ประวัติคุณพอปรีชา เจริญวิสุทธิวงศ
คุณพอปรีชา เจริญวิสุทธิวงศ เกิดเมื่อ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 เปนบุตรของพอเนียฮก และแม
โกยสี แซเฮง
พอมีพี่นองทั้งหมด 5 คน ไดแก
1. นางเซียมเง็ก
แซเฮง
2. นายปรีชา
เจริญวิสุทธิวงศ
3. นางสุนันท
พุทธพงศพิทักษ
4. นางสาวสุพรรณี
เจริญวิสุทธิวงศ
ปยะมาลยมาศ
5. นางสุวิมล
ไดสมรสกับคุณแมวรรณีย (ปยะมาลยมาศ) เจริญวิสุทธิวงศ เมื่อ พ.ศ. 2503 มีบุตรธิดา 4 คน และหลาน
ปู 2 คน หลานตา 1 คน ไดแก
1 ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป
อาจารยคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เขย เภสัชกรวิบูลย สกุลบํารุงศิลป
Managing Director, Medcare D-Chain Co. Ltd. (กรรมการผูจัดการ บริษัทเมดแคร ดี-เชน จํากัด)
มีธิดา 1 คน (1) เด็กหญิงณฉัตร สกุลบํารุงศิลป (นองเจ็ม) อายุ 13 ป
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิต จุฬาฯ
2 นายรุงโรจน เจริญวิสุทธิวงศ
General Manager G-ABLE Company Limited (ผูจัดการทั่วไป บริษัท จี-เอเบิ้ล จํากัด)
สะใภ นางวาสนา เจริญวิสุทธิวงศ
มีบุตรธิดา 2 คน (1) นางสาวธัญชนก เจริญวิสุทธิวงศ (นองวาน) อายุ 16 ป
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
(2) นายณภัทร เจริญวิสุทธิวงศ (นองวิว) อายุ 15 ป
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)
3 นายไพโรจน เจริญวิสุทธิวงศ
Managing Director, Network Service Center Co. Ltd. (กรรมการผูจัดการ บริษัทเน็ทเวิรคเซอรวิสเซน
เตอร จํากัด)
สะใภ นางสิริกัญญา เจริญวิสุทธิวงศ
Assistant Vice President, ABN AMRO Bank N.V. (ผูชวยรองประธานฝายทรัพยากรมนุษย ธนาคารเอ
บีเอ็น แอมโร แบงก เอ็น.วี.)
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4 นางสาวรุงทิพย เจริญวิสุทธิวงศ
ผูอํานวยการฝายจัดอันดับเครดิต บริษัททริสเรตติ้ง จํากัด (TRIS Rating Co. Ltd.)
ประวัติการทํางานดานสังคม
พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2522 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2522 - 2548

นายกกิตติมศักดิ์สมาคมตระกูลเฮงฮั้วไทร
เหรัญญิกของสมาคมตลาดอโศก
กรรมการบริหารสมาคมตระกูลเฮงแหงประเทศไทย
อุปนายกสมาคมตระกูลเฮงฮั้วไทร

อาชีพการงาน
พอไดเติบโตมาในครอบครัวที่ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป ในวัยเด็กไดผานอาชีพคาขายเล็กๆ นอยๆ จน
มาแตงงานกับแม และไดเปดรานขายผาดวยกันชื่อรานเฮี้ยงหยูฮวด เมื่อป พ.ศ. 2503 เปนรานเล็กๆ บนถนน
สุขุมวิทตรงขามตลาดอโศก และขยายกิจการเรื่อยมาจนปจจุบันมีหลายคูหา และยังอยูที่เดิมตรงหัวมุมสี่แยก
อโศก-สุขุมวิท ดานหนาเปนทางขึ้นสถานีรถไฟฟาอโศก นอกจากธุรกิจคาผาแลว คุณพอยังเคยดําเนินกิจการ
กอสรางรวมกับเพื่อน และในชวงหลังยังไดสนใจทําธุรกิจอัญมณี
