อนุสรณ
เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ

คุณพอประเสริฐ (เตี่ยตือ) วิศรัมวัน
..เ ป น ก ร ณี พิ เ ศ ษ..

ณ เมรุวดั สุทธิวาตวราราม (วัดชองลม)
ตำบลทาฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
วันจันทรที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรด
กระหมอม พระราชทานเพลิงศพ นายประเสริฐ วิศรัมวัน เปนกรณีพเิ ศษ
ซึ่งนับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม เปนเกียรติอันสูงสุด
แกผวู ายชนม และวงศตระกูลอยางหาทีส่ ดุ มิได
หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของ นายประเสริฐ
วิศรัมวัน ไดดว ยประการใดในสัมปรายภพ คงจะมีความปลาบปลืม้ ซาบซึง้
เปนลนพนในพระมหากรุณาธิคุณที่ไดรับพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่ง
ในวาระสุดทายแหงชีวติ
ขาพระพุทธเจา ผูเปนบุตร ธิดา และหลานๆ ขอพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ดวยความ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อยางหาทีส่ ดุ มิได และจะเทิดทูนไวเหนือเกลา
เหนือกระหมอม เปนสรรพสิริมงคลแกขาพระพุทธเจา และวงศตระกูล
ตลอดไป
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา
ครอบครัววิศรัมวัน

กราบขอบพระคุณ
ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหเกียรติมารวมในพิธีสวดพระอภิธรรม
บำเพ็ญกุศล นำพวงหรีดมาเคารพศพ และมารวมในงานพระราชทาน
เพลิงศพ คุณพอประเสริฐ (เตีย่ ตือ) วิศรัมวัน เปนกรณีพเิ ศษ
ขาพเจา ภรรยา บุตร และหลานของนายประเสริฐ วิศรัมวัน
ขอขอบพระคุณในน้ำใจอันดีงามของทานทัง้ หลายไว ณ ทีน่ ี้
หากมีสงิ่ ใดขาดตกบกพรอง กราบขออภัยมา ณ โอกาสนีด้ ว ย
นางจำเริญ
นายปริญญา
พ.ต.ท.อนุภาพ
นายณัฐวุฒิ
นายศิรพ
ิ งษ

เจริญสุข
วิศรัมวัน
วิศรัมวัน
วิศรัมวัน
วิศรัมวัน

คุณพอประเสริฐ (เตี่ยตือ) วิศรัมวัน
ชาตะ : มีนาคม ๒๔๘๖ ปมะแม
มรณะ : สิงหาคม ๒๕๕๔ ปเถาะ

..ป ร ะ วั ติ ย อ..

คุณพอประเสริฐ (เตี่ยตือ) วิศรัมวัน
ผชู าย...รางเล็ก เสียงดัง ทีม่ แี ววตามงุ มัน่ จริงจัง
ผชู าย...ผเู รียนรชู วี ติ และโลกกวางจากประสบการณนอกตำรา
ผูชาย...ผูเปยมลนดวยน้ำใจ
ผชู าย...ทีย่ งิ่ ใหญในใจลูกๆ ทุกคน
คุณพอประเสริฐ วิศรัมวัน (ตือ แซเลา) หรือเปนที่รูจักกันดีวา
"เฮียตือ" เกิดเมือ่ พ.ศ.๒๔๘๖ ทีถ่ นนทายบาน ตำบลทาฉลอม อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร เปนบุตรของนายเถีย่ ว แซเลา กับ นางงอ แซตงั้
คุ ณ พ อ เป น บุ ต รชายคนแรกของตระกู ล แต เ ป น บุ ต รคนที่ ส องของ
ครอบครัว โดยมีพนี่ อ งทัง้ หมด ๗ คน ดังนี้
๑. นางสาวสมนึก แซเลา (เจเฮียง)
๒. นายประเสริฐ วิศรัมวัน (เฮียตือ)
๓. นางสุดใจ
ปยะสรานุกร (เจเล็ก)
๔. นายมงคล
วิศรัมวัน (เฮียเฉา)
๕. นางสาวสมศรี วิศรัมวัน (เจฮนุ )
๖. นายนิคม
วิศรัมวัน (เฮียฮง)
๗.นางสาวดวงดาว วิศรัมวัน (เจนอ ง)
ตัง้ แตวยั เด็กคุณพอเปนคนขยันทำงาน และอดทน มักชวยเหลือกิจการ
ธุรกิจเรือประมงของครอบครัวมาโดยตลอด จนกระทั่งวัยรุนคุณพอไดรับ
หนาที่เปนผูควบคุมการเดินเรือ มีเรือประมงขนาดใหญ ออกเรือทำประมง
ลองทะเลทัว่ ทัง้ อาวไทย ตัง้ แตจงั หวัดสมุทรสาคร จวบจนใตสดุ ทีจ่ งั หวัดปตตานี
บางครัง้ ลองเรือไกลไปจนถึงมาเลเซีย และสิงคโปร

