมืองไทยที่ร่ําลือกันวาอุดมสมบูรณอยางมาก ถาขยันจะไมมีทางอดตาย
กงในวัยหนุมฉกรรจจึงเดินทางรอนแรมมากับเรือโดยสารประจําทางที่ขนสงคนระหวาง
เมืองซัวเถากับกรุงเทพฯ กอนมาเริ่มตนทํามาหากินกับคนรูจักที่บางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
จนไดสรางตํานานการตอสูและใหกําเนิดเมล็ดพันธุขาวชั้นดีในผืนดินอันอุดมสมบูรณของเมืองไทย
ขึ้นอีกหลายเม็ด หนึ่งในเม็ดนั้นก็คือ เตี่ยชูศักดิ์ ที่ไดงอกงามเติบโตตอมา
สวนเม็ดขาวรวมกอตอรวงกันนั้นมีอยูดวยกัน 7 คนพี่นอง ไดแก
1. นายเอี่ยม ตรงไตรรัตน (ถึงแกกรรม)
2. นายชูศักดิ์ ตรงไตรรัตน (ผูวายชนม)
3. นางแอว แซเตียว
(ถึงแกกรรม)
4. นางเลา แซเตียว
(ถึงแกกรรม)
5. นางเล็ก ทองดีพันธ
6. นางจําป เบญจรัตนาภรณ
7. นางชุลีภรณ ศรีพวาทกุล
ซึ่งตางก็กลายเปนเมล็ดพันธุขาวที่เจริญงอกงามในผืนแผนดินไทยกันทุกคน อันเกิดจาก
ความตั้งใจจริงของกงที่ตองการปลูกฝงใหลูกๆ ทุกคนใหขยันขันแข็งในการทํามาหากิน อดทนตอสู
กับอุปสรรคอย างไม ยอทอ และเมื่อเจริญเติ บโตแล ว ต อ งรู จั ก ตอบแทนบุญคุ ณแผ น ดิน ทํ า ให
ครอบครัวตรงไตรรัตนไดมีเกียรติภูมิมาจนถึงทุกวันนี้
เตี่ยเปนลูกชายคนที่สอง โดยถือกําเนิดถัดจากพี่ชายคนหัวปคือแปะเฮงแคสองป และเปน
ลูกชายเพียงแคสองคนของตระกูล ดวยเหตุนี้สองพี่นองจะรักกันมากไมเคยทอดทิ้งกัน รวมกัน
รับผิดชอบครอบครัวมาตั้งแตอายุยังนอย หลังจากกงซึ่งเปนหัวหนาครอบครัวมาดวนจากไปในวัย
หนุม และตางก็ไดชวยดําเนินกิจการคาขาวของครอบครัวมาจนประสบความสําเร็จในที่สุด
จุดเริ่มตนสัมผัสกับขาว
หลังอพยพมาถึงเมืองไทย กงเตียวคุณไดเลือกลงหลักปกฐาน ณ ยานหนองจอก ตําบล
ศาลาแดง อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มจากการขอเชาที่ดินริมคลองแสนแสบ
ระหวางคลอง 14 -15 จากผูใหญชื่นกับนางเก็บ ซึ่งถือเปนที่ปลูกบานหลังแรกของตระกูลตรงไตร
รัตน และนับเปนจุดเริ่มตนของการเขาสูวงการคาขาวอีกดวย
เนื่องจากชาวบานในละแวกนั้นสวนใหญมีอาชีพทํานา อันเปนผลจากการเปดพืน้ ทีน่ าดวย
การขุดคลองตามนโยบายหักปาเปนนา เพราะในชวงรัชกาลที่ 4 หลังไทยเปดประเทศคาขายอยาง
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เสรีกับฝรั่ง ทําใหขาวไทยขายดีเปนที่ตองการของตลาดโลก ขาวจึงกลายเปนสินคาออกที่สําคัญ
ควบคูกับไมสักและดีบุกในขณะนั้น จนรัฐบาลไทยตองขยายที่ปลูกขาวจากนาเดิมที่มีเฉพาะริม
แมน้ําสายใหญ ดวยโครงการขุดคลองเพื่อใหสองฝงคลองกลายเปนนา โดยเฉพาะโครงการขุด
คลองรังสิตที่เปดพื้นที่ดานเหนือและตะวันออกของกรุงเทพฯ เปนพื้นที่ปลูกขาวอยางขนานใหญ
ตั้งแตปลายคลองซอยดานลางของโครงการขุดคลองรังสิตไปจรดกับคลองแสนแสบที่ขุดขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 3 เพื่อเชื่อมแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําบางปะกง
การปลูกขาวเพื่อสงออกอยางขนานใหญในบริเวณโครงการคลองรังสิตและลุมแมน้ํ า
ใกลเคียงในภาคกลางไดทําใหเศรษฐกิจคึกคักขึ้นมาก ขาวเปนสินคาหลักที่กอใหเกิดอาชีพตางๆ
ตามมาตั้งแตคนรับจางทํานา พอคาคนกลางรับซื้อขาว ธุรกิจโรงสี ไปจนถึงบอนการพนัน และโจร
ที่คอยหาประโยชนจากเศรษฐกิจที่เฟองฟูขึ้นจากขาว ทําใหมีเงินไหลเวียนในทองที่นี้จํานวนมาก
ซึ่งหมายรวมถึงละแวกบางน้ําเปรี้ยวที่ครอบครัวของเตี่ยอาศัยอยูดวย
สูชีวิตตั้งแตเด็ก
