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ในตอนเชามดืของวันอังคารที่ 16 กันยายน 2551 ลูก ๆ และหลานของคุณพอกิมเชีย้ว ไดนั่งปรึกษากันวายังมีอะไรที่
คุณพอยังเปนหวงกนัอยูหรือไม เพราะวาอวัยวะตาง ๆ ในรางกายของคุณพอไดหยดุการทํางานแลว ยกเวนหัวใจของคุณพอ
ที่ยังเตนอยูที่ 120-130 คร้ังตอนาที ซ่ึงเปรียบเสมือนกบันักกฬีาที่ยังแขงกีฬาอยู ซ่ึงคุณหมอที่ดแูลอาการปวยคณุพอ ก็ยังบอก
วาพบไดนอยคนมากที่ความดันตกมาอยูที่ 50 /30 แลว หัวใจยังทํางานตลอดไมมีลดลง คุณหมอบอกวาคุณลุงมีหัวใจแข็งแรง
มาก มีคนไขนอยมากทีจ่ะเปนแบบนี้ ซ่ึงอาการของคุณพอเปนอยางนีม้า 2 วันแลว พวกเราจึงคดิกันวาสิ่งที่คณุพอนาจะยัง
หวงอยูก็คือเร่ืองสมาคมจับซาเฮีย และเรือ่งโรงงาน ก็เลยรีบจัดของไหวไปไหวที่สมาคม และก็รีบประชุมพนักงานในตอน
เชานั้นเลย ซ่ึงสิ่งที่เราบอกกบัพนักงานก็คอื ตอนนี้คุณพอเหนื่อยมากแลว แตหวัใจของคุณพอยังสูอยู ขอใหพวกเราทุกคนสง
ใจไปใหเถาแกวาไมตองเปนหวง มหีัวหนางานคนหนึ่งรีบพูดขึ้นมาวา “เมื่อคืนผมฝนเห็นเถาแกมาดพูวกเราทํางานกันอยู
ครับ” พวกเราตองใชเวลาในการพูดแตละประโยค เพราะมันอึดอดัมาก หลังจากทีพ่วกเราพูดจบ หลานของเราที่เฝาคุณพอ
อยูก็โทรมาบอกวา คุณพอหัวใจหยุดทํางานแลว ไมเชื่อก็ตองเชื่อวาคุณพอไมเคยหยุดทํางานเลยจนวินาทีสุดทายของชีวติ 
คุณพอเปนนักตอสูที่ไมเคยบนวาเหนื่อย ไมเคยบอกวาพอทอ มีแตบอกวาพอไมอยากใหลูก ๆ ทกุคนลําบากเวลาพอไมอยู
แลว คุณพอเปนคนทํางานหนักมาทั้งชีวติ ทานเปนนกัคดิ นักสราง นักทํา นักตอสู ที่เร่ิมจากศูนย หรือจะเรียกวาติดลบกไ็ด 
จนมาถึงทุกวนันี้ ยอนกลับไปเมื่อ 3 เดือนที่แลว กอนที่คุณพอจะยอมไปโรงพยาบาล คุณพอก็ยังทํางานอยูทุกวนั ถึงคุณพอ
จะไมไหวก็ไมบอก แตจะคอยนอนหรือนั่งอยูที่เกาอี้ไมตวัยาวในออฟฟศทุกวัน คณุพอจะคอยฟงการคาขายตลอดเวลา ใครมี
ปญหาก็จะถามทาน ทานจะเปนที่ปรึกษาไดทุกเรื่องไมวาจะเปนเรื่องงานหรือเร่ืองการดําเนินชวีิต  

 
คุณพอเคยประสบอุบัติเหต ุ ตอนที่นั่งรถแท็กซี่ และมรีถมาชนทาย เมื่อ 30 ปที่แลว และตองเขารับการผาตัดหัว