เมือ่ อายุครบเกณฑทหาร คุณพอไดรบั ราชการทหาร สังกัดกองทัพเรือ
โดยทานไดปฏิบัติหนาที่ของชายชาติทหารอยางเต็มภาคภูมิ ดวยการเปน
ทหารเขารวมในภารกิจของกองทัพเรือมาโดยตลอด ระหวางการเปนทหาร
ทานไดรบั การปลูกฝงความมีระบบ ระเบียบ และวินยั มาเปนอยางดี โดยทาน
ปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด ปราศจากขอบกพรองใดๆ จนไดรับคำชมเชย
จากเจานายหลายๆ ทาน ซึ่งการไดรับราชการเปนความภาคภูมิใจของคุณพอ
เปนอยางยิง่ โดยทานมักปลูกฝงใหลกู ๆ ทุกคน มีระเบียบวินยั มีความสำนึก
รักชาติ และปลูกฝงแนวคิดการรับราชการแกลกู ๆ เสมอๆ
หลังจากทีท่ า นบวชพระ ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดชองลม) อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดาแลว คุณพอไดยายมา
ทำงานทีจ่ งั หวัดชุมพร โดยเริม่ ทำธุรกิจเรือประมงของตนเองอีกประมาณ ๑๐ ป
จากนั้นจึงผันตัวมาเปดแพปลารับซื้อสัตวน้ำทะเลและดำเนินธุรกิจนี้ มาจนถึง
ปจจุบัน
ดานชีวติ ครอบครัว คุณพอสมรสกับนางจำเริญ เจริญสุข ใชชวี ติ ครอง
คู รวมทุกขรว มสุขกันมา ๔๔ ป และมีบตุ รชายดวยกันสีค่ น ดังนี้
๑. นายปริญญา วิศรัมวัน (ปอง)
จบการศึกษาปริญญาตรีวศิ วกรรมเครือ่ งกล และนิตศิ าสตร
ปจจุบันประกอบธุรกิจสวนตัว
๒.พันตำรวจโทอนุภาพ วิศรัมวัน (โจ)
จบการศึกษาโรงเรียนนายรอยตำรวจ
ปจจุบันรับราชการตำรวจ
๓.นายณัฐวุฒิ วิศรัมวัน (โอ)
จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร
ปจจุบันประกอบธุรกิจสวนตัว
๔.นายศิรพิ งษ วิศรัมวัน (เอ)
จบการศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกล
ปจจุบันรับราชการกรมทางหลวง

