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สำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ

 

	 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้� 

โปรดกระหม่อม พระร�ชท�นนำ้�หลวงอ�บศพและหีบทองก้�นแย่ง	แก่	

น�ยประจวบ	ลีล�ภัทร�กร	ในวันเส�ร์	ที่	๑๕	เดือนกุมภ�พันธ์	๒๕๕๗ 

เวล� ๑๗.๐๐ น�ฬิก� ณ วัดเส�ธงนอก อำ�เภอบ�งพลี จังหวัด

สมุทรปร�ก�ร ซึ่งน�ยประจวบเสียชีวิตขณะดำ�รงตำ�แหน่งน�ยก

เทศมนตรีเทศบ�ลตำ�บลบ�งเส�ธง และทรงพระกรุณ�โปรดเกล้� 

โปรดกระหม่อม	พระร�ชท�นเพลิงศพ		ในวันอ�ทิตย์ที่	๘	เดือนมีน�คม	

๒๕๕๘		เวล�	๑๖.๐๐	น�ฬิก�	ณ	เมรุวัดเส�ธงนอก	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร	

ซึ่งนับเป็นพระมห�กรุณ�ธิคุณล้นเกล้�ล้นกระหม่อม เป็นเกียรติ

อันสูงสุดแก่ผู้ว�ยชนม์และวงศ์ตระกูล อย่�งห�ที่สุดมิได้ และจะ

ขอเทิดทูนเป็นสรรพสิริสวัสดิมงคลไว้ปกเกล้�ปกกระหม่อมตลอด 

ชั่วก�ลน�น

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นางณราวดี ปรีเปรมและบุตร-ธิดา



ช�ตะ	๑๒	ตุล�คม	พ.ศ.	๒๕๐๓

มรณะ	๑๔	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๗



ประวัติ

น�ยประจวบ	ลีล�ภัทร�กร

	 น�ยประจวบ	ลีล�ภัทร�กร	เป็นบุตรช�ย	ของ	น�ยสำ�อ�งค	์ 

แซ่ลี้	และ	น�งอุดม	แซ่ลี้	 เกิดเมื่อวันที่	๑๒	ตุล�คม	พ.ศ.	๒๕๐๓	

ณ บ้�นบ�งเส�ธง ตำ�บลบ�งเส�ธง อำ�เภอบ�งพลี จังหวัด

สมุทรปร�ก�ร	น�ยประจวบมีพี่และน้อง	ดังนี้

๑.		น�งปร�ณี			 น�วินปฐมวงศ์

๒.		น�งประนอม		 แซ่ลี้

๓.		น�งสมจิตร		 นัคเรศ

๔.		น�ยประจวบ		 ลีล�ภัทร�กร		 (ผู้วายชนม์)

๕.		น�ยบรรจง		 แซ่ลี้		 	 (เสียชีวิต)

๖.		น�งส�วจริย�		 ศิริวัฒนสกุล

๗.		น�งส�วม�ลี		 ศิริวัฒนสกุล

๘.		น�ยเกษม			 แซ่ลี้

๙.		น�งส�วศศิธร		 แซ่ลี้

๑๐.	เด็กช�ยดำ�ริ		 แซ่ลี้		 	 (เสียชีวิต)