สมองถึง 2 คร้ัง อันเนื่องมาจากสาเหตุมีเลือดคั่งที่สมอง ซ่ึงในสมัยนัน้การผาตัดสมองยังถือวามีโอกาสนอยมาก แตคุณพอก็
สามารถรอดชีวิตมาได โดยหลังจากผาตัดนั้น คุณพอจําอะไรไมได ตองใชเวลาเกือบคร่ึงป ในการกลับมาเหมือนเดิม แต
พวกเราคดิวาคุณพอความจาํยังดี แถมยังเกงกวาเดิมเสียอีก คุณหมอณรงค ดุสิตานนท ที่เปนผูผาตัดใหคณุพอ จนถึงปจจุบันก็
ยังเปนคณุหมอประจําตัวทีด่แูลคุณพออยู คุณพอถือวาเปนคนไขตัวอยางของคุณหมอ คุณหมอยังพูดวามีโอกาสนอยมากที่
คนไขกลับมาได 100% ทุกอยางแบบนี ้ ซ่ึงตองอาศัยกําลังใจที่ดี การใชสมองอยางตอเนื่องและตลอดเวลา ทําใหระบบ
ประสาทคุณพอสามารถกลับมาเปนเหมือนเดิมได คณุหมอยังพูดวา ถาหมออายุเทาคุณพอในตอนนี้ความจําคงไมไดเทาคุณ
พอของพวกเราแน 

คุณพอเร่ิมปวยดวยการเปนกอนเนื้องอกทีบ่ริเวณตอมน้ําลาย ซ่ึงคุณพอรําคาญและเจ็บเวลาที่มันอกัเสบ คุณพอจึง
ตัดสินใจผาตดัออกเมื่อกลางเดือนธันวาคม 2550 หลังจากผาตัดออกแลว คุณพอดใีจมากทีก่อนเนื้อที่ตรวจเช็คนั้นไมไดเปน
เนื้อรายแตอยางใด พกัฟนเพยีง 2-3 วันก็สามารถกลับบานได และสามารถกลับมาทํางานไดเหมือนเดิมได หลังจากการผาตัด
เมื่อปลายปที่ผานมาแลว ประมาณ 4-6 เดือนถัดมาคุณพอเร่ิมทานอาหารไมคอยได เร่ิมผอมลง ตรวจเช็ครางกายทุก 1-2 
เดือนกไ็มพบปญหาอะไร จนลูก ๆ รูสึกวาคุณพอเร่ิมเหนื่อยงาย มีอาการกระตุกเปนบางชวงทีห่วัไหลดานซาย ซ่ึงลูก ๆ จะ
พาแกไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คอีกครั้ง ทานก็จะบอกวาไวพรุงนีไ้ปแลวกนั หรือไมก็ใชวิธีพอตื่นเชามาแลวก็รีบทาน
อาหารเลย จะไดไมตองไปตรวจรางกาย หลังจากเขาไปตรวจรางกายเมือ่วันที่ 17 กันยายน 2551 ก็ตรวจพบวามีกอนเนื้อที่
บริเวณขัว้ปอดดานขวา กอนที่คุณหมอจะนดัคุณพอเพื่อตรวจกอนเนื้อที่ปอดอยางละเอียดในอกีสัปดาหถัดไป คุณหมอ



ทางดานประสาท ไดพบความผิดปกติของคุณพอในเรื่องของการทรงตัว และการกระตุก จึงไดทําการตรวจสอบดวยเครื่อง 
MRI ที่สมอง คุณหมอกไ็ดแจงใหพวกเราทราบวา ไดพบกอนเนื้อจํานวน 7-8 กอนกระจายไปอยูทั่วสมอง ซ่ึงเปรียบเทียบ
กับฟลมเอ็กซเรยเมื่อตอนปลายป 2550 ที่ไมพบแตอยางใด คุณหมอไดแจงวา 99% เปนมะเร็งระยะสุดทาย ที่เกิดจากปอด
และกระจายไปที่สมอง ซ่ึงพวกเราแปลกใจมากทีแ่กไมเคยบนวาปวดหัวแตอยางใด คุณหมอบอวาคุณพอโชคดีมากที่ไมมี
อาการปวดเพราะวาสมองกอ็าการฝอ จึงทําใหมีเนื้อที่วางในสมองทีก่อนเนื้อรายไมไดไปกดทําระบบประสาทที่ทําใหปวด
หัว คณุหมอแจงวาทานสามารถอยูกับพวกเราไดอยางเรว็ก็ประมาณ 1 เดือน แตถาอยางชาที่สุดก็คือ 3 เดือน โดยอาการของ
ทานก็คือทานจะซึมลงไปเรือ่ย ๆ โดยการรักษาจะทําไดคือรักษาตามอาการเทานั้น  