ในวัยเด็กเตี่ยตองชวยกงทํามาหากินและรับผิดชอบงานหลายอยางตามแบบครอบครัวคน
จีน ทั้งทํางานบานและชวยอามาเลี้ยงนอง ชวยเหลือกิจการงานตางๆ ของครอบครัว เชนเลี้ยงหมู
เลี้ยงเปด จนกระทั่งเมื่อกงเขาสูวงการคาขาว จากการใหคําแนะนําของกํานันเฮงและเหลาซิ้มที่อยู
ในละแวกเดียวกัน แนะนําใหไปรับซื้อขาวเปลือกจากชาวนาในคลองตางๆ มาขายตอใหกับโรงสี
และดวยความขยันขันแข็ง กงจึงเริ่มกอรางสรางตัวขึ้นมาได จากการพายเรือรับซื้อขาวจากชาวนา
ที่อาศัยอยูริมคลอง โดยเฉพาะคลอง 14 ที่เปนลูกคาของกงจํานวนมาก พรอมกันกับการเลี้ยงหมู
ขายอันเปนกิจการที่คนจีนถนัดอยูแลวเพื่อเปนรายไดเลี้ยงครอบครัว
เมื่อกงอายุ 40 ป เกิดลมปวยดวยโรคนิ่ว ในเวลานั้นครอบครัวของเตี่ยยังยากจน จึงไมมี
เงินพอที่จะพาไปรักษาที่โรงพยาบาลได กงตองยอมทนปวดทองอยางทรมานอยูที่บาน จนกระทั่ง
สิ้นใจตาย ทั้งที่ในขณะนั้น แพทยแผนปจจุบันสามารถรักษาโรคนิ่วได
นอกจากความโศกเศราจากการสูญเสียบุพการีแลว เตี่ยยังพบกับความสะเทือนใจ เมื่อ
พี่ชายจําเปนตองไปหายืมเงินมาทําศพแตกลับถูกปฏิเสธ เตี่ยและแปะเฮงจึงจดจําเหตุการณครั้ง
นั้นตลอดมา และยิ่งทําใหเตี่ยมุงมั่นทํามาหากินดวยความอดทนเพื่อสะสมทรัพยสมบัติ สราง
ฐานะใหครอบครัวไมตองลําบากอยางที่ตนเคยประสบมา
สรางรากฐานใหกับครอบครัว
เมื่อกงเตียวคุณเสียชีวิตลงในป พ.ศ. 2490 นั้น เตี่ยมีอายุได 11 ป พอดี ซึ่งเปนชวงที่
กําลังเปลี่ยนผานจากวัยเด็กเขาสูวัยรุน แตเอาเขาจริงๆ เตี่ยไมมีโอกาสไดใชชีวิตวัยรุนเหมือนคน
อื่นๆ ทั่วไป กลับตองเปนผูใหญกอนวัยอันควร เพราะเตี่ยตองตองมีหนาที่รับผิดชอบตอครอบครัว
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ร ว มกั บ พี่ ช ายและอาม า หมวย เพื่ อ เลี้ ย งดู น อ งสาวอี ก 5 คนที่ กํ า ลั ง เจริ ญ เติ บ โต และ
ประคับประคองฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวใหตลอดรอดฝง
ระยะแรกเตี่ ย กั บ แปะเฮงจึ ง เป น เหมื อ นมื อ เท า ของอาม า ในกิ จ การรั บ ซื้ อ ข า วเปลื อ ก
เนื่องจากอามามีความชํานาญพิเศษในการดูขาวเปลือกที่รับซื้อ เวลาออกเรือไปรับซื้อขาวเปลือก
อามาจะไปกับเรือดวย เพื่อดูขาวกอนจะใหลูกทั้งสองจัดการขนลงเรือ และเมื่อทั้งสองโตขึ้นมาก
แล ว เวลาไปรั บ ซื้ อ ขา วในที่ ไกลๆ ขึ้ น อามา ก็ไ มไ ดล งเรื อ ไปดว ยกั น เหมื อนแต กอ นอี ก เพราะ
ไววางใจใหสองพี่นองจัดการดวยตัวเองไดแลว ความชํานาญดานการดูขาวของอามานี้เอง ได
ถา ยทอดมาสู ส องพี่ น องให ส ามารถผงาดอยู ในวงการรับซื้อข า วเปลือ กในชว งเวลาตอมา จน
สามารถสรางโรงสีเปนของตัวเองไดในที่สุด ภูมิปญญาการดูขาวจึงถูกถายทอดมาสูรุนลูกของสอง
พี่นองตระกูลตรงไตรรัตน กอนที่จะถูกสงตอมายังรุนหลานในปจจุบัน
กิจการรับซื้อขาวเปลือกสมัยกอนแมปนเลาวา ตองใชเรือเปนพาหนะหลักโดยมีเรือ 3
แบบสําหรับใชบรรทุกขาวเปลือก คือ หนึ่ง เรือชะลา มีลักษณะทองแบน ลํายาว สามารถลองเขาคู
ที่ขุดเขาไปในนาได เพื่อรับซื้อขาวเปลือกจากลานกลางนาหรือที่บาน โดยการใชกระบุงตวงขาวให
คนแบกลงมาใสเรือและตักจากเรือเล็กขึ้นใสเรือใหญคือ เรือกระแซง อีกทอดหนึ่ง สวนเรืออีกแบบ
หนึ่ง คือ เรือมาด เปนเรือที่บรรทุกไดมากขึ้นมาหนอย สําหรับใชในคลองที่ไมลึกมาก สวนในคลอง
ที่มีน้ําลึกนั้นใชเรือกระแซงเพราะสามารถบรรทุกไดมาก และสวนใหญเรือเล็กทั้งสองประเภท