แนวคิดของพอ
แนวคิดในการดําเนินกิจการของพอจะเนนความพอเพียง คือไมตองใหญโตมากมาย เพื่อใหสามารถดูแล
กิจการไดอยางทั่วถึงและมีเวลาใหครอบครัวอยางมีความสุข หลักการดําเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจอยางมี
คุณธรรมโดยไมเบียดเบียน ไมเอาเปรียบผูอื่น เปนเรื่องที่พอใหความสําคัญและพร่ําสอนพวกลูกๆ อยูตลอดมา
ตั้งแตเล็กๆ
คงเปนคุณลักษณะเหลานี้ที่ทําใหพอเปนคนที่ไดรับความเชื่อถือในวงการการคาที่รูจักพอ และมักให
เกียรติพอเปนตัวกลางในการเจรจาประนอมหนี้ใหแกเพื่อนๆ ที่ประสบปญหาทางธุรกิจ จนเปนที่ยอมรับในวงการ
วาพอเปนนักเจรจาตัวยง ที่เจรจาครั้งใดทุกฝายที่เกี่ยวของมักลงเอยกันฉันมิตรและพึงพอใจในผลการเจรจา
คําสอนของพอ เปนหลักในการดําเนินชีวิตของพวกเราทุกคน การรูจักให รูจักพอ มีน้ําใจ ไมโออวด และ
พึ่งตนเอง ไมรอความหวังที่มองไมเห็น พอมักจะบอกเสมอวาจะทําอะไรก็ตามใหคิดเสมอวาเราจะพึ่งตนเอง
อยางไรกอน ไมใชจะคิดแตพึ่งผูอื่นหรือรอวาคนอื่นจะชวยเหลือเราอยางไร คาของคนอยูที่การกระทําและผลงาน
พอสอนใหเรารูจักอดทน ทํางานใหเต็มกําลังความสามารถ ที่สําคัญคือ เปนผูมีสติ ที่จะควบคุมและยับยั้ง
ชั่งใจตัวเองใหประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม ตองไมลืมดูแลสุขภาพ และรูจักมีความสุขและพอใจกับสิ่งที่มีอยู
พอเปนทั้งที่ปรึกษาและกําลังใจ ในทุกๆ ดาน แก ลูกๆ หลานๆ ญาติ มิตร รวมทั้งผูอยูรอบขางทุกคน และ
คอยยินดีกับความสําเร็จของทุกคน
พอเปนคนรักครอบครัว และจะมีความสุขมากเวลาเห็นทุกคนอยูกันพรอมหนา พอเปนนักชิมและพอครัว
เอกในบาน ถาไดเมนูแปลกๆ มาก็ชอบทําใหลูกๆ หลานๆ ชิม พอมีความสุขมากเวลาเห็นเมนูของตัวเองเปนที่ชื่น
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ชอบของลูกหลาน ชวงที่พอไมสบายทําอาหารเองไมสะดวก แตยังพยายามหารายการอาหารแปลกๆ มาใหชวย
ทําใหทานเพื่อบํารุงรางกาย พอระมัดระวังเรื่องอาหารการกินมาก ชอบทานอาหารที่บานทํา พอบอกวา สะอาด
อรอย และปลอดภัย เนื่องจากไมมีสารเคมีที่ไมตองการ
พอเปนคนที่ดูแลสุขภาพดีมาก มักจะคอยบํารุงสุขภาพอยูเสมอ และถารูวาแมหรือใครในบานเปนอะไรก็
จะตองจัดเตรียม ตม หรือ ตุนอาหารหรือยาบํารุงใหทุกครั้งไป พอเปนคนแข็งแรง สุขภาพดีมาก ไมมีโรคประจําตัว
เมื่อตอนปวย กินยาเพียงวันละเม็ดเดียวก็รูสึกหงุดหงิด เพราะรับไมไดกับภาวะการเปนผูปวย แตยังยอมเชื่อและ
กินยาอยางสม่ําเสมอ ถึงแมจะบนบางเกเรบาง เนื่องจากไมชอบยาแผนปจจุบันอยูเปนทุนเดิม แตสุดทายจะยอม
ทําตาม เพราะรูวาตองรักษาความเจ็บปวยที่เปนอยู
ความสุขบั้นปลาย
โดยไมไดคาดคิดมากอนในปลายป พ.ศ. 2549 หมอวินิจฉัยวาพอเปนมะเร็งปอดระยะสุดทาย ทุกคนใน
ครอบครัวขวัญเสียมาก แทบจะไมอยากเชื่อวามันเกิดขึ้น พอตรวจสุขภาพทุกป และกอนจะมีอาการ เพิ่งผานการ