 
ในระยะ 3 เดอืนที่พึ่งผานมานี้นับเปนเวลาที่มีคาอยางยิ่งสําหรับลูก ๆ และหลาน ๆ ทุกคน เพราะทุก ๆ คนไดผลัด

กันมีโอกาสในการอยูกับทาน ไดชวยดูแลทาน ไดพูดคุยไดสัมผัสทาน ไดมีโอกาสทีทุ่ก ๆ คนไดมารวมตัวกัน ไดพาทานไป
พักผอนดวยกนัทุกวนัอาทิตย มีความสามัคคีตอกัน โดยจุดศนูยรวมดวงใจอยูที่คุณพอที่ยิ่งใหญของพวกเรา ทานไดเหนื่อย 
ไดทํางานอยางหนักมาแลวทั้งชีวิตก็เพื่อลูก ๆ หลาน ๆ ของทาน 

 
ลูก ๆ และหลาน ๆ ทุกคนขอใหทานหลับ ไดพักผอนอยางสบาย ไมตองเหนื่อย และไมตองหวงพวกเราอีกแลว 

พวกเราทกุคนจะรักใครสามัคคีตอกัน จะดําเนินการตามที่คุณพอไดส่ังสอนพวกเราไว และจะรกัษาและสรางสิ่งที่ทานได
สรางไวใหกับพวกเราทกุ ๆ คน ไวเปนอยางดีที่สุด 
 
.......คุณพอกิมเชี้ยว แซตั้ง ไดจากพวกเราไปอยางสงบ เวลา 08:15 น. วนัจันทรที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551 รวมอายุ 82 ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณพอกิมเชีย้ว แซตั้ง หรือช่ือภาษาจนีกลางวา เฉินจินเชา ทานเกิดเมือ่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2470 ที่ตําบลจับซาเฮีย 

(ในตําบลนี้มีอยู 13 หมูบาน) อําเภอเถงไฮ จังหวดัซัวเถา ประเทศจีน คณุพอเปนลูกชายคนที่ 3 ของนายตั้งบวงฮึง และนางลี้
เหมงไถ ทานมีพี่นองรวมทัง้ทานดวยทั้งหมด 8 คน เปนลูกชาย 7 คน และลูกสาว 1 คน  
 ในชวงวยัเยาวของคุณพอ ทานไดเลาใหพวกเราฟงอยางติดตลกวา ทานเปนเดก็ที่มีสีผิวคอนขางคล้ํา อากงกับอามา 
หรือคุณพอกบัคุณแมของทานนั่นเองเคยยกทานใหเปนลูกบุญธรรมกับเพื่อนที่อยูในหมูบานเดยีวกนั เพราะวาประเทศจนีใน
สมัยนั้นความเปนอยูคอนขางลําบาก อามามีลูกถึง 8 คน ถือวาคอนขางมากในสมัยนัน้ เลยตองมกีารยกใหเปนบุตรบุญธรรม
กับคนอื่นที่ไมมีลูกผูชาย แตคุณพอไปอยูกบัเพื่อนของอากงไดไมนาน ก็ตองหนกีลับบานมาเพราะวาเพื่อนคณุพอไปอยูดวย
นั้นเลี้ยงดทูานไมคอยดี โดยเคาใหเหตุผลวาคุณพอไมนารัก ผิวคลํ้า และรองไหเสียงดัง อยากจะขอเปลี่ยนเปนนองของคุณ
พอคนถัดมาซึ่งพวกเราเรียกทาน “ส่ีเจ็ก” ซ่ึงนารัก และขาวกวา ซ่ึงสุดทายอามากไ็มยอมยกลูกใหใครเลย และก็ไมใหคุณพอ
ของพวกเรากลับไปดวย ซ่ึงคุณพอเลาใหพวกเราฟงวา อามาเปนแมทีอ่ดทน ตอสูชีวิต สอนใหลูก ๆ ไดดีทุกคน ในตระกูล
ของเรานั้นถานับไปแลวถึง 7 ช่ัวโคตร ไมเคยไดเรียนหนังสือ ซ่ึงเปนอกีสิ่งหนึ่งที่ทานภาคภูมใิจมากที่รุนคุณพอเปนรุนแรก
ของตระกูลของเราที่ไดเรียนหนังสือ คุณพอบอกวาลูกทุก ๆ คน ตองทํางานและมีหนาที่กจิวัตรประจําวันทําตั้งแตเดก็ ๆ 
แลว ตองหาบน้ํา ปลูกผัก ทําอาหาร ชวยเล้ียงนอง ตองทํางานไปดวยเรยีนไปดวย คนในหมูบานบอกวาคณุพอเปนเดก็ที่
ฉลาด หัวไวมาก เรียนเกง คดิเลขเกง ลายมือสวย คุณพอเรียนหนังสือไดประมาณ ป. 7 ของประเทศจีน ซ่ึงไมแนใจวาเทากับ