ดังกลาวก็ใชขนขาวขึ้นเรือกระแซง และขนไปขายยังโรงสีซึ่งมักจะอยูริมแมน้ําหรือคลองสายใหญ
ดังนั้นการซื้อขาวในแถบคลอง 14 คลอง 15 และคลองยอยซึ่งเปนคลองขนาดเล็ก จึงทํา
ไดเฉพาะในฤดูเก็บเกี่ยวที่ยังพอมีน้ําเทานั้น แตในฤดูแลงน้ําแหงลงไมสามารถเอาเรือไปรับซื้อ
ขาวเปลือกในคลองซอยเหลานี้ได นอกจากนี้คุณแมปนยังเลาวาลูกคาที่ขายขาวใหสวนใหญคือ
ลูกหนี้ที่มา “ตกขาว” กับเตี่ย คือเอาเงินไปใชกอน เมื่อขาวเก็บเกี่ยวไดก็มาเรียกใหเตี่ยไปตวงขาว
ใชหนี้
ขยายกิจการรับซื้อขาว
แตการดําเนินกิจการละแวกบานที่ตั้งรานรับซื้อขาวเปลือกในคลอง 15 ขึ้นมาตั้งแตป
พ.ศ. 2492 ก็ถึงจุดอิ่มตัวและมีคูแขงมาก จึงเปนเหตุใหเตี่ยและแปะเฮงคิดหาลูทางขยายกิจการ
ซึ่งจะตองเดินทางไปไกลจากบานมากขึ้น โดยเขาไปตามลําคลองและแมน้ําที่มีน้ําลึกเพื่อหารับซื้อ
ขาวเปลือกไดตลอดทั้งป
โดยตอนแรกเดินทางทวนแมน้ําบางปะกงขึ้นไปรับซื้อขาวเปลือกตามทาขาวริมน้ําไป
จนถึงปราจีนบุรี โดยจอดแวะพักเรือตามบานของกํานันและผูใหญบานหรือผูกวางขวางที่พอจะให
ความคุมครองได ในระยะนี้จึงไดทั้งลูกคาประจําและเครือขายการคาขาวเปลือกที่เกื้อหนุนกันมา
ตั้งแตนั้นหลายคน จนกระทั่งมาทําโรงสีก็ยังติดตอคาขายกันอยู
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ในชวงตอมา ประมาณหลังป พ.ศ. 2500 กิจการรับซื้อขาวเปลือกของเตี่ยกับพี่ชายได
ขยายพื้นที่ไปรับซื้อขาวไกลๆ มากขึ้น แรกทีเดียว หลังเตี่ยแตงงานไดปหนึ่งไดขยายไปรับซื้อขาวใน
จังหวัดชัยนาทกอน ตามคําแนะนําของคนที่รูจักกัน โดยไปตั้งฉางขาวขึ้นที่วัดทาชัย แลวตระเวนรับ
ซื้อขาว โดยมีนายหนาที่ไวใจไดเปนผูพาไปหารับซื้อขาวเปลือก แลวใสเรือลองลงมาขายที่โรงสีใน
กรุงเทพฯ ตอมาจึงไดรวมกลุมกับเพื่อนๆ ขึ้นไปรับซื้อขาวเปลือกตามจังหวัดตางๆ เชน นครสวรรค
พิจิตร สุพรรณบุรี เปนตน และนําขาวเปลือกที่รับซื้อมาไดนั้นลองเรือมาขายใหกับโรงสีตางๆ ใน
กรุงเทพฯ และบางพลี โดยการรับซื้อขาวเปลือกจะดําเนินการโดยเตี่ย สวนแปะเฮงจะรับหนาที่
ติดตอซื้อขายขาวเปลือกกับโรงสี ซึ่งกิจการของเตี่ยและพี่ชายคอยๆ กาวหนาขึ้นเปนลําดับ จน
สามารถสรางฐานะใหกับครอบครัวจนเปนปกแผนขึ้นมาได

ออกรวงเปนเมล็ดพันธุใหม
ในชวงชีวิตวัยหนุม แมเตี่ยไมไดใชชีวิตเที่ยวเตรตามประสาคนหนุมทั่วไป วันๆ ทําแตงาน
เนื่องจากตองทําหนาที่รับซื้อขาวในกิจการของครอบครัว จนแทบไมมีวันหยุดเลย โดยเฉพาะ
หลังจากที่ดําเนินกิจการขยายไปสูคลองและแมน้ําใหญและพื้นที่ไกลๆ ออกไป
แตวิถีชีวิตที่ยุงวุนวายอยูกับการรับซื้อขาว กลับนําพาใหเตี่ยไปพบเจอกับคูชีวิต ในคราว
หนึ่งเมื่อเขาไปซื้อขาวที่คลอง 17 ก็ไดพบกับแมปน หรือนางสาวจินตนา ลิ่มสุวรรณ เพราะตองไป
รับซื้อขาวจากบานของแมปน เตี่ยเขาไปติดตอซื้อขาวเปลือกเปนประจํา จึงทําใหรูจักสนิทกันกับ
ครอบครัวของแมปน
ในขณะเดียวกันแมปนเองก็มีนองสาวคืออี๊นฤมลและอี๊รัชนี ที่เรียนโรงเรียนเซนตเทเรซา
พรอมกันกับนองของเตี่ยคือโกวจําปและโกวชุลีภรณ ซึ่งเปนเพื่อนรูจักสนิทสนมกัน ถึงขั้นไปมาหา
สูหรือบางครั้งก็มานอนคางบานของแมปนอยูบอยๆ และอี๊นฤมลและอี๊รัชนีก็ไปเที่ยวบานของเตี่ย
เชนกัน เมื่อนองๆ สนิทสนมกัน ก็แนะนําใหพี่ของทั้งสองฝายไดมารูจักกันดวย หลังจากนั้นเตี่ยก็
มักจะแวะเวียนไปหา ไปซื้อขาวบาง ไปขอซื้อมะมวงจากในสวนของบานแมปนบาง
แตงงานสรางครอบครัวตัวเอง