สำหรับ "เพือ่ นๆ และคนรจู กั " คุณพอคือผชู ายรางเล็ก แตเสียงดัง
ทัง้ เวลาพูดคุย และเวลาหัวเราะอยางอารมณดี แตเมือ่ ถึงเวลาทำงาน ทานมัก
จริงจัง มุงมั่น และตั้งใจทำงานอยางเต็มที่ เต็มความสามารถ โดยเมื่อทาน
ตั้งใจทำสิ่งใดแลวทานจะทุมเททั้งความคิด แรงกาย แรงใจ และพยายาม
ทำอยางเต็มที่ที่สุดเพื่อความสำเร็จ ซึ่งทานมักมีมุมมองทางธุรกิจที่แยบยล
มีแนวคิดที่แปลกใหมนอกเหนือตำราหรือบทเรียนใดๆ
สำหรับ "ลูกนอง" คุณพอ คือชายผมู นี ้ำใจโอบออมอารี ดูแลลูกนอง
ทุกคนดวยความเอาใจใสดั่งญาติมิตร คอยชวยเหลือยามเดือดรอน คอยให
คำแนะนำ ใหขอคิด ความรู และโอกาสแกลูกนองทุกคนเสมอๆ รวมทั้ง
สนับสนุนใหเจริญเติบโตกาวหนาในหนาที่การงาน ซึ่งทานไมเคยปดกั้นโอกาส
หากลูกนองจะไปประกอบธุรกิจของตนเอง หรือตองการทำงานที่ถนัดกวา
ลูกนองมักเรียกคุณพอวา "เฮียตือ หรือโกตือ"
สำหรับ "ลูกๆ" ทุกคนเรียกทานวา "เตีย่ " โดยทานเปนทัง้ พอ ทัง้ เพือ่ น
และทีป่ รึกษาในทุกๆ เรือ่ ง ทานเลีย้ งดูลกู ๆ ดวยความใกลชดิ และเปนกันเอง
พร่ำสอน ใหคำแนะนำทั้งดานการเรียน การดำเนินชีวิต ตลอดจนแนวคิดใน
การทำงานและการดูแลครอบครัว นอกจากทานจะเปนเตีย่ ของลูกๆ แลว ทาน
ยังเปนกงของหลานๆ อีกดวย โดยทานมีความรัก ความเอ็นดูแกหลานๆ ทุกคน
ทุกคำสอน คำแนะนำ และขอคิดดีๆ ในการดำเนินชีวติ ตางๆ ตลอดจน
ภาพแหงความสุข ภาพแหงความประทับใจระหวางพวกเรากับคุณพอ จะยัง
ตราตรึงอยใู นความทรงจำ และความระลึกถึงของพวกเราลูกๆ ทุกคน ตลอดไป
เมื่อคุณพอไดจากพวกเราไปดวยความสงบแลว พวกเราขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย พรอมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ชวยอำนวย
อวยผลใหคุณพอไปสูสุคติในสัมปรายภพเบื้องหนาดวยเทอญ

..พ อ ข อ ง เ ร า..

กับหลานชาย..

...มองการณ ไ กลอย า งคำเตี่ ย สอน...

บ ท ค ว า ม พิ เ ศ ษ
โดย...พระไพศาล วิสาโล

ความประทับใจทีไ่ ดรับจากเด็กญีป่ นุ ๙ ขวบ
“ขางลางเปนบันทึกของชาวเวียดนามผหู นึง่
ซึง่ ไปชวยผปู ระสบภัย แผนดินไหว
ทีเ่ มืองฟูกชู มิ า ๙ วันหลังจากเกิดวิบตั ภิ ยั ”
เมื่อคืนนี้ ผมถูกสงไปที่โรงเรียนประถมแหงหนึ่ง เพื่อชวยหนวยงาน
อาสาสมัครในการแจกจายอาหารใหกบั ผปู ระสบภัยพิบตั ิ ในหมผู ทู เี่ ขาคิว
ยาวรออยูนั้น ผมสังเกตเห็นเด็กชายอายุประมาณ ๙ ขวบคนหนึ่ง ซึ่ง
ใสเพียงเสื้อคอกลมและกางเกงขาสั้น อากาศขณะนั้นหนาวเย็นมาก
และเขากำลังยืนคอยอยูตอนทายแถว ผมเปนหวงวาอาจจะไมมีอาหาร
หลงเหลือพอ เมือ่ ถึงคิวของเขา ผมจึงเดินไปเพือ่ คุยกับเขา
เขาเลาใหผมฟงวา...
แผ น ดิ น ไหวและสึ น ามิ เ กิ ด ขึ้ น ขณะที่ เ ขาอยู ที่ โรงเรี ย นในชั่ ว โมง
พละศึกษา พอของเขาซึ่งทำงานอยูใกลๆ กันมาหาเขาที่โรงเรียน เขา
มองเห็นคุณพอและรถของเขาถูกน้ำพัดหายไปจากระเบียงบนชั้นสามของ
โรงเรียน คุณพอของเขาคงเสียชีวติ ไปแลว
เมื่อผมถามเขาถึงคุณแม เขาบอกผมวา ครอบครัวของเขาอาศัย
อยรู มิ ทะเล ดังนัน้ คุณแมและนองชายของเขาคงไมสามารถหลบหนีไดทนั
เขาหันหนาไปอีกทางหนึง่ เพือ่ เช็ดน้ำตาเมือ่ ถูกถามถึงญาติๆ ของเขา
ผมเห็นวาเขาคงหนาวอยู จึงถอดเสือ้ โคทตำรวจแลวคลุมรางเขาไว