ระดับการศึกษาของไทยประมาณชวงชัน้ไหน แตคิดวาไมนาจะสูงเทาไร เพราะวาคณุพอบอกวาตอนนั้นทานยังเด็ก ๆ อยูเลย 
ก็ตองออกจากโรงเรียนเพราะวาคณุครูสอนหนังสือผิด และคุณพอทกัทวงแลวคุณครูไมยอมรับ คุณพอไมพอใจคุณครูทานนี้
โดยการประทวงเขียนตอวาคุณครูที่หองน้าํของโรงเรียน และกไ็มยอมไปโรงเรียนอกีเลย คณุพอไดอาศัยการเลาเรียนจากสิ่ง
ที่อยูรอบ ๆ ตัว การอานหนงัสือ ทานเปนคนที่อานหนังสือและจดจําสิง่ตาง ๆ ไดเปนอยางดี บทกวี นวนิยาย พงศาวดาร 
ทานอานไดทกุเรื่อง จากการที่ทานไดทํางานหนกั ตั้งแตเด็ก ๆ นี้เองจึงทําใหทาน และพี่นองของทานทุกคน มีลักษณะที่
อดทน ขยันขนัแข็ง กระตือรือรนในการทาํงาน และสิ่งที่สําคัญก็คือความกตัญูตอครอบครัวและผูทีมีบุญคุณ 