๑๑.	น�ยสมภพ		 แซ่ลี้

	 น�ยประจวบ	ลีล�ภัทร�กร	สมรสกับ	น�งณร�วดี	ปรีเปรม	

มีบุตรด้วยกัน	๓	คน	ได้แก่



	 ๑.	น�ยภัทร�กร		 ลีล�ภัทร�กร

	 ๒.	น�งส�ววิช�ด�		 ลีล�ภัทร�กร

	 ๓.	เด็กช�ยญ�ณเดช		 ลีล�ภัทร�กร

	 เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ น�ยประจวบ	 

ลีล�ภัทร�กร ประสบอุบัติเหตุขับรถยนต์เสียหลัก ชนต้นไม้ที่ 

อำ�เภอเก้�เลี้ยว	จังหวัดนครสวรรค์	และเสียชีวิตในวันเดียวกัน

การศึกษา

- จบการศึกษาระดับประถม

	 จ�กโรงเรียนคลองเจริญร�ษฎร์

- จบการศึกษาระดับมัธยม

	 จ�กระบบก�รศึกษ�นอกโรงเรียน

	 โดยศูนย์บริก�รก�รศึกษ�นอกโรงเรียน

	 กิ่งอำ�เภอบ�งเส�ธง	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

	 จ�กสถ�บันร�ชภัฏบ้�น	สมเด็จเจ้�พระย�	

	 ส�ข�รัฐประศ�สนศ�สตร์

- จบการศึกษาระดับปริญญาโท

	 จ�กมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏธนบุร	ี

	 คณะศิลปะศ�สตร์มห�บัณฑิต	

	 ส�ข�สังคมศ�สตร์เพื่อก�รพัฒน�



ประวัติการทำางาน

	 -	กำ�นันตำ�บลบ�งเส�ธงสมัยที่	๑	วันที่	๒๔	มกร�คม	

 ๒๕๓๖	–	๑๓	ธันว�คม	พ.ศ.	๒๕๔๐

	 -	กำ�นันตำ�บลบ�งเส�ธงสมัยที่	๒	วันที่	๒๑	ธันว�คม	

 ๒๕๔๐	–	๒๐	ธันว�คม	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 -	ประธ�นที่ปรึกษ�	อปพร.

	 -	คณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภคประจำ�จังหวัด

			 		เทศบ�ลและองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล

	 -	อนุกรรมก�รโครงก�รสื่อโทรทัศน์เพื่อเย�วชน

	 -	ประธ�นกรรมก�รสถ�นศึกษ�ในโรงเรียน

	 -	คณะกรรมก�รสภ�วัฒนธรรม

	 		ของจังหวัด	สมุทรปร�ก�ร

	 -	น�ยกเทศมนตรีเทศบ�ลตำ�บลบ�งเส�ธงสมัยที่	๑	

			 		วันที่	๑๖	ตุล�คม	พ.ศ.๒๕๔๖	-	๒๘	ธันว�คม	พ.ศ.	๒๕๔๙

	 -	น�ยกเทศมนตรีเทศบ�ลตำ�บลบ�งเส�ธงสมัยที่	๒	  

	 		วันที่	๑๓	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.		๒๕๕๐	-	๑๒	กุมภ�พันธ์	

	 		พ.ศ.	๒๕๕๔

	 -	น�ยกเทศมนตรีเทศบ�ลตำ�บลบ�งเส�ธงสมัยที่	๓	

	 		วันที่		๑๓	มีน�คม	พ.ศ.		๒๕๕๔	–	๑๔	กุมภ�พันธ	์

	 		พ.ศ.		๒๕๕๗	(เสียชีวิต)