จากการไดพบและรูจักกัน กลายเปนจุดเริ่มตนของความรัก นําไปสูการแตงงานของคนทั้ง
สองที่ผูใหญเห็นวาเหมาะสม เนื่องจากผูใหญฝายแมปนเห็นวาเตี่ยเปนคนขยันทํามาหากิน เตี่ย
แตงงานกับแมปนในราวป พ.ศ. 2503 และหลังจากนั้นแมปนก็ไดยายเขาไปอยูที่โรงขาวคลอง 15
ของครอบครั วเตี่ ย ทําหน า ที่ ชว ยเหลือด านการหุง หาอาหารรว มกั นกับพี่ สะใภคือคุณแมทิพ ย
ใหกับเตี่ย อาแปะ และลูกนอง ที่ตองออกไปรับซื้อขาวตั้งแตเชามืดและกลับบานค่ําเกือบทุกวัน
และเมื่อมีลูกก็ตองเลี้ยงดูลูกอยูกับบานไมเคยไดไปเที่ยวไหนเลย
เตี่ยและแมปนรวมกันสรางครอบครัวจนมีบุตรธิดาดวยกัน 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
ตลอดการใชชีวิตครอบครัวกับเตี่ย แมปนมักจะพูดดวยความมั่นใจและภูมิใจวา “ตั้งแต
แตงงานกันมากวา 40 ป ไมเคยทะเลาะกันเลย” เวลาแมปนตอวา เตี่ยไมเคยจะเถียงสักคํา จะนิ่ง
เฉย เงียบ ไมตอบโตอะไร และเตี่ยยังไปคุยใหใครๆ ฟงอีกดวยวา “เคาเนี่ยนะอยูกันมาตั้ง 40 กวา
ปนะ ไมเคยทะเลาะกันเลย” ดวยนิสัยแมปนที่เปนคนนิ่งเฉย ไมเคยไปกาวกายกับเรื่องการงานหรือ
เรื่องสวนตัว จะเดินทางไปไหนทําอะไรก็ไมเคยถาม จะไปเที่ยวที่ไหนกับใครดึกดื่นขนาดไหนก็ไม
เคยซักถาม เรื่องหึงหวงก็ไมเคยมี มีแตความเชื่อใจตลอด และเตี่ยก็ไมเคยทําใหผิดหวังเชนกัน
ดวยเหตุที่ทั้งสองครองรักครองเรือนกันดวยดี ดังนั้นเมื่อมีงานแตงงานของลูกหลานและคนที่นับถือ
กัน ทั้งคูก็มักจะเปนผูใหพรบาวสาวเสมอ
แมเตี่ยจะเปนคนขยันทํามาหากิน เรียกวาไมมีเวลาไหนที่เตี่ยจะไมคิดเรื่องงาน แตลูกๆ
กลับไมเคยรูสึกขาดความรักเลย เพราะลูกทุกคนรูสึกไดถึงความรักและความหวงใยที่เตี่ยมีให
โดยแทจริงแลวเตี่ยจะเปนคนหวงลูกมาก แตไมไดแสดงออกมาใหเห็นตามแบบฉบับความเชื่อของ
คนจีนสมัยโบราณ ที่ตองรักษาระยะหางเพื่อสะดวกในการดูแลปกครองลูก อยางตอนที่นิดถูกรถ
ชนตองพักรักษาตัวอยูโรงพยาบาลบํารุงราษฎรที่กรุงเทพฯ เตี่ยกับแมปนไดไปเชาโรงแรมหนา
โรงพยาบาลเพื่อเฝาดูอาการของลูกชายคนเล็ก ตลอดเวลาที่อยูหองไอซียูหนึ่งเดือน เตี่ยอยูกับแม
ตลอด โดยสั่งงานที่โรงสีทางโทรศัพท เมื่อนิดฟนดีแลวและอยูหองพักฟน เตี่ยจึงกลับมาบาน
ตลอดระยะเวลาที่เตี่ยยังมีชิวิตอยู เตี่ยไดแสดงใหลูกๆ และบุคคลทั่วไปไดเห็นวา การ
ดํารงชีวิตสวนใหญคือ การทํางานดวยความมานะอดทน เตี่ยตองนอนดึกตื่นเชา รูจักอดออมและ
เพิ่มพูนเงินที่มีอยูใหงอกเงยเพิ่มมากขึ้น เตี่ยเคยสอนลูกๆ อยูเสมอวา “เราตองทําใหเงิน 1 บาท
เพิ่มขึ้นเปนรอยเปนพันบาทใหได โดยไมไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขา” สวนการใชจายเงินของ
ลูกเตี่ยจะไมเคยกาวกายหรือหามปรามแตไดใหขอคิดไววาจะใชจายเทาใดจะตองคํานึงวาหามา
ไดมากกวาที่ใชไปหรือไม ถาหามาไดมากกวาก็สามารถใชได
ดวยความตั้งใจและมุงมั่นที่จะสรางฐานะที่มั่นคงใหกับครอบครัว เตี่ยจึงขยันและอดทน
ทํางานทุกอยางเพื่อครอบครัว ตอนอยูกับพี่ชายคือแปะเฮงก็เชื่อฟงและยอมรับในการสั่งสอนและ
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ตัดสินใจของพี่ชายทุกอยาง เพื่อกิจการของครอบครัว และเมื่อแยกครอบครัวมาทํากิจการของ
ตัวเองก็ยังขยันทุมเทจนสามารถสรางความมั่นคงใหกับครอบครัวตัวเองไดอยางดี เปนพื้นฐาน
สําคัญที่วางไวใหกับลูกๆ ไดดําเนินรอยตามไดตามแนวทางและการสั่งสอนของเตี่ยในปจจุบัน

ขาวแตกกอชูชอใหม