เมื่อคุณพออายไุด 16 ป ก็ตองพบกับเหตกุารณคร้ังสําคัญคืออากง ไดเสียชีวิตลง ทําใหคุณพอตองเปรียบเสมือนกับ
พี่ชายคนโตทีต่องดูแลครอบครัว เพราะวาพี่ชายคนโต และคนรองมาทํางานที่ประเทศไทย หลังจากนั้น 3 ป พอนองชายคน
ที่ส่ีของคุณพอ เร่ิมโตขึ้นพอที่จะดแูลครอบครัวแทนได คุณพอก็ไดตดัสินใจเดินทางมาประเทศไทย โดยประเทศไทยเปน
ประเทศที่ทานเลือกที่จะมาเพราะวามีญาตขิองคุณพอทานหนึ่งซึ่งพวกเราเรียกทานวา ”เหลาเจ็ก” ที่เปนนองกบัอากงของ
พวกเรามาทําการคาอยูที่ประเทศไทย อีกทั้งพี่ชายคนโต และคนรอง (ตั่วแปะกับหยี่แปะ) ก็ทํางานกับเหลาเจก็ดวยเชนกนั 
คุณพอตองหลบหนีเดนิทางมาประเทศไทยดวยเรือเฮอเมอริน โดยการเดินทางดวยเรือในสมัยนัน้เรียกไดวาลําบากมาก ๆ 
ทานเลาใหพวกเราฟงวาทานตองนําปลาเค็มมาหอดวยผาแลวพันไวที่รอบ ๆ เอว เปนอาหารสําหรับประทังชีวิตและตอง
คํานวณใหพอกับระยะเวลาในการเดินทางมาที่ประเทศไทยดวย ซ่ึงตองใชระยะเวลาเปนเดือนเลยทีเดียว  เมื่อคุณพอได
เดินทางมาถึงเมืองไทย เหลาเจ็กก็มารับและตองเดินทางดวยเรือตอไปที่ คลอง 7 รังสิต โดยทําการคาเกี่ยวกับการซื้อมาและ
ขายไป หยี่แปะที่ทํางานอยูกบัเหลาเจ็ก ก็ตองเสียชีวิตที่เมืองไทยดวยโรคมาเลเรีย คุณพอมาทํางานอยูกับเหลาเจ็กไดสักพัก ก็
ตองการเงินจํานวนหนึ่งเพื่อจะไปทําโรงงานพลาสติกที่เมืองจีน จึงไดขอแยกตัวออกมาทํางานเปนลูกจางที่สําเพ็ง โดยคณุ
พอเลาวาคุณพอเปนคนแรก ๆ ที่เอาพวกเชือกหรือดาย จากมัดใหญ มาแบงเปนมดัเล็ก ๆ แลวทําการขายสินคาแบบเปน
หนวยนับแบบเปนโหล ๆ ละ 12 ช้ิน จากความขยันและความฉลาดของคุณพอ เจาของรานไววางใจคุณพอมาก และตองการ
ใหคุณพอเปนผูจัดการที่ราน แตเนื่องจากภาระอนัใหญหลวงของครอบครัวที่อยูเมืองจีน เมื่อพอเก็บเงินไดแลวก็เดินทาง
กลับไปที่ประเทศจีน คุณพอไดเร่ิมตนประกอบธุรกิจจากการฉีดพลาสติก โดยผลิตภณัฑที่ทานทํากค็ือหวีที่ใชหวผีมนั่นเอง 
ทานเลาวาในสมัยนั้นหวีที่คนจีนใชกัน ก็เปนการผลิตจากเครื่องของทาน กิจการนาจะไปไดดีแตเนื่องจากระบอบการ

ปกครองระบบคอมมิวนิสตเร่ิมเขามาในประเทศจีน ทานเคยเลาใหฟง
วา ทานเคยตองหนีโดยการตองซื้อจักรยาน และจางใหคนขับพาทาน
หนีระยะทางผานภูเขาประมาณ 3 ลูก และเมื่อถึงที่หมายแลวก็ยก
จักรยานคนันัน้ใหคนขับเปนคาจางไป 

คุณพอไดแตงงานกับคุณแมชอฮุน แซโตว เมื่ออายุได
ประมาณ 22 ป โดยการทาบทามจากผูใหญทั้งสองฝาย และคุณพอก็
เคยขี่จักรยานเพื่อไปแอบดูคณุแมดวย ซ่ึงคุณแมพวกเราถือไดวาเปน
ผูหญิงที่สวยคนหนึ่งในหมูบานนั้น คณุแมบอกวาเมื่อเหน็หนาคณุพอ
คร้ังแรกก็บอกวาคุณพอไมหลอเลย ผิวก็ดํา แตที่ตกลงกับคุณพอ

เพราะวาวาไมถูกชะตากับอกีคนหนึ่งทีม่ีผูใหญแนะนําเชนกัน และเหน็วาคุณพอเปนคนขยัน มหีวัการคาขาย คุณพอทานมี
ความคิดวาถายังคงอยูที่ประเทศจีนเหมือนเดิม ที่มีระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสตคงจะไมดีแน เมื่อแตงงานไดไมนาน
ทานจึงไดเดินทางกลับมาที่ประเทศไทย เพื่อที่จะกลับมาเริ่มตนทําธุรกิจที่ประเทศนี ้