เกียรติคุณที่ได้รับ

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์อันมีเกียรติยศ

ยิ่งมงกุฎไทย	ชั้นจัตุรถ�ภรณ์มงกุฎไทย	(จ.ม.)	เมื่อปีพ.ศ.	๒๕๕๕

อาลัยพ่อ

	 			โอ้ร่มโพธิ์	 ใบใหญ่..	 ให้ร่มรื่น

	 เคยหยัดยืน	 ตระหง่�น	 ซ่�นส�ข�

	 แผ่กิ่งใบ	 ให้ร่มเง�	 เบ�อุร�

	 บัดนี้ม�..	 ล้มครืน	 สุดฝืนทน

	 			พ่อเคยอยู่..	 เป็นคู่คิด	 มิตรในบ้�น

	 พ่อเคยต้�น..	 ป้องภัยลูก	 อยู่ทุกหน

	 พ่อเคยทุกข์.	 เพื่อคว�มสุข	 ลูกทุกคน

	 พ่อเคยทน..	 ฝืนยิ้ม	 ปริ่มนำ้�ต�

	 			พระคุณพ่อ	 เหม�ะสม	 พรหมของลูก

	 พ่อฝังปลูก	 คุณธรรม	 อันลำ้�ค่�

	 ใจประเสริฐ	 ใสเด่น	 เช่นเทว�

	 สอนลูกย�..	 แต่ตอนต้น	 จนสิ้นใจ



	 			ย�มลูกทุกข์	 พ่อทุกข์หนัก	 เพร�ะรักลูก

	 ย�มลูกสุข..	 พ่อเปรมปรีดิ์	 ยินดีได้

	 ย�มลูกเศร้�..	 โศก�	 อ�ดูรใจ

	 มีพ่อได้..	 รองรับ..	 ซับน้ำ�ต�

	 			โอ้..พ่อจ๋�	 พ่อจ�กไป	 ไม่หวนกลับ

	 พ่อล�ลับ	 ไกลโพ้น	 เกินค้นห�

	 ขอจดจำ�	 คุณคว�มดี	 พ่อมีม�

	 ชั่วชีว�	 จ�รึกไว้	 แนบในทรวง

	 			แม้นคุณพ่อ..	 ไม่อยู่	 รับรู้เถิด

	 พ่อประเสริฐ	 กว่�ใคร	 ยิ่งใหญ่หลวง

	 แม้แผ่นฟ้�	 มห�สมุทร	 สุดทั้งปวง

	 มิอ�จล่วง	 เลยลับ	 นับพระคุณ

	 			ห�กคุณพ่อ	 เหนื่อยหนัก..	 นอนพักเถิด

	 จงสุขเลิศ	 ด้วยกรรมดี	 ที่เกื้อหนุน

	 หลับสนิท	 เถิดพ่อจ๋�	 อย่�ว้�วุ่น

	 ขอผลบุญ	 นำ�สุข	 อยู่ทุกก�ล

	 			ขอตั้งจิต	 อภิว�ท..	 แทบบ�ทพ่อ

	 ขอไตรรัตน์	 เป็นฉัตร	 ต่อก่อสุขศ�นต์

	 ห�กช�ติหน้�	 ฉันใด	 ได้พบพ�น

	 ขอกร�บกร�น..	 เป็นลูกพ่อ..	 ต่อไปเอย.

โดย พระมหาเรือง  ปญฺญาปสุโต



...คำาอาลัย... 

จาก นายธีรเดช ศรีเจริญ

				 หนึ่งชีวิตล�ลับดับสังข�ร	 พ้นจ�กคว�มทรม�นก�รรักษ�

ยังมิถึงวัยควรด่วนจ�กล�	 	 อนิจจ�ไม่เที่ยงเลี่ยงไมพ้น

สู่ภพใหม่ในห้วงสรวงสวรรค์	 สถิตชั้นใดที่มีบุญผล

จงนอนให้สบ�ยคล�ยกังวล		 ลูกน้องทุกคนต่�งพ�กันอ�ลัย

“แด่	น�ยกประจวบ	ลีล�ภัทร�กร”	เจ้�น�ยผู้ต�ยจ�ก	

	 	 	 -พ้นจ�กวิบ�กแห่งคนบนวิสัย

สิ้นร้อนหน�วร้�วร�นอ�ก�รใด	 ขอจงไปสุคติดำ�ริดล

ขอพระพุทธพระธรรมนำ�วิถี	 อเวจีห่�งไกลได้กุศล

น้อมอุทิศจิตค�ดญ�ติกมล	 	 อ�ลัยล้น	

	 	 	 -“น�ยกประจวบ	ลีล�ภัทร�กร”

	 ท่�นน�ยกประจวบ	 ลีล�ภัทร�กร	 ได้ทำ�ประโยชน์ให้กับคน

บ�งเส�ธงเป็นอย่�งม�กน�นัปก�ร	 เป็นผู้มีคุณธรรมเยี่ยม	 เปี่ยมไป

ด้วยคว�มเมตต�	ให้คว�มช่วยเหลือเกื้อกูลอย่�งถ้วนทั่ว	ทั้งคนทั่วไป 

เพื่อนฝูง	ผู้ใต้บังคับบัญช�	ขอให้ท่�นจงได้ไปสู่ภพใหม่ในสรวงสวรรค์ 

หลับให้สบ�ยชั่วนิรันดร์

ด้วยรักและอาลัย

นายธีรเดช ศรีเจริญ

ปลัดเทศบาลตำาบลบางเสาธง (นักบริหารงานเทศบาล ระดับ ๙)



...คำาอาลัย... 

จาก พลตำารวจตรีอิทธิพล พิริยะภิญโญ

	 กำ�นันจวบเป็นคนที่มีบุคลิก	จริงใจ	แก้ปัญห�เก่ง	มีข้อแนะนำ�

ที่ดีให้กับบุคคลอื่นเสมอๆ	 แม้ท่�นจะเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุท�งรถยนต์

ผ่�นม�	 ๑	 ปีแล้ว	 ผมยังระลึกถึงท่�นตลอดเวล�	 และคงไม่มีใครม�

แทนที่ในใจของผมได้อีกตลอดไป ขอให้ดวงวิญญ�ณของกำ�นันจงไป 

สู่สุคติ	สถิตอยู่บนสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ

    รัก อาลัย

    พลตำารวจตรี 

    

    (อิทธิพล พิริยะภิญโญ)

    รองผู้บัญชาการตำารวจนครบาล

    ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘



‘ ห้วงลึก ถึง ลูกพี่ ’
( ท่านกำานันประจวบ ลีลาภัทรากร )

นายกเทศมนตรีตำาบลบางเสาธง

( พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงพ.ศ. ๒๕๕๗ )

	 ห้วง	 ๑	 ปีที่ผ่�นม�,	 ระหว่�งก�รทำ�ง�น	 ลงพื้นที่	 หล�ยครั้ง	

ห้วงลึกคว�มรู้สึกของผม	 มักจะระลึกถึง	 ‘ลูกพี่’	 (เป็นสรรพน�มที่ผม 

ใช้เรียกข�น	 ท่�น	 น�ยกฯประจวบ	 ลีล�ภัทร�กร)	 เสมอด้วยคว�ม

เค�รพ	สนิทชิดเชื้อ..

	 ก�รทำ�ง�น	 วิธีคิด	 ก�รเข้�ถึง	 ก�รช่วยเหลือประช�ชน	 ใน

พื้นที่	 หล�ยอย่�ง	 ผมได้เรียนรู้	 นำ�เป็นแบบอย่�ง	 ตลอดระยะตั้งแต่

ท่�นเป็นกำ�นัน	จน	ได้รับเลือกเป็นน�ยกเทศมนตรีตำ�บลบ�งเส�ธงชี้ได้

ว่�	 ‘น�ยกฯประจวบ’เป็นบุคคลที่อ�จกล่�วได้ว่�	 มีคว�มเหม�ะสมกับ

ก�รปกครองที่จะทำ�ให้บริก�รส�ธ�รณะ	 ก�รช่วยเหลือประช�ชนเป็น

ไปอย่�งทั่วถึง

	 เย็นวันที่	 ๑๔	 กุมภ�พันธ์	 ๒๕๕๗	 ผมเสียใจยิ่ง	 ที่ทร�บข่�ว

ก�รจ�กไปของท่�นด้วยอุบัติเหตุ	แต่	 ไม่ได้สูญเสียคว�มรัก	คว�มช่วย

เหลือด้�นก�รง�น	 แบบอย่�งก�รทำ�ง�นที่อยู่ในห้วงคว�มทรงจำ�ของ

ผมเสมอ

ด้วยจิตคารวะ

ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (๑๔ ก.พ. ๒๕๕๘)

    



คำาไว้อาลัยแด่

นายประจวบ ลีลาภัทรากร
จากผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุธรณ์ภาค ๑

	 ผมได้ทร�บข่�วก�รถึงแก่กรรมของคุณประจวบ	ลีล�ภัทร�กร

ด้วยคว�มรู้สึกเศร้�สลดใจเป็นอย่�งยิ่ง นอกจ�กนั้นยังรู้สึกว่�จังหวัด

สมุทรปร�ก�รได้สูญเสียบุคคลที่มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รพัฒน�สังคม

ไปอีกคนหนึ่ง ยิ่งเป็นก�รสูญเสียที่อยู่ในระหว่�งดำ�รงตำ�แหน่งน�ยก

เทศมนตรีเทศบ�ลตำ�บลบ�งเส�ธงอีกด้วย

	 บุคคลใดที่มีส�ยต�กว้�งและมองก�รณ์ไกล ผลง�นในท�ง

ปฏิบัติย่อมมีประโยชน์แก่สังคมในท�งสร้�งสรรค์อย่�งไม่อ�จปฏิเสธ

ได้ ดังนั้นคนที่มีส�ยต�กว้�งไกลย่อมมองเห็นคุณค่�ของคนที่มีส�ยต�

กว้�งไกลด้วยกันเอง ซึ่งเรื่องนี้น่�จะเป็นสัจธรรมที่หยั่งรู้คว�มจริงได้

ไม่ย�ก	 คุณประจวบ	 ลีล�ภัทร�กร	 ได้สร้�งสรรค์สิ่งดีง�มให้แก่สังคม

ตลอดม�	 ด้วยคว�มวิริยะอุตส�หะอย่�งดียิ่ง	 ซึ่งสิ่งเหล่�นี้จะยังอยู่ใน

คว�มทรงจำ�ของประช�ชนในจังหวัดสมุทรปร�ก�รตลอดไป

	 ด้วยอำ�น�จแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศล คุณง�ม

คว�มดีที่คุณประจวบ	 ลีล�ภัทร�กร	 ได้ประพฤติบำ�เพ็ญม�ตลอดชีวิต	

จงเป็นพลังปัจจัยหนุนส่งให้คุณประจวบ	ลีล�ภัทร�กร	ได้เสวยอุดมสุข

ในทิพยวิม�นสุขคติสถ�นในสัมปร�ยภพด้วยเทอญ

นายธันว์ บุณยะตุลานนท์

ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑



๔	กุมภ�พันธ์	๒๕๕๘

ถึง... พี่ชายที่เป็นที่รักของฉัน

	 วันเวล�ช่�งผ่�นไปเร็วจนไม่อย�กจะเชื่อว่� ๑ ปีแล้วที่พี่จ�ก

พวกเร�ไป	 ทุกๆวันของฉันมีแต่คว�มคิดถึงภ�พเก่�ๆ	 มักย้อนขึ้นม�ใน

หัวสมองทุกครั้งที่คิดถึงพี่	พี่จวบเป็นพี่ช�ยคนโตรองจ�กพี่ส�วทั้ง	๓	คน 

ฉันกับพี่จวบเร�สนิทและรักกันม�ก เพร�ะพี่จวบจะเลี้ยงฉันม�ตั้งแต่

เด็กๆ	และทำ�หน้�ที่ไม่ต่�งกับพ่อเลย…	ในส�ยต�ของฉันตั้งแต่เติบโตม� 

พี่จวบเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตม�ตั้งแต่เด็ก	พี่เก่งและกล้�ห�ญ	สร้�งทุกอย่�ง 

ด้วยมันสมองและสองมือของพี่... ซึ่งฉันมักจะแอบภูมิใจในตัวพี่ช�ย

ของฉันเสมอ อีกอย่�งที่พี่มีในตัวของพี่คืพี่จวบเป็นคนใจดีและไม่ 

ถือเนื้อถือตัว	 เป็นกันเองกับทุกคนเป็นคนรักพี่รักน้อง	 ทุกๆคนจึงรักพี่	 

พี่เป็นคนมีนำ้�ใจเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่ฉันในหล�ยๆ เรื่อง และทุกๆ	

ครั้งที่ฉันมีปัญห�	 ฉันจะมีพี่เป็นที่พึ่งเสมอ	 พี่สอนให้ฉันเป็นคนอดทน

และกล้�ห�ญที่จะเผชิญกับสิ่งที่น่�กลัวทั้งหล�ย (ในส�ยต�ของฉัน)	

และแน่นอน	สิ่งที่ฉันซึมซับม�จ�กพี่	ก็คือก�รให้	เพร�ะพี่มีแต่ให้เสมอ

	 ถึงวันนี้พี่ไม่ได้อยู่ดูแลน้องๆ	อีกต่อไปแล้ว...	น้องๆ	ขอสัญญ�

ว่�จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุด จะระลึกถึงคำ�สั่งสอนของพี่และจำ�แบบ 

อย่�งที่ดีง�มม�ประพฤติปฏิบัติ	หลับให้สบ�ยนะ.......	 ไม่ต้องห่วงอะไร

อีกต่อไปแล้ว	 พี่จวบเหนื่อยม�ม�ก	 ...ถ้�ช�ติหน้�มีจริง	 ขอให้เร�ได้ 

เกิดม�เป็นพี่เป็นน้อง	และได้ดูแลกันอีกนะ	พักผ่อนชั่วนิรันดร์...

     รักสุดหัวใจ

     ... ตุ่ม ... (ศศิธร แซ่ลี้)



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  

พระราชทานนำ้าหลวงอาบศพ 

และหีบทองก้านแย่ง 

แก่ นายประจวบ ลีลาภัทรากร



ขณะปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

ณ เทศบาลตำาบลบางเสาธง





ถวายพระพรแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันพ่อแห่งชาติ



กับหลานฝาแฝด

กับครอบครัว

กับญาติพี่น้อง



กับพี่และน้อง... เนื่องในงานศพคุณแม่

กับญาติพี่น้อง





ฉลองวันเกิดอายุครบ ๕๓ ปี

ที่... เมืองใหม่บางพลี



ใส่บาตรกับพี่สาว... ในวันพ่อแห่งชาติ



กับน้องๆ และลูกหลาน ในวันตรุษจีน



คำาขอบคุณ 

จากภรรยา บุตร หลาน 

และพี่น้องของ นายประจวบ ลีลาภัทรากร

	 ครอบครัวของน�ยประจวบ	ลีล�ภัทร�กร	อดีตน�ยกเทศมนตรี

เทศบ�ลตำ�บลบ�งเส�ธง ขอขอบพระคุณทุกท่�นที่ม�ร่วมแสดง

คว�มเสียใจกับก�รจ�กไปของน�ยประจวบ	ตั้งแต่ช่วงเวล�ที่ทร�บข่�ว 

ถึงก�รเสียชีวิตของน�ยประจวบจ�กอุบัติเหตุท�งรถยนต์ จนถึงก�ร

ม�ร่วมง�นสวดพระอภิธรรมศพของน�ยประจวบเป็นจำ�นวนม�ก	

และท�งครอบครัว ขอขอบพระคุณ ช�วตำ�บลบ�งเส�ธง ชุมชน

เคหะบ�งพลี เพื่อนฝูง และญ�ติสนิทมิตรสห�ยที่มีนำ้�ใจและรัก 

น�ยประจวบประหนึ่งญ�ติอีกคนหนึ่ง

	 พวกเร�ทุกคนซ�บซึ้งใจและจะไม่มีวันลืมนำ้�ใจของท่�น 

ได้เลย และสุดท้�ยนี้ขอขอบพระคุณทุกท่�นที่ม�ร่วมเป็นเกียรติ 

ในง�นพระร�ชท�นเพลิงศพม�	ณ	ที่นี้ด้วย

ครอบครัวของนายประจวบ

เจ้าภาพ