การเริ่มทําธุรกิจโรงสีชวงแรกของเตี่ยก็ยังคงทําอยูในกงสีรวมกับพี่ชายเชนเดิม เหมือนกับ
ตอนที่รับซื้อขาวเปลือก ตอนนั้นเตี่ยมีครอบครัว มีลูกแลวทั้งสามคนและกําลังอยูในวัยเรียน แตก็
ยั ง อยู ร วมกั น กั บ ครอบครั ว ของแปะเฮง เมื่ อ หั น มาจั บ ธุ ร กิ จ ด า นโรงสี ฐ านะของครอบครั ว จึ ง
เจริญรุงเรืองขึ้นอยางรวดเร็ว และไดขยายกิจการไปเรื่อยๆ จนมีการแบงแยกกิจการกันในภายหลัง
การทํากิจการโรงสี เดิมทีเดียวเตี่ยและแปะเฮงเริ่มตนขึ้นในป พ.ศ. 2520 จากการซื้อโรงสี
จากเถาแกเหลียง ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลคลองสวน อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยตั้งชื่อวาโรงสี
เจริญทรัพย 1 ซึ่งกิจการโรงสีก็เจริญรุงเรืองขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณการดูขาวที่
สั่งสมมาตั้งแตเด็ก ที่เตี่ยนํามาใชอยางเต็มที่ในการเลือกซื้อขาวเปลือกคุณภาพมาสี จึงทําใหได
ขาวสารคุณภาพดีออกมาจนเปนที่เชื่อถือของลูกคา
จนกระทั่งตอมาในราว พ.ศ. 2527 จึงไดขยายกิจการโรงสีดวยการสรางโรงสีแหงที่สองขึ้น
ในฝงตรงกันขามกับโรงสีแหงแรก และตั้งชื่อวาโรงสีเจริญทรัพย ซึ่งโรงสีแหงที่สองของตระกูลนี้
เตี่ยไดรับโอกาสใหบริหารเองอยางเต็มตัว และตอมาเมื่อมีการแบงแยกกิจการกัน ทําใหเตี่ยไดรับ
โรงสีเจริญทรัพยเปนกิจการของครอบครัวตัวเอง สวนแปะเฮงไดไปสรางโรงสีซุนเฮงเจริญทรัพยที่
หนองจอก จนกิจการรุงเรืองดวยเชนกัน
สรางความสําเร็จจากความรักขาว
การเปนเจาของโรงสีเองทําใหเตี่ยสามารถใชประสบการณที่คร่ําหวอดในวงการคาขาว
และความชํานาญในการดูขาวพลิกผันใหโรงสีกาวหนาไปอยางรวดเร็ว รูปแบบการบริหารที่ใสใจ
กับขาวทุกรายละเอียดเปนแบบฉบับที่ทุกคนตองทําตาม เพราะมันคือการควบคุมคุณภาพของขาว
ที่จะไปถึงมือลูกคา
สมัยที่โรงสียังเปนการปรับดวยมือ เมื่อเตี่ยพบวาขาวที่สีออกมายังปรับเครื่องสีใหขาว
ออกมาได คุ ณ ภาพตามที่ ต อ งการไม ไ ด เตี่ ย ก็ จ ะเดิ น ไปปรั บ หมุ น เครื่ อ งสี ด ว ยตั ว เอง แต เ มื่ อ
เปลี่ยนเปนระบบคอมพิวเตอร ซึ่งเตี่ยไมถนัด ก็จะใชใหคนคุมเครื่องทําให ดวยความใสใจตอ
คุณภาพของขาวที่ทานรักมาทั้งชีวิต อยากใหขาวมีคุณภาพ
ความขยันและทุมเทตองานเปนสิ่งหนึ่งที่เตี่ยถือปฏิบัติมาโดยตลอด เตี่ยจะตื่นแตเชาและ
ทํางานยันค่ําทุกวันไมเคยหยุดไมเคยพัก แมแตการไปทองเที่ยวเตี่ยก็ยังทํางานไปดวยคือการหา
ลูกคาและสํารวจตลาด แมปนเลาวาเตี่ยเปนคนขยันมากและทําทุกอยางที่จะไดเงินมา ขณะที่ไป
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เที่ยวหรือกินขาวกับครอบครัว ยังโทรศัพทซื้อขายขาวไดพรอมกัน และการที่โรงสีเจริญทรัพยใช
ตราไกคูเปนยี่หอก็เพราะเตี่ยชอบไก ไกชอบจิกขาวและมันเปนสัตวที่ขยันตื่นแตเชามาหากิน
ภาพที่ยังอยูในใจของทุกคนในโรงสีเจริญทรัพยก็คือ ภาพของเตี่ย หนาตายิ้มแยมแจมใส
อยูในชุดแตงกายสบายๆ นั่งอยูตรงโตะดูขาว คอยๆ เอามือกอบเม็ดขาวขึ้นมาโปรยแลวพินิจดูชาๆ
อยางกับดูสิ่งที่คุนเคยมานาน บางทีก็กอบขึ้นมาและบีบใหสวนหัวของเม็ดขาวมาอยูตรงชองกลาง
กํามือดานบน แลวเพงจองมองอยางจดจอ กอนจะโปรยขาวลงบนโตะอีกครั้ง บางทีเตีย่ สามารถนัง่
ดูขาวตรงโตะนี้เปนวันๆ ไมเบื่อเพราะนั่นคือสิ่งที่เตี่ยรักและทํามาตลอดชีวิต
ความชํานาญในการดูขาวของเตี่ยเปนที่เลื่องลือมากและทุกคนใหการยอมรับ แมในชั้น