เมื่อคุณพอกลับมาที่ประเทศไทยแลว คุณพอก็ไดเร่ิมธุรกิจดวยกันกับพี่ ๆ นอง ๆ ทีอ่ยูในประเทศไทย โดยมีตั่วแปะ
(คุณวุฒิชัย ตั้งกิจงามวงศ) คณุพอ และชิคเจ็ค (คุณชดิชัย ตั้งกิจงามวงศ) ที่ไดเดินทางมาที่ประเทศไทยแลวเชนกนั โดยมาอยู
ดวยกันที่ตกึแถว ที่อยูตรงสะพานหวัชาง โดยในชวงแรกคุณพอจะเริม่ตนธุรกิจเกีย่วกับพลาสติกเชนเดิม แตกป็ระสบกับ
ปญหาเรื่องการสั่งเครื่องจักรจากตางประเทศที่ไมไดมาตามที่ตกลง รวมทั้งปญหาในเรื่องเม็ดพลาสติกในสมยันั้น ทานจึง
ตองเลิกความคิดในการทําธรุกิจนี้ไป หลังจากนัน้การทําธุรกิจเกี่ยวกับไมนั้นก็เร่ิมตนขึ้นมาจาก การที่มคีนมาเสนอ
เครื่องจักรไสไมที่ส่ังมาจากประเทศเยอรมันโดยคนที่นําเขามานั้นบอกวามีคนสั่งเขามา แตเมื่อเครื่องมาแลวคนที่ส่ังไมเอา ก็
เลยเอามาเสนอทางคุณพอ ซ่ึงทานเห็นวานาจะเปนไปไดรวมทั้งในสมัยนั้นไมนาจะมีปญหาเรือ่งวัตถุดิบเรื่องไมเหมือนกับ
เม็ดพลาสติก ทานจึงไดซ้ือเครื่องจักรนั้น และเริ่มรับจางไสไมใหกับหนวยงานกอสรางตาง ๆ กิจการโรงคาไมจึงไดเร่ิมตน
นับตั้งแตบัดนัน้เปนตนมา โดยไดใชช่ือกจิการวา “เจี้ยเสีย่งฮวก”  โดยมีคุณพอและชคิเจ็คเปนฝายขายและการตลาด สวนตัว่
แปะเปนฝายผลิต คุณพอเลาวาสมัยแรก ๆ เครื่องไสไมเสียงดังมาก จนขาง ๆ บานไมพอใจ และหามทํางานในตอนกลางคืน 
กิจการกไ็ปไดดวยดี จนถึงจดุหนึ่งที่พีน่องทั้งสามคนไดปรึกษากันวาควรที่จะมกีารแยกยายกนัไปทาํจะดกีวา จึงไดแยกกนั
ไปทําสวนตวักัน ซ่ึงตัว่แปะก็ไดตั้งกิจการเกี่ยวกับคาไมและวัสดุกอสราง ใชช่ือกจิการวา “หจก.สมบูรณสิน” จนถึงปจจุบัน
นี้ สวนชิคเจ็ค ก็ไดตัง้กิจการเกี่ยวกับไม และเฟอรนิเจอรใชช่ือวา “บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสด จํากัด” จนถึงปจจุบันนี้
เชนเดยีวกัน 
 สวนคุณพอเมือ่ไดแยกตวัมาแลวกย็ังทําธุรกิจเกีย่วกับ
ไม และการกอสรางอีกดวย โดยคณุพอไมเคยมีความรูเกี่ยวกับ
การกอสรางเลย แตทานก็อาศัยเก็บประสบการณจากตอนที่ไป
ขายไมตามหนวยงานกอสรางตาง ๆ อาคารกอสรางที่สําคัญที่
คุณพอเปนผูดาํเนินการก็คือ กรมสรรพากรที่ตรงถนนราช
ดําเนินกอนทีถู่กไฟไหมไป อาคารที่ธนาคารแหงประเทศไทย 
ตึกแถวบริเวณโบเบ ตึกแถวบริเวณสะพานขาว และยงัมีอีก
หลายแหง สวนเรื่องไมนั้นคุณพอไดพบวามีเศษไมที่เหลือจาก
การทําประโยชนอ่ืน ๆ แลวเปนจํานวนมาก  ซ่ึงในเวลานั้นนอกจากนาํเศษไมไปเผาถานและทําเปนเชื้อฟนแลว  ยังเหลือเศษ
ไมอีกเปนจํานวนมากไมเกดิประโยชน  จึงไดแนวความคดิวาจะนําเศษไมพวกนี้มาทาํประโยชนใหมีมูลคามากกวานี้  
ประกอบกับไดมีโอกาสรับงานซอมแซมพื้นในบานพิษณุโลก  ตั้งอยูแถวโรงพยาบาลมิชช่ัน  พบวาพื้นทั้งหลังของบาน
พิษณุโลกปดูวยไมปารเกต  ซ่ึงมีการทํามาแตโบราณแลว  มีลวดลายสวยงามมาก แตในขณะนัน้ปารเกตยังทําดวยมือ และไม
มีการเขาล้ินรองอยางในปจจุบัน  ทําใหเสียเวลาและสิ้นเปลืองคาแรงงานในการผลิตมาก  จึงไดนําความคิดนี้มาศึกษา