ขณะเดียวกับที่อาหารมื้อเย็นที่เหลือซึ่งซุกอยูในกระเปาก็หลนออกมา
ผมหยิบมันขึน้ มาแลวสงใหเขา พรอมบอกเขาไปวา
"นาเปนหวงวาอาจจะไมมีอาหารเหลือถึงคิวของเธออีก นี่เปนสวน
ของนา นากินไปแลวหนอยหนึง่ เธอกินสวนทีเ่ หลือใหหมดเถอะ"
เด็กนอยยืน่ มือมารับอาหาร แลวคอมตัวลงกลาวคำขอบคุณ
ผมคิดวาเขาคงรีบกินดวยความหิวในทันที แต ... เปลาเลย
เขาถืออาหารชิ้นนั้น แลวเดินตรงไปยังหัวแถว ที่ซึ่งมีคนคอยแจก
อาหารอยู แลววางอาหารที่ผมใหกับเขาลงไปในกลองของอาหารที่กำลัง
ไดรบั การแจกจาย แลวเขาก็เดินกลับมาเขาแถวในคิวของเขา
ผมประหลาดใจเปนอยางยิง่ ผมจึงถามเขาวาทำไมเขาไมกนิ อาหารที่
ผมใหเสียละ เขาตอบผมวา "เพราะมีคนอีกมากที่อาจจะหิวยิ่งกวาผม
ผมวางไวทนี่ นั่ ก็เพือ่ อาหารจะไดรบั การแจกจายอยางเปนธรรมใหกบั ทุกคน"
เมือ่ ผมไดฟง คำตอบ ผมตองหันหนาไปอีกทางหนึง่ เพือ่ รองไห โดยที่
คนอืน่ ๆ จะไดมองไมเห็น ผมรสู กึ ตืน้ ตันใจ ผมไมอยากจะเชือ่ วาเด็กชาย
อายุ ๙ ขวบ ซึง่ ยังเรียนอยเู พียงชัน้ ประถมปที่ ๓ จะสามารถสอนบทเรียน
ล้ำคาแกผมในเวลาคับขันเชนนี้
มันเปนบทเรียนแสนสะเทือนใจของความเสียสละ ประเทศใดทีม่ เี ด็กๆ
อายุเพียง ๙ ป ซึง่ เรียนรทู จี่ ะอดทน ทีจ่ ะทนกับความยากลำบาก และ
เสียสละเพื่อผูอื่นได ตองเปนประเทศที่ยิ่งใหญประเทศหนึ่งอยางไมตอง
สงสัย แมประเทศนี้กำลังอยูในสภาวะที่คับขันที่สุด แตประเทศนี้ตอง
สามารถฟน คืนกลับมาไดแข็งแกรงยิง่ ขึน้ แนนอน ทัง้ นีด้ ว ยเพราะประชาชน
ผรู ทู จี่ ะเสียสละตัวเองใหกบั ผอู นื่ ดังเชนเด็กชายนอย ๆ ผนู ี้
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บริโภคนิยม & วัตถุนิยม
วัตถุนิยม หมายถึงการกินอาหารเพราะติดในรสอรอย ตองการ...
เครื่องปรับอากาศเพราะมันใหความเย็น หรือตองการรถเบนซ เพราะ
ไปไหนมาไหนสบาย...ไมเหนือ่ ย
นี่เปนความสุขอันเนื่องจากประสาททั้งหา แตบริโภคนิยมลึกกวานั้น
จุดหมายของการบริโภคมิใชความสุขทางประสาททัง้ หาเทานัน้ แตตอ งการ
มากกวานัน้ คือเมือ่ ไดบริโภคแลว คุณรสู กึ วาคุณไดเปนอะไรบางอยาง
ความสุขจากการกินโคกหรือสตารบคั๊ ส มิไดอยทู รี่ สอรอยหรือกลิน่ หอม
เทานัน้ แตยงั เปนเพราะมันใหความรสู กึ วาฉันเปนคนทันสมัย มีรสนิยม คน
ไมไดกินแมคโดนัลดเพราะตองการความอรอยมากเทากับอยากเปนคน
ภูมิฐาน หรือรูสึกเท บริษัทแมคโดนัลดเขายอมรับวาผลิตแมคโดนัลด
ไมใชเพื่อขายสารอาหาร แตเขาตองการขายภาพลักษณ ถาคนไปกิน
แมคโดนัลด แสดงวาเปนคนทันสมัย ยืดอกเวลาสมาคมกับผคู นได
ตรงนีท้ มี่ นั สนองสิง่ ทีล่ กึ ซึง้ คือสนองความตองการมี "ภาวะชีวติ ใหม"
ทีน่ า ปรารถนา ในทางพุทธศาสนาเรียกวา "ภวตัณหา" คือทำใหคณ
ุ รสู กึ วา
คุณไดเปนอะไรบางอยางที่พึงปรารถนา คุณรูสึกวาคุณเปนคนหนึ่งที่มี
คุณคา
คุณใสไนกี้ไมใชเพราะไนกี้มันนิ่มเทา แตเพราะมันทำใหคุณรูสึกวา
เปนอะไรบางอยางทีน่ า ปรารถนา เชน เปนผชู นะ คนจำนวนมากปรารถนา
ทีจ่ ะมีรถเบนซขบั ไมใชเพราะวารถเบนซขบั นิม่ หรือปลอดภัย แตเพราะ
มันทำใหคณ
ุ รสู กึ มีหนามีตา มีความภูมฐิ าน ทำใหคณ
ุ ภูมใิ จ และมัน่ ใจใน
ตนเอง ตรงนีเ้ ปนเรือ่ งจิตใจ
เคยมีการสอบถามความเห็นนักเรียนนักศึกษาเกือบรอยละ ๙๐ บอกวา
ชอบสินคายีห่ อ ดัง เหตุผลขอหนึง่ ก็คอื "ใชแลวมัน่ ใจ"