ลูกหลานเอง เมื่อไดสัมผัสก็ตองยกใหเตี่ยเปนครูที่ตองมาเรียนรูในเรื่องนี้ มีอยูคราวหนึ่งหลาน
เติรด ตองการใหเตี่ยสอนวิชาความชํานาญของเตี่ยเรื่องการแยกขาว หลานจึงนําขาวมา 2 กระดง
จากในโรงสี แลวเตี่ยแยกใหหลานดูวากระดงไหนคือขาวหอมมะลิภาคกลาง และกระดงไหนคือ
ขาวหอมมะลิภาคอีสาน หลังจากหลานเติรดนําขาวมาวางไวหนาเตี่ย 2 กระดง เตี่ยมองผานเพียง
ปราดเดี ย วเท า นั้ น ก็ รู ทั น ที ว า หลานตั ก ข า วมาเหมื อ นกั น ทั้ ง สองกระด ง ทํ า ให ทุ ก คนยิ่ ง ทึ่ ง ใน
ความสามารถนี้มาก และพยายามมาเรียนรูจากเตี่ยถึงวิธีการดูขาว ซึ่งเตี่ยก็ใหหลักการเบื้องตนที่
พอจะนําไปฝกใหชํานาญเองไดทุกคน
รักขาวไมพอยังรักคนดวย
นอกจากนั้นแลวทานก็ยังดูแลลูกนองที่ทํางานดวยกันมาตั้งแตรับซื้อขาวเปลือกมาจน
สรางโรงสีเปนของตัวเอง ดวยความเอาใจใสประดุจญาติมิตร การมีลูกนองที่ดีจึงชวยสงเสริมให
กิจการของโรงสีเจริญกาวหนาไปดวยดีอีกดวย
ประกอบกับการใสใจตอลูกคาและคูคาทุกคน ที่จะตองเดินทางไปเยี่ยมไปหาไตถามทุกข
สุขตลอด ทั้งในสวนของผูที่ขายขาวเปลือกใหและผูที่รับซื้อขาวสารไปขายให ดังที่แตนสังเกตวา
เวลาคนมาหาเตี่ยจะ “ตอนรับกันหลายน้ํา” เริ่มตั้งแตยกกาแฟมาให ตอดวยน้ําชา ตามมาดวย
น้ําอัดลม และน้ําผลไมอีก เนื่องจากเตี่ยมีอัธยาศัยดีกับทุกคนไมวาจะเปนคนที่สูงกวา ต่ํากวา ก็ไม
เลือกปฏิบัติ การตอนรับชาวนามาขายขาวเตี่ยก็ทําเหมือนกับการตอนรับขาราชการชั้นผูใหญ
คุณสมบัติเดนอีกประการที่ทุกคนตางพูดเปนเสียงเดียวกันก็คือ ความซื่อสัตย ซื่อตรงตอ
สัญญา และคําพูดที่ไดใหไวกับทุกคน ถาใครไดตกลงซื้อขายขาวจากเตี่ยแลว เตี่ยจะรับหรือสงขาว
ใหครบตามสัญญา จึงทําใหกิจการโรงสีขาวของเตี่ยเจริญรุงเรืองมาจนปจจุบัน

เมื่อรวงทองคอมลงสูดิน
ตลอดชีวิตของเตี่ยพยายามทําตัวใหเหมือนกับรวงขาว เมื่อสุกดีแลวตองคอมลงสูดิน จึง
จะถือเปนเม็ดขาวที่ดีมีประโยชนตอโลก เพราะถารวงขาวชี้ขึ้นฟาเม็ดขาวจะลีบและไรประโยชน
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นอกจากนั้นแลว ดวยนิสัยสวนตัว เตี่ยเปนคนสนุกสนาน ราเริง คุยเกง มองโลกในแงดี ไมเคยคิด
อาฆาตพยาบาทตอผูใด มีอัธยาศัยดี เอื้อเฟอแผ และมีเมตาตอผูนอย ก็ยิ่งทําใหเตี่ยมีเพื่อนฝูงและ
คนที่เคารพนับถือจํานวนมากในหลากหลายวงการ
การใหความอนุเคราะหชวยเหลือผูอื่น เตี่ยไดทํามาตลอดชีวิต และไมเคยไปสรางศัตรูที่
ไหนมีแตมิตรทุกสารทิศ และยิ่งเมื่อเตี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตแลว เตี่ยก็ไดมีโอกาสตอบแทน
คืนสูสังคมในหลายรูปแบบ สิ่งที่ยอมรับกันทั่วไปคือการนําเอาความสามารถดานขาวมาชวย
แกปญหาของทางราชการในโครงการตางๆ ที่ขอความรวมมือมา เชน โครงการจํานําขาวเปลือก
เปนตน
สรางบุญกุศลไมเคยขาด
นอกจากนี้การเกิดและทํามาหากินอยูทามกลางวิถีชีวิตของชาวนา ที่ถือเรื่องการทําบุญ
ตามคําสอนทางพระพุทธศาสนาไวยังผลบุญในโลกหนา ไดมีสวนนอมนําใหเตี่ยรูจักทําบุญบํารุง
พระพุทธศาสนา ชอบชวยเหลือผูอื่นที่ตกทุกขไดยาก เพราะเตี่ยเขาใจถึงภาวะทุกขยากของชีวิต
ดังเชนที่ตนเคยประสบมา เตี่ยจึงยินดีชวยเหลืออยางเต็มที่ โดยเมื่อมีงานบุญในวัดใกลบาน เตี่ย
จะบริจาคขาวสารใหใชในงานทุกครั้ง อีกทั้งยังทําบุญดวยการรวมกับคนอื่นเมื่อบอกบุญมาอยาง
ตอเนื่องไมไดขาด ในขณะเดียวกันเมื่อเตี่ยเดินทางไปหาลูกคาหรือสํารวจตลาดก็จะหาโอกาสไป