เพื่อที่จะใชเครือ่งจักรในการผลิตปารเกตจากเศษไมที่มเีหลืออยูเปน
จํานวนมากนีแ้ละยังไดพบกับปญหาความชื้นของไมซ่ึงเปนอุปสรรคใน

การปูพื้น  ซ่ึงในขณะนัน้ยังไมมีกรรมวิธีในการขจัดความชื้นของไม  โดย
ในขณะนัน้ยังใชวิธีการตากแดดไมเพื่อไลความชื้น  ซ่ึงวิธีนี้นอกจากจะ
ไดผลไมเต็มทีแ่ลวยังสิ้นเปลืองเวลาอีกดวย  จึงไดศึกษาวธีิกรรมวิธีการอบ
ไมเพื่อไลความชื้น และไดสรางเตาอบสําหรับการอบไมขึ้น ซ่ึงไดผล
แนนอนและใชเวลาสั้นกวามาก เมื่อไดศึกษาขั้นตอนการผลิตที่แนนอน
แลว  จึงไดทาํการลงทุนเปนจํานวนมากในการสั่งเครื่องจักรเขามาผลิตไม



ปารเกตอยางจริงจังในป พ.ศ.2500 ซ่ึงอาจจะเรยีกไดวาทานเปนคนแรกที่ไดนําไมปารเกตเขามาใชในประเทศไทยกว็าได 
โดยในวงการไมแลวจะรูจักคุณพอในนามของ “ซาเสี่ย”  