ตรวจสุขภาพประจําปมาไดเพียง 4 เดือนเทานั้น ผลการตรวจสุขภาพเปนปกติ ระยะแรกแพทยแนะนําวาใหเตรียม
ใจไวเลย เพราะมีเวลาประมาณ 6 เดือนเทานั้น
หลังจากการวินิจฉัยประมาณ 1 สัปดาห ในขณะที่ครอบครัวยังตระหนกไมหาย พอก็เริ่มไมมีเสียงและ
อาการดูจะแยลงอยางรวดเร็ว จึงเปนจุดเริ่มตนของการมองหาทางเลือกในการรักษาอยางจริงจัง พอตอบสนอง
ตอทุกการรักษาที่ไดรับในระดับที่นาพอใจ ระหวางการรักษามีผลขางเคียงมากมาย แตพอจะบอกอยูตลอดเวลาวา
ไมเปนไร ทนได ถึงแมพอจะไมถูกใจกับสุขภาพที่ไมเหมือนเดิม แตพอยอมปรับตัวดวยการทํางานชาลง เดินชาลง
ทําใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติ และยังมีกิจกรรมทางสังคมเหมือนเดิม ถาเหนื่อยก็พัก และยอมไปพบ
แพทยอยางสม่ําเสมอ
พอเปนผูปวยที่อดทนมาก ยอมใหทําทุกอยางทั้งๆ ที่ ไมชอบเลย ไมวาจะเปนเรื่องกินยา เอ็กซเรย และ
โดยเฉพาะเจาะเลือด หรือ ฉีดยา ดูพอจะกลัวเข็มมาก แตถามทีไรก็บอกวาไมเปนไร พอจะคอยตรวจดูน้ําหนัก
ตัวเองอยูตลอดเวลา เนื่องจากพอใชน้ําหนักเปนตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพ เมื่อไรที่น้ําหนักลดก็จะ
พยายามกินอาหารใหมากขึ้น ทั้งๆ ที่บอยครั้งเบื่ออาหารมาก
ชวง 3 ปสุดทายของพอครอบครัวใชชีวิตอยูดวยกันอยางระมัดระวังมาก เพื่อใหพอมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด
โดยมีแมเปนผูดูแลหลัก แมใสความตั้งใจลงไปในทุกๆ อยางที่ทําใหพอ มันเปนความตั้งใจใสใจที่พอก็รับรูได เห็น
ไดจากไมวาใครทําอะไรให ก็ดูไมถูกใจเหมือนแมทํา แมแตตอนไมสบายอยูโรงพยาบาล พอมีการตอบสนองชาลง
แตจะตอบสนองตอเสียงแมเร็วมาก และจะคอยหันมองแมเพื่อสื่อสารกันตลอดเวลา
ถึงแมจะมีภาวะของโรคมากระทบทําใหสุขภาพกายไมเหมือนเดิม แตทุกคนจะเห็นวาพอมีสุขภาพใจและ
การดําเนินชีวิตที่เปนปกติ จึงเปน 3 ปสุดทายที่พวกเราในครอบครัว รวมทั้งญาติสนิท และทุกคนในบาน ระดม
แรงกายแรงใจชวยกันทําทุกอยางเต็มความสามารถ เพื่อหัวหนาครอบครัวของเราจะไดมีคุณภาพชีวิตทีด่ อี ยางทีไ่ ด
ตั้งใจไวแตแรก
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แตถึงที่สุดแลวทุกชีวิตเมื่อมีเกิด ยอมมีดับ แมจะเตรียมใจไวบางแลว แตเมื่อวันที่พอจากไปมาถึง พวกเรา
ทุกคนในครอบครัว ที่ไมใชมีแตแม และลูกหลาน แตคุณอาทุกทาน ญาติใกลชิด และทุกคนที่ทํางานที่บาน ลวน
โศกเศราและรูสึกเสียใจ แตคิดวาพอไดไปสบายแลว ขอใหคุณความดีที่พอและครอบครัวไดทําไวชวยสงดวง
วิญญาณของพอไปสูสุคติภพ
กราบขอบพระคุณอยางสูงตอทุกๆ แรงกาย ทุกๆ แรงใจ ทุกๆ การดูแลรักษา ตั้งแตพอเริ่มไมสบายจนถึง
วาระสุดทาย และจะอยูในความทรงจําของพวกเราตลอดไป ไมวาจะเปนความชวยเหลือทุกดานที่ไดรับ การ
มารวมไวอาลัย รวมทั้งกําลังใจจากทุกทาน
ดวยรักและเคารพพอตลอดไป
ภรรยา ลูก และหลาน
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