ทําบุญตามสถานที่ตางๆ เสมอ เรียกวา ”ไดบุญดวย ไดงานดวย”
การทําบุญที่เปนความภูมิใจของครอบครัวครั้งหนึ่งคือการไปสรางพระประธานในศาลา
การเปรียญใหกับวัดแคราย ในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
พรอมจะใหกับทุกคน
แตที่สําคัญเหนืออื่นใดก็คือ ในวิถีชีวิตประจําวันของเตี่ยพรอมที่จะใหคนอื่นอยูตลอดเวลา
ดังเปนที่ทราบกันดีวาของทุกคนที่ใกลชิดวา หลังรถของเตี่ยจะมีถุงขาวติดรถไวดวยเสมอ ไมเคย
ขาดแมแตวันเดียว พรอมยังคอยกําชับคนรถอยูเสมอวา ใหคอยนํามาเติมเมื่อจํานวนถุงขาวเริ่ม
พรองลง เพราะเมื่อเจอกับใครที่ไหนก็สามารถเอาขาวนั้นมามอบใหติดตัวกลับบานไดตลอดเวลา
เปนของขวัญจากสิ่งที่ทานทั้งรักและภาคภูมิใจมากที่ไดให นอกจากนี้ยังมีไขไก มะมวงพันธุดีเมือง
แปดริ้วที่เตี่ยจะกํานัลใหกับคนที่รักและนับถือไมเคยขาด
พวกลูกหลานและคนใกลชิดเคยสงสัยอยูเสมอวา ชวงบายของทุกวันเปนเวลาเกือบยี่สิบป
หลังจากลูกมารับชวงกิจการไปไดดีแลว เปนเวลาที่เตี่ยมักปลีกตัวหายออกจากบานไป ไมมีใครรู
เลยวาเตี่ยไปทําอะไร ที่ไหนบาง แตคําตอบไดปรากฏอยางชัดเจนแลวในวันที่เตี่ยสิ้นบุญ เมื่อมี
ความชวยเหลือและการแสดงความเคารพตอเตี่ยครั้งสุดทายจากคนจํานวนมากในหลากหลาย
วงการ ซึ่งแสดงใหพวกเราทราบวาเตี่ยออกไปทําบุญชวยเหลือสังคมนั่นเอง และสรางผลบุญเอาไว
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กับคนจํานวนมาก ซึ่งเปนสิ่งที่ครอบครัวภาคภูมิใจและขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณจากใจจริงเอาไว
ดวย
การใหความชวยเหลือสังคม
เทาที่รูเตี่ยไดชว ยเหลืองานดานสังคมและการสาธารณกุศลมากมาย อาทิ
- ประธานชมรมโรงสีขาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ที่ปรึกษาสมาคมโรงสีขาวไทย
- ที่ปรึกษาประธานหอการคา จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กรรมการสโมสรไลออนส จังหวัดฉะเชิงเทรา
- คณะกรรมการ กนข. จังหวัดฉะเชิงเทรา
นั่ น คื อ ตํ า แหน ง ทางสั ง คมที่ เ ป น ทางการของเตี่ ย แต ก ารทํ า หน า ที่ ที่ ไ ม เ ป น ทางการมี
มากมายมหาศาลกวา โดยบทบาทของเตี่ยที่ทุกคนไดสัมผัสก็คือการเปนที่ปรึกษาเรื่องราวตางๆ
ทั้งการทําธุรกิจและการใชชีวิตที่เตี่ยจะมีใหกับทุกคน อาศัยจากประสบการณชีวิตที่โชกโชนของ
ตัวเอง ยิ่งเฉพาะความรูเรื่องขาวและธุรกิจโรงสีที่เผื่อแผไดมากเพราะรูลึกซึ้งที่สุด

จากรวงทองรวงพราวสูดิน
เมื่อเตี่ยมีอายุไดราว 50 กวาป ตองประสบกับปญหาสุขภาพเรื่อยมา โดยหลายอยางก็
เปนผลมาจากการตรากตรําทํางานหนักมาตั้งแตเด็ก โรคแรกที่ตรวจพบคือถุงลมปอดโปงพองจาก
การสูบบุหรี่มาตั้งแตวัยหนุม ซึ่งบางชวงสูบจัดถึงวันละ 2 ซองทีเดียว ทั้งนี้คุณแมปนเลาวา เปน
เพราะการขับเรือขาวไปกลางคืนนานๆ คนเดียวจะทําใหงวงนอน จึงตองสูบบุหรี่ใหตื่นอยูเสมอจะ
ไดขับเรือไดอยางปลอดภัย แตเมื่อเปนโรคนี้แลว หมอแนะนําใหเลิกสูบบุหรี่ เตี่ยก็ตั้งใจแนวแนจน
เลิกไดในที่สุด
นอกจากนี้ยังมีโรคประจําตัวอื่นตามมาคือ โรคเสนเลือดหัวใจตีบ โรคเสนเลือดแดงใหญ
ในชองอกและชองทองโปงพอง โรคไตเสื่อม และโรคหัวใจ จึงตองระวังในการดูแลสุขภาพและ
อาหารการกิน โดยแตนรับหนาที่เปนคนจัดอาหารให ลดอาหารประเภทแปงและเนื้อสัตวใหญลง
เนนไปรับประทานเนื้อปลามากขึ้น สวนใหญเปนปลาเกา ปลาเตาเตย และปลาหิมะนึ่งที่จัดให