เมื่อคุณพอกลับมาทําธุรกิจที่เมืองไทย ได 7 ป คุณแมก็ไดเดินทางมาประเทศไทย และไดอยูรวมกนักับคุณพออยาง
เปนครอบครัวที่ไมตองไปไหนอีกแลว โดยคุณพอไดเร่ิมตั้งโรงงานอยูที่ถนนปูเจาสมิงพราย  จังหวัดสมุทรปราการ โดยการ
ซ้ือที่ตอมาจาก หจก.ไทยจรญูอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนโรงงานทํายางกอนหนานี้ ปจจบุันก็คือ หางหุนสวนจํากัด วิจิตรปาเก  
และไดเร่ิมทําการผลิตไมปารเกตอยางจริงจัง ซ่ึงตองใชระยะเวลาเปนเวลาไมนอยกวาที่จะนําผลิตภัณฑนี้เปนที่รูจักและ
นํามาใชกนั จนกระทั่งในป พ.ศ.2510 จึงไดตลาดจากตางประเทศ เชน ฮองกง ไตหวัน สิงคโปร และญี่ปุน จนกระทั่งผลิต
ออกมาไมเพยีงพอกับความตองการของตลาดตางประเทศ จึงไดเพิม่กําลังการผลิตโดยเปดโรงงานขึ้นอีกหนึ่งแหงที่ ถนน
งามวงศวาน จงัหวัดนนทบุรี ซ่ึงปจจุบันกค็ือ หางหุนสวนจํากัด ลายวจิิตร และป พ.ศ. 2511 ก็ไดเปดอาคารสํานักงานใหญ 
และไดเปดเปนบริษัทในนาม บริษัท ไมลายวิจิตร จํากัด โดยตั้งอยูที่ถนนลูกหลวง เขตดุสิต แขวงสวนจิตรลดา กรุงเทพ ฯ 
 คุณพอกับคณุแมมีลูกดวยกนัทั้งหมด 8 คน โดยเปนผูชาย 6 คน ผูหญิง 
2 คน สมัยนั้นคณุพอใหความสําคัญกับเรื่องการศกึษามากทกุคนตองเรียน
หนังสือ คุณพอจะใหลูก ๆ เรียนโรงเรียนเดียวกันทกุคน ตอนเชาจะมคีนขับรถ
ไปสงและรับที่โรงเรียน ถาวันไหนคนขับรถคุณพอไมวาง พวกเราก็จะไดกลับ
กับรถสงของของบริษัท บางครั้งรับพวกเราเสร็จแลวกต็องไปรับชางติดตั้งที่อยู
หนางานดวย ทําใหพวกเราไดเหน็ถึงการวางแผนงานของทาน และยังไดเหน็
การทํางานของชางดวย บทบาทเรื่องการดแูลลูก ๆ จะเปนหนาที่ของคุณแมเปนหลัก คุณแมของพวกเราเปนคนที่ใจดี ดแูล
ทั้งคุณพอ และลูก ๆ เปนอยางดี และใจบุญมาก ทุกวนัพระ วันเกิดของคุณพอหรือคุณแม พวกเราจะตองไปตกับาตรกันที่
หนาวดัเบญจมบพิตร ซ่ึงทุกครั้งที่พวกเราผานหนาวัดและเห็นผูคนตกับาตรก็จะนกึถึงคุณแมของพวกเราดวย พอถึงวันหยุด
คุณแมจะพาพวกเราไปเที่ยวกันที่บางแสน พัทยา สวนสามพราน สวนคุณพอนาน ๆ คร้ังจะไดไปดวยกันสักทหีนึ่ง เนื่องจาก
ในสมัยนัน้ไมมีโทรศัพทมือถือ อินเทอรเนต แฟกซ การติดตอการคาขายกันในสมัยนั้นมกัจะอยูกันทีเ่ลนไพนกกระจอก 

ตามคลับ ตามบารตาง ๆ พวกเราก็ไมคอยชอบเหมือนกันที่คณุพอ
มักกลับบานดกึ ๆ สูบบุหร่ี และดื่มเหลา แตงานการของทานไมเคย
เสียเลย พวกเราจึงเริ่มเขาใจวาสิ่งที่คุณพอทําตอนนั้นมนัคือการเขา
สังคมอยางหนึง่ คุณพอดดูบหุร่ีแบบเขาไปแลวพนออกมาเลย เพราะ
ตอนที่ทานตัดสินใจเลิกดดูบหุร่ี ทานก็เลิกไดเลยไมมีอาการใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

 ในเรื่องของความกตัญูของทานนั้นก็จะเห็นไดจากวา 
หลังจากที่คุณพอ ตั่วแปะ ชิคเจ็ค มาคาขายที่ประเทศไทยนั้น ทกุคนกจ็ะตองสงเงินไปชวยเหลือทีท่างบานทุกคน ไมเคยขาด 
มีการเขียนจดหมาย คุยโทรศัพทติดตอกนัตลอด และเมือ่ถึงเวลาที่เหมาะสมพี่นองทัง้สามคนก็พาอามา มาอยูที่เมืองไทย โดย
ไดมาอยูที่บานของลูกแตละคนสลับกันไป คุณพอพูดเสมอวาอามาเปนแมที่แข็งแกรง สอนลูกไดดทีุกคน และอีกคนที่พี่นอง
ทั้งสามคนปฏิบัติกันก็คือ ในทุกปพี่นองทั้งสามคนจะตองไปจัดงานวันเกิดใหกับเหลาเจ็ก ที่คลอง 7 รังสิต เพราะเหลาเจ็กถือ
วาเปนผูมีบุญคุณที่ใหที่อยูทีท่ํางานในสมัยที่พี่นองทั้งสามคนมาประเทศไทย 
       
 