นี่ก็เหมือนกับที่สาวญี่ปุนคนหนึ่งบอกวา ที่ถือกระเปาหลุยสวิตตอง
ใสสรอยบุลการีและสวมนาฬิกากุชชีก่ เ็ พราะวา "ใชแลวมันสบายใจ แลว
ก็รสู กึ เชือ่ มัน่ ในตนเองดวย"
จะเห็นไดวา ...ความภูมใิ จในตนเองเดีย๋ วนีไ้ มไดอยทู วี่ าไดทำอะไร แต
อยทู วี่ า มีอะไรมากกวา เพราะการ "มี" ทำใหเขาได "เปน" อะไรบางอยาง
บริโภคนิยมนับวันจะมีแรงดึงดูดตรงนี้ และนีค่ อื จุดทีท่ ำใหบริโภคนิยมตาง
จากวัตถุนิยม เพราะวัตถุนิยมโดยทั่วไปแลว หมายถึงความตองการวัตถุ
เพือ่ สนองตอบอายตนะทัง้ หา คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย พูดอยางพุทธคือ
ตอบสนอง "กามตัณหา" ซึง่ เปนเรือ่ งความอรอย ความสะดวกสบาย หรือ
รสชาติจาก รูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส
คนสมัยใหมเขาหาบริโภคนิยม เพื่อตองการเปนคนใหมที่เขาคิดวา
เปนสิง่ ทีน่ า ปรารถนา คือตองการภาวะชีวติ ใหม อันนีเ้ ปนการตอบสนอง
ทางจิตใจซึ่งเปนอายตนะที่หก เห็นไดวาบริโภคนิยมไมใชเรื่องของวัตถุ
ลวน ๆ แตมมี ติ ทิ างจิตใจซึง่ ทำใหมนั มีแรงดึงดูดตอผคู นมาก
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