รับประทานสม่ําเสมอ ซึ่งเตี่ยก็ใหความรวมมือดวยดี แมจะเคยชอบอาหารมันและเนื้อสัตวมากอน
เชนขาหมูของชอบจะรับประทานลดนอยลงมาก แลวก็หันมารับประทานผักไดมากขึ้น
ที่สําคัญคือเตี่ยเองมีจิตใจที่เขมแข็งพรอมตอสูกับความเจ็บปวย แมจะมีหลายโรครุมเรา
ในชีวิตบั้นปลายก็ตาม แตเตี่ยก็ยังขยันทํางานเปนปกติ ตอสูกับความเจ็บปวยดวยการทํางานจน
วาระสุดทาย แมวาหมอจะเตือนเมื่อปที่แลววาเสนเลือดขยายใหญมากจนเสี่ยงจะระเบิด จนคุณ
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หมอเคยกระเซา ว า เหมือนเตี่ยพกระเบิดอยูกับตัว แตเ ตี่ ยก็ทํางานในโรงสีและนั่ง ดู ขา วจนวั น
สุดทายของชีวิต

เม็ดพันธุขาวที่เจริญงอกงามตอมา
แมปนเลาวา นิสัยเตี่ยไมคอยสุงสิงกับเด็ก เปนพอแบบสมัยโบราณที่ตองรักษาระยะหาง
กับลูก ไมใชคอยพูดคุยสนุกสนานเหมือนคนอื่น การสั่งสอนอบรมลูกๆ เปนหนาที่ของแมมาตลอด
เตี่ยไดมีโอกาสใกลชิดสนิทกับลูกๆ เอาตอนโต หลังจากมาทําโรงสีดวยกัน ไดสอนอะไรตางๆ
ใหกับลูกๆ สอนตั้งแตวิธีการสีขาว ดูขาว การซื้อขายขาว สอนใหกับลูกๆ ทั้งหมด และเตี่ยมักจะพูด
ติดปากอยูเสมอเมื่อสอนอะไรลูกๆ หลานๆ วา ”ตอนนี้เตี่ยยังอยู จะถามอะไรก็รีบถาม จะไดไมตอง
ไปเคาะโลงถาม” และเปนความโชคดีที่ลูกไมเคยเกเร รูจักรับผิดชอบทํางานอยางดีทุกคน และ
สามารถเรียนรูและซึมซับภูมิปญญาเรื่องขาวจากเตี่ยดานตางๆ กันมาทุกคน
กุญแจแหงความสําเร็จ
แมปนผูใกลชิดกับเตี่ยมาทั้งชีวิต ไดสรุปอุปนิสัยที่ทําใหเตี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตวา
นาจะมาจากคุณสมบัติหลายๆ ขอ
1. ความเปนคนขยันขันแข็งอยางเสมอตนเสมอปลาย ทํางานไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย
2. การเปนคนพูดจาดี คุยเกง รูจักศิลปะในการพูดชักจูงใจคนใหธุรกิจที่ตองการติดตอ
ดวยสําเร็จ บางครั้งก็ใชลูกตื๊อจนเขายอมขายขาวให จนพี่ชายตั้งฉายาใหวา “เจกสาม
ลา” คือเวลาไปซื้อขาวจากชาวบาน ถาเขายังไมขายให หลังจากลากลับครั้งแรกบน
บานแลว เขาลงมาสงที่ลานบาน ก็จะลาอีกทีหนึ่ง ถายังไมสําเร็จอีก จะตื๊อไปจนลง
เรือ แลวลาอีกครั้ง พูดจนเขาใจออนและยอมเปลี่ยนใจยอมขายให มีอยูครั้งหนึ่งออก
เดินทางจากบานไปกรุงเทพฯ เตี่ยโทรศัพทไปตื้อใหเขาขายขาวใหในชวงที่ราคาจะขึ้น
ตอนแรกเขาไมยอมขายให สุดทายพูดไปจนถึงกรุงเทพฯ เขาเลยยอมขายให
3. เปนคนนอบนอม ไมเยอหยิ่ง เขากับคนงาย เจอคนจะไหวกอนเลย มีมนุษยสัมพันธ
เกง เขาไดกับทุกคน งานดานสังคมไปไมเคยขาดและไมปฏิเสธความชวยเหลือคนอื่น
4. มี ค วามซื่ อสั ตย ตอ ทุ ก คนอย า งเสมอต น เสมอปลาย รั ก ษาคํ า พู ดยา งยิ่ ง ในการทํ า
การคา ตกลงราคาขาวไปแลวจะถูกจะแพงก็ตองสง จะขาดทุนก็ตองยืนราคาเดิมที่ตก
ลงกันไว
บทสงทาย
เม็ดขาวเพียงเม็ดหนึ่งที่กําเนิดมายังประโยชนใหกับโลกไดมหาศาล สามารถขยายพันธุ
เกิดเปนเม็ดขาวจํานวนมากมาเลี้ยงปากทองผูคนได คนเราก็จงอยาใหตางจากเม็ดขาว เมื่อเกิด
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มายังโลกแลวตองทําตัวใหมีประโยชน อยาใหเปนดังเม็ดขาวลีบแหงเสียที่จะไมเกิดผลดีอันใดตอ
โลกเลย ชีวิตของเตี่ยชูศักดิ์ ตรงไตรรัตนคงจะเปนเชนดังเม็ดขาวพันธุชั้นดีที่ไมเพียงแตงอกงามใน
ชีวิตของตนเทานั้น แตยังไดใหเม็ดขาวชั้นดีแกโลกนี้ตอไปอีกดวย
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