
อนุสรณ
เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ

คุณพอประเสริฐ (เต่ียตือ) วิศรัมวัน
..เ ป น ก ร ณ ีพ ิเ ศ ษ..

ณ เมรวุดัสุทธวิาตวราราม (วดัชองลม)
ตำบลทาฉลอม อำเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร
วนัจันทรที ่๒๖ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๕๔





สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด

กระหมอม  พระราชทานเพลงิศพ  นายประเสรฐิ  วศิรมัวนั  เปนกรณพีเิศษ

ซึ่งนับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม  เปนเกียรติอันสูงสุด

แกผวูายชนม  และวงศตระกลูอยางหาทีส่ดุมไิด

หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของ  นายประเสริฐ

วศิรมัวนั  ไดดวยประการใดในสมัปรายภพ  คงจะมคีวามปลาบปลืม้ซาบซึง้

เปนลนพนในพระมหากรุณาธิคุณที่ไดรับพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่ง

ในวาระสดุทายแหงชวีติ

ขาพระพุทธเจา  ผูเปนบุตร  ธิดา  และหลานๆ  ขอพระราชทาน

พระบรมราชวโรกาสกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท  ดวยความ

สำนกึในพระมหากรณุาธคิณุอยางหาทีส่ดุมไิด  และจะเทดิทนูไวเหนอืเกลา

เหนือกระหมอม  เปนสรรพสิริมงคลแกขาพระพุทธเจา  และวงศตระกูล

ตลอดไป

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพทุธเจา

ครอบครวัวศิรมัวนั



กราบขอบพระคณุ

ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหเกียรติมารวมในพิธีสวดพระอภิธรรม

บำเพ็ญกุศล  นำพวงหรีดมาเคารพศพ  และมารวมในงานพระราชทาน

เพลงิศพ  คณุพอประเสรฐิ  (เตีย่ตอื)  วศิรมัวนั  เปนกรณพีเิศษ

ขาพเจา  ภรรยา  บุตร และหลานของนายประเสริฐ  วิศรัมวัน

ขอขอบพระคณุในน้ำใจอนัดงีามของทานทัง้หลายไว  ณ  ทีน่ี้

หากมสีิง่ใดขาดตกบกพรอง  กราบขออภยัมา  ณ  โอกาสนีด้วย

นางจำเรญิ เจรญิสขุ

นายปรญิญา วิศรัมวัน

พ.ต.ท.อนภุาพ วิศรัมวัน

นายณฐัวฒุิ วิศรัมวัน

นายศริพิงษ วิศรัมวัน



คุณพอประเสริฐ (เต่ียตือ) วิศรัมวัน
ชาตะ : มนีาคม ๒๔๘๖ ปมะแม
มรณะ : สงิหาคม ๒๕๕๔ ปเถาะ



ผชูาย...รางเล็ก เสยีงดงั ทีม่แีววตามงุมัน่ จรงิจงั

ผชูาย...ผเูรียนรชูวีติ และโลกกวางจากประสบการณนอกตำรา

ผูชาย...ผูเปยมลนดวยน้ำใจ

ผชูาย...ทีย่ิง่ใหญในใจลกูๆ ทกุคน

คุณพอประเสริฐ  วิศรัมวัน  (ตือ  แซเลา)  หรือเปนที่รูจักกันดีวา

"เฮยีตอื"  เกดิเมือ่ พ.ศ.๒๔๘๖  ทีถ่นนทายบาน  ตำบลทาฉลอม  อำเภอเมอืง

จงัหวดัสมทุรสาคร  เปนบตุรของนายเถีย่ว  แซเลา  กบั นางงอ  แซตัง้

คุณพอเปนบุตรชายคนแรกของตระกูล  แตเปนบุตรคนที่สองของ

ครอบครวั  โดยมพีีน่องทัง้หมด  ๗  คน  ดงันี้

๑. นางสาวสมนกึ แซเลา (เจเฮยีง)

๒. นายประเสรฐิ วศิรมัวนั  (เฮยีตอื)

๓. นางสดุใจ ปยะสรานกุร  (เจเลก็)

๔. นายมงคล วศิรมัวนั  (เฮยีเฉา)

๕. นางสาวสมศรี วศิรมัวนั  (เจฮนุ)

๖. นายนคิม วศิรมัวนั (เฮยีฮง)

๗.นางสาวดวงดาว วศิรมัวนั (เจนอง)

ตัง้แตวยัเดก็คณุพอเปนคนขยนัทำงาน  และอดทน  มกัชวยเหลอืกจิการ

ธุรกิจเรือประมงของครอบครัวมาโดยตลอด  จนกระทั่งวัยรุนคุณพอไดรับ

หนาที่เปนผูควบคุมการเดินเรือ  มีเรือประมงขนาดใหญ  ออกเรือทำประมง

ลองทะเลทัว่ทัง้อาวไทย  ตัง้แตจงัหวดัสมทุรสาคร  จวบจนใตสดุทีจ่งัหวดัปตตานี

บางครัง้ลองเรอืไกลไปจนถงึมาเลเซยี  และสงิคโปร

..ป ร ะ ว ัต ิย อ..
คุณพอประเสริฐ (เตี่ยตือ) วิศรัมวัน



เมือ่อายคุรบเกณฑทหาร  คณุพอไดรบัราชการทหาร  สงักดักองทพัเรอื

โดยทานไดปฏิบัติหนาที่ของชายชาติทหารอยางเต็มภาคภูมิ  ดวยการเปน

ทหารเขารวมในภารกิจของกองทัพเรือมาโดยตลอด  ระหวางการเปนทหาร

ทานไดรบัการปลกูฝงความมรีะบบ  ระเบยีบ  และวนิยัมาเปนอยางด ี โดยทาน

ปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด  ปราศจากขอบกพรองใดๆ  จนไดรับคำชมเชย

จากเจานายหลายๆ ทาน  ซึ่งการไดรับราชการเปนความภาคภูมิใจของคุณพอ

เปนอยางยิง่  โดยทานมกัปลกูฝงใหลกูๆ ทกุคน  มรีะเบยีบวนิยั  มคีวามสำนกึ

รกัชาต ิ และปลกูฝงแนวคดิการรบัราชการแกลกูๆ เสมอๆ

หลงัจากทีท่านบวชพระ  ณ วดัสทุธวิาตวราราม  (วดัชองลม)  อำเภอเมอืง

จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดาแลว  คุณพอไดยายมา

ทำงานทีจ่งัหวดัชมุพร  โดยเริม่ทำธรุกจิเรอืประมงของตนเองอกีประมาณ ๑๐ ป

จากนั้นจึงผันตัวมาเปดแพปลารับซื้อสัตวน้ำทะเลและดำเนินธุรกิจนี้  มาจนถึง

ปจจุบัน

ดานชวีติครอบครวั  คณุพอสมรสกบันางจำเรญิ  เจรญิสขุ  ใชชวีติครอง

ค ูรวมทกุขรวมสขุกนัมา  ๔๔  ป  และมบีตุรชายดวยกนัสีค่น  ดงันี้

๑.นายปรญิญา  วศิรมัวนั  (ปอง)

จบการศกึษาปรญิญาตรวีศิวกรรมเครือ่งกล และนติศิาสตร

ปจจุบันประกอบธุรกิจสวนตัว

๒.พนัตำรวจโทอนภุาพ  วศิรมัวนั  (โจ)

จบการศึกษาโรงเรียนนายรอยตำรวจ

ปจจุบันรับราชการตำรวจ

๓.นายณฐัวฒุ ิ วศิรมัวนั  (โอ)

จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร

ปจจุบันประกอบธุรกิจสวนตัว

๔.นายศริพิงษ   วศิรมัวนั  (เอ)

จบการศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกล

ปจจุบันรับราชการกรมทางหลวง



สำหรบั  "เพือ่นๆ และคนรจูกั"  คณุพอคอืผชูายรางเลก็  แตเสยีงดงั

ทัง้เวลาพดูคยุ  และเวลาหวัเราะอยางอารมณด ี แตเมือ่ถงึเวลาทำงาน  ทานมกั

จริงจัง  มุงมั่น  และตั้งใจทำงานอยางเต็มที่ เต็มความสามารถ  โดยเมื่อทาน

ตั้งใจทำสิ่งใดแลวทานจะทุมเททั้งความคิด  แรงกาย  แรงใจ  และพยายาม

ทำอยางเต็มที่ที่สุดเพื่อความสำเร็จ  ซึ่งทานมักมีมุมมองทางธุรกิจที่แยบยล

มีแนวคิดที่แปลกใหมนอกเหนือตำราหรือบทเรียนใดๆ

สำหรบั  "ลูกนอง"  คณุพอ คอืชายผมูนี้ำใจโอบออมอาร ี  ดแูลลกูนอง

ทุกคนดวยความเอาใจใสดั่งญาติมิตร  คอยชวยเหลือยามเดือดรอน  คอยให

คำแนะนำ  ใหขอคิด  ความรู  และโอกาสแกลูกนองทุกคนเสมอๆ  รวมทั้ง

สนับสนุนใหเจริญเติบโตกาวหนาในหนาที่การงาน ซึ่งทานไมเคยปดกั้นโอกาส

หากลูกนองจะไปประกอบธุรกิจของตนเอง  หรือตองการทำงานที่ถนัดกวา

ลกูนองมกัเรยีกคณุพอวา  "เฮยีตอื  หรอืโกตอื"

สำหรบั  "ลูกๆ"  ทกุคนเรยีกทานวา  "เตีย่"  โดยทานเปนทัง้พอ  ทัง้เพือ่น

และทีป่รกึษาในทกุๆ เรือ่ง  ทานเลีย้งดลูกูๆ ดวยความใกลชดิ  และเปนกนัเอง

พร่ำสอน  ใหคำแนะนำทั้งดานการเรียน  การดำเนินชีวิต ตลอดจนแนวคิดใน

การทำงานและการดแูลครอบครวั  นอกจากทานจะเปนเตีย่ของลกูๆ  แลว  ทาน

ยงัเปนกงของหลานๆ อกีดวย  โดยทานมคีวามรกั  ความเอน็ดแูกหลานๆ ทกุคน

ทกุคำสอน  คำแนะนำ  และขอคดิดีๆ   ในการดำเนนิชวีติตางๆ  ตลอดจน

ภาพแหงความสุข  ภาพแหงความประทับใจระหวางพวกเรากับคุณพอ  จะยัง

ตราตรงึอยใูนความทรงจำ  และความระลกึถงึของพวกเราลกูๆ ทกุคน  ตลอดไป

เมื่อคุณพอไดจากพวกเราไปดวยความสงบแลว  พวกเราขออาราธนา

คุณพระศรีรัตนตรัย  พรอมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  ชวยอำนวย

อวยผลใหคุณพอไปสูสุคติในสัมปรายภพเบื้องหนาดวยเทอญ



..พ อ ข อ ง เ ร า..







กับหลานชาย..

...มองการณไกลอยางคำเตี่ยสอน...



บ ท ค ว า ม พ ิเ ศ ษ
โดย...พระไพศาล วสิาโล

ความประทบัใจทีไ่ดรับจากเดก็ญีป่นุ ๙ ขวบ

“ขางลางเปนบนัทกึของชาวเวยีดนามผหูนึง่

ซึง่ไปชวยผปูระสบภยั แผนดนิไหว

ทีเ่มอืงฟกูชูมิา  ๙  วนัหลงัจากเกดิวบิตัภิยั”

เมื่อคืนนี้  ผมถูกสงไปที่โรงเรียนประถมแหงหนึ่ง  เพื่อชวยหนวยงาน

อาสาสมคัรในการแจกจายอาหารใหกบัผปูระสบภยัพบิตั ิ  ในหมผูทูีเ่ขาควิ

ยาวรออยูนั้น  ผมสังเกตเห็นเด็กชายอายุประมาณ  ๙  ขวบคนหนึ่ง  ซึ่ง

ใสเพียงเสื้อคอกลมและกางเกงขาสั้น  อากาศขณะนั้นหนาวเย็นมาก

และเขากำลังยืนคอยอยูตอนทายแถว  ผมเปนหวงวาอาจจะไมมีอาหาร

หลงเหลอืพอ  เมือ่ถงึควิของเขา  ผมจึงเดนิไปเพือ่คยุกบัเขา

เขาเลาใหผมฟงวา...

แผนดินไหวและสึนามิเกิดขึ้นขณะที่เขาอยูที่ โรงเรียนในชั่วโมง

พละศึกษา  พอของเขาซึ่งทำงานอยูใกลๆ กันมาหาเขาที่โรงเรียน  เขา

มองเห็นคุณพอและรถของเขาถูกน้ำพัดหายไปจากระเบียงบนชั้นสามของ

โรงเรยีน  คณุพอของเขาคงเสยีชวีติไปแลว

เมื่อผมถามเขาถึงคุณแม  เขาบอกผมวา  ครอบครัวของเขาอาศัย

อยรูมิทะเล  ดงันัน้ คณุแมและนองชายของเขาคงไมสามารถหลบหนไีดทนั

เขาหนัหนาไปอกีทางหนึง่เพือ่เชด็น้ำตาเมือ่ถกูถามถงึญาติๆ  ของเขา

ผมเหน็วาเขาคงหนาวอย ู จงึถอดเสือ้โคทตำรวจแลวคลมุรางเขาไว



ขณะเดียวกับที่อาหารมื้อเย็นที่เหลือซ่ึงซุกอยูในกระเปาก็หลนออกมา

ผมหยบิมนัขึน้มาแลวสงใหเขา  พรอมบอกเขาไปวา

"นาเปนหวงวาอาจจะไมมีอาหารเหลือถึงคิวของเธออีก  นี่เปนสวน

ของนา  นากนิไปแลวหนอยหนึง่  เธอกนิสวนทีเ่หลอืใหหมดเถอะ"

เดก็นอยยืน่มอืมารบัอาหาร  แลวคอมตวัลงกลาวคำขอบคณุ

ผมคดิวาเขาคงรบีกนิดวยความหวิในทนัท ี แต ... เปลาเลย

เขาถืออาหารชิ้นนั้น  แลวเดินตรงไปยังหัวแถว  ที่ซึ่งมีคนคอยแจก

อาหารอยู  แลววางอาหารที่ผมใหกับเขาลงไปในกลองของอาหารที่กำลัง

ไดรบัการแจกจาย  แลวเขากเ็ดนิกลบัมาเขาแถวในควิของเขา

ผมประหลาดใจเปนอยางยิง่  ผมจึงถามเขาวาทำไมเขาไมกนิอาหารที่

ผมใหเสียละ  เขาตอบผมวา "เพราะมีคนอีกมากที่อาจจะหิวยิ่งกวาผม

ผมวางไวทีน่ัน่กเ็พือ่อาหารจะไดรบัการแจกจายอยางเปนธรรมใหกบัทกุคน"

เมือ่ผมไดฟงคำตอบ  ผมตองหนัหนาไปอกีทางหนึง่เพือ่รองไห  โดยที่

คนอืน่ๆ จะไดมองไมเหน็  ผมรสูกึตืน้ตนัใจ  ผมไมอยากจะเชือ่วาเดก็ชาย

อาย ุ ๙  ขวบ  ซึง่ยงัเรยีนอยเูพยีงชัน้ประถมปที ่๓  จะสามารถสอนบทเรยีน

ล้ำคาแกผมในเวลาคบัขนัเชนนี้

มนัเปนบทเรยีนแสนสะเทอืนใจของความเสยีสละ  ประเทศใดทีม่เีดก็ๆ

อายเุพยีง  ๙  ป  ซึง่เรยีนรทูีจ่ะอดทน  ทีจ่ะทนกบัความยากลำบาก  และ

เสียสละเพื่อผูอื่นได  ตองเปนประเทศที่ยิ่งใหญประเทศหนึ่งอยางไมตอง

สงสัย  แมประเทศนี้กำลังอยูในสภาวะที่คับขันที่สุด  แตประเทศนี้ตอง

สามารถฟนคนืกลบัมาไดแขง็แกรงยิง่ขึน้แนนอน  ทัง้นีด้วยเพราะประชาชน

ผรูทูีจ่ะเสยีสละตวัเองใหกบัผอูืน่  ดงัเชนเดก็ชายนอย ๆ ผนูี้
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  บริโภคนิยม & วัตถุนิยม
วัตถุนิยม หมายถึงการกินอาหารเพราะติดในรสอรอย  ตองการ...

เครื่องปรับอากาศเพราะมันใหความเย็น  หรือตองการรถเบนซ  เพราะ

ไปไหนมาไหนสบาย...ไมเหนือ่ย

นี่เปนความสุขอันเนื่องจากประสาททั้งหา  แตบริโภคนิยมลึกกวานั้น

จดุหมายของการบรโิภคมใิชความสขุทางประสาททัง้หาเทานัน้  แตตองการ

มากกวานัน้  คอืเมือ่ไดบรโิภคแลว  คณุรสูกึวาคณุไดเปนอะไรบางอยาง

ความสขุจากการกนิโคกหรอืสตารบัค๊ส  มไิดอยทูีร่สอรอยหรอืกลิน่หอม

เทานัน้  แตยงัเปนเพราะมนัใหความรสูกึวาฉนัเปนคนทนัสมยั  มรีสนยิม  คน

ไมไดกินแมคโดนัลดเพราะตองการความอรอยมากเทากับอยากเปนคน

ภูมิฐาน  หรือรูสึกเท  บริษัทแมคโดนัลดเขายอมรับวาผลิตแมคโดนัลด

ไมใชเพื่อขายสารอาหาร แตเขาตองการขายภาพลักษณ  ถาคนไปกิน

แมคโดนลัด  แสดงวาเปนคนทนัสมยั  ยดือกเวลาสมาคมกบัผคูนได

ตรงนีท้ีม่นัสนองสิง่ทีล่กึซึง้  คอืสนองความตองการม ี "ภาวะชวีติใหม"

ทีน่าปรารถนา ในทางพทุธศาสนาเรยีกวา  "ภวตณัหา"  คอืทำใหคณุรสูกึวา

คุณไดเปนอะไรบางอยางที่พึงปรารถนา  คุณรูสึกวาคุณเปนคนหนึ่งที่มี

คณุคา

คุณใสไนกี้ไมใชเพราะไนกี้มันนิ่มเทา  แตเพราะมันทำใหคุณรูสึกวา

เปนอะไรบางอยางทีน่าปรารถนา  เชน เปนผชูนะ  คนจำนวนมากปรารถนา

ทีจ่ะมรีถเบนซขบั  ไมใชเพราะวารถเบนซขบันิม่  หรอืปลอดภยั  แตเพราะ

มนัทำใหคณุรสูกึมหีนามตีา  มคีวามภมูฐิาน  ทำใหคณุภมูใิจ  และมัน่ใจใน

ตนเอง  ตรงนีเ้ปนเรือ่งจติใจ

เคยมกีารสอบถามความเหน็นกัเรยีนนกัศกึษาเกอืบรอยละ ๙๐  บอกวา

ชอบสนิคายีห่อดงั  เหตผุลขอหนึง่กค็อื "ใชแลวมัน่ใจ"



นี่ก็เหมือนกับที่สาวญี่ปุนคนหนึ่งบอกวา  ที่ถือกระเปาหลุยสวิตตอง

ใสสรอยบลุการแีละสวมนาฬกิากชุช่ีกเ็พราะวา  "ใชแลวมนัสบายใจ  แลว

กร็สูกึเชือ่มัน่ในตนเองดวย"

จะเหน็ไดวา...ความภมูใิจในตนเองเดีย๋วนีไ้มไดอยทูีว่าไดทำอะไร  แต

อยทูีว่ามอีะไรมากกวา  เพราะการ   "ม"ี   ทำใหเขาได   "เปน"   อะไรบางอยาง

บรโิภคนยิมนบัวนัจะมแีรงดงึดดูตรงนี ้ และนีค่อืจดุทีท่ำใหบรโิภคนยิมตาง

จากวัตถุนิยม เพราะวัตถุนิยมโดยทั่วไปแลว  หมายถึงความตองการวัตถุ

เพือ่สนองตอบอายตนะทัง้หา  คอื  ตา  ห ู จมกู  ลิน้  กาย  พดูอยางพทุธคอื

ตอบสนอง  "กามตณัหา"  ซึง่เปนเรือ่งความอรอย  ความสะดวกสบาย  หรอื

รสชาตจิาก  รปู  รส  กลิน่  เสยีง  สมัผสั

คนสมัยใหมเขาหาบริโภคนิยม  เพื่อตองการเปนคนใหมที่เขาคิดวา

เปนสิง่ทีน่าปรารถนา  คอืตองการภาวะชวีติใหม  อนันีเ้ปนการตอบสนอง

ทางจิตใจซึ่งเปนอายตนะที่หก  เห็นไดวาบริโภคนิยมไมใชเรื่องของวัตถุ

ลวน ๆ  แตมมีติทิางจติใจซึง่ทำใหมนั  มแีรงดงึดดูตอผคูนมาก